
EINA antrad:

Italą spauda

Italijos dik

Greičiausia, kad tyrinėji
mas pasibaigs, nesuradę tik
ros nuskendimo priežasties.

Vieni kaltins kompaniją, 
o kiti darbininkus.

Prašalino Cenzorių 
Komisiją,

Raudonieji Pramato Anti
Sovietų Karo Planą

bačkoje, 
: sudau-

Komunistų . kandidatas 
terdauskas, kuriam sulig 
institucijos priklausė iždi-

Spėja, kad valdančioji 
partija bus pralaimėjusi 14 
vietų. Darbininkai laimėjo 
keliose vietos, o ypač South 
Wales laimėjo didžiumą.

Nacionalistai gavo 645,000 
balsų, Nepriklausomų nacio
nalistų partija 25,000, Dar
bo partija 784,000, Šalies 
partija 88,000, Nepriklauso
ma šalies partija 4,000, Ša
lies progresyvių partija 13,- 
000.

KARALIŲ “KOVA” UŽ 

SOSTĄ

• Vokiečių spauda -pranešė,

Tirana, Albanija, lapk. 17 
d.—Sausuma sunaikino šių 
metų kukuruzus, kurie y- 
ra svarbiausias maistas Al*

Paryžius.
tatorius Mussolini prašalino 
iš vietų filmų cenzorių ko
misiją, kuri perleidusi ro
dyti, (Amerjkoj padarytą 
filmą “Street Angel.”

Filmoje pajuokiama italų 
gyvenimas ir papročiai.

Rymas 
praneša, kad Italų Raudo
nasis Kryžius atsisakė, su 
padėka, priimti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus paskir
tus $5,000 šelpimui nuken
tėjusių nuo vulkano Etna 
gyventojų. : z

Buvo pasakyta, kad to 
krašto gyventojai yra per
pilusi aprūpinti, ir, kad pa
šalpa -jiems nereikalinga, ir 
kad čia norima prisilaikyti 
Premiero Mussolini uždrau
dimo rinkti aukas.

Policija, kuri radt> Rosa- 
lija, Romanų dukterį iš 
Brooklyno, areštavo du 4 
metų vaikus, kurie prisipa
žino nukankinę mergaitę ir 
įmetę į pelenų bačką.

Oficialiai gautomis: 
mis šio lapkričio 1L ■ 
AVashington’e Lietuvą 
siuntinys, p. B? K. Bi 
Statė. Department’ę p 
šė su Mr. Kellogg’u ar 
žo ir konsilacijos si 
tarp Lietuvos ir U. S;

P. žadeikįį 
■ Gen, Ęoi

Washington, D. C. — Pe
reitą savaitę Katalikų Uni
versitete įvyko nepaprastos 
iškilmės. z

Prezidentui Coolidge su
teikta teisių daktaro garbės 
laipsnis, kumet jis* dalyva
vo inauguracijoj naujo uni
versiteto rektoriaus, mons. 
J. H. Ryan.

Prezidentui garbės laips
nį suteikė arkivyskupas 
Curley iš Baltimore, univer
siteto kancleris, dalyvaujant 
aukštiesiems Katalikų Baž
nyčios prelatams. Kardino
lai O’ConnelĮ iš Bostono, 
Daugherty iš Philadelphia 
ir Hayes iš New York. 
mons., Tumasonį• -» BiondL 

, ąpąštalipis delegatas Jungtz 
Valstijoms, sveikino, Prez. 
Coolidge ir jo Žmoną Uni- 

j vęrsiteto svetainėje.
• Be to, buvo dar keletas 
prezidento Coolidge kabine
to narių ir keletas diploma
tę

I

• Kaunas. Nemune ties že- 
mūt. Kaniūkais 97 kilomet
re bestovėdamas ant inkaro 
ąpsiyertė ir paskendo p. 
Poliako molorinė valtis 
Rūth. Tuo laiku valty mie
gojo kapitonas ir mašinis
tas. Pajutę nelaimę, šoko, 
į vandenį. Bet smarkios 
srovės buvo nunešti nuo 
kranto toliau. Kapitoną iš
gelbėjo vietinis gyventojas 
Bukauskas, o motoristas 
Paulius Špėgis buvo nuneš
tas stovės ir prigėrė. Valtis 
paskendo nuo per didelio ir 
netinkamo prikrovimo: pri'-' 
krauta valtis stovėjo ant in
karo pakrypusi ir neturėjo 
vachtos.

VALDANČIOJI PARTIJA 
LAIMĖJO RINKIMUS 

AUSTRALIJOJ

Melboume, Australija, lap; 
kričio 18 d. — Nacionalistų 
—Šalies partija laimėjo rin
kimus, bet su labai maža di
džiuma.KARAS ARABIJOJ

Vahabitai. Arabijoj pra
dėjo karą prieš Transjorda- 
niją.- Keli jų būriai jau 
artinasi prie Ammano mies
to. Anglų kariuomenė vyks- 
ta sukilėlių malšinti.

Lietuvos Žydai Jungtine 
Valstijose Organizuojąs

Buvęs Abisinijos neguso, o 
dabar karaliaus Ras Tafari 
gydytojas pranešė Tautų 
Sąjungai, kad Ras Tafari į- 
kalbinėjęs gydytoją nužu
dyti Ras Tafari seserį, kuri 
taip pat, kaip ir jis, turi 
pretenzijų ir į Etiopijos 
sostą.
, karalius už tą ^patarna
vimą sostb ir tautos labui” 
žadėjęs gerai gydytojui at
lyginti.

TAUTŲ S-GOS SEKRETO

RIAI LENKIJOJE

Lenkų užsienių reikalų 
ministeriui Zaleskiui pa
kvietus, lapkričio mėn. pa- 
bagioj Varšuvoje lankysis 
Tautų Sąjungos .generalinis 
sekretorių Erie Drummond 
ir vice-sekretorius japonas 
Sigimura.

LENKAI SAVINASI 
DANCIGĄ

Spaudos žinio-Geneva.
mis, tarp lenkų ir Dancigo I New York. — Susivieny- 
delegacijų, dalyvaujančių Į mo Lietuvių Amerikoje Pil-
Ženevos konferencijoj. dvi- Idontoji Taryba savo posėdy, 
gubiems mokesčiams, panai- lapkričio 13 d. Susivięnymo 
kinti, kilo smarkus konflik-Į iždininku, į vietą mirusio T. 
tas. ’Ldnkai įrodinėja, kad (Paukščio paskyrė adv. K. 
Dancigas neturi teisės ture- Gugį iš Chicagos, socialistą, 
ti savo delegatų, o juos ats- “ 
tovauti tegalinti tik Lenki 
K-. - . ' •'

Vilnius. Prieš porą dienų 
einantį keleivių traukinių iš 

žinomi asmens apmetė ak
menimis išdaužydami kelių 
vagonų langus. Besvaidar.t 
akmenims sužeista 5 kelei
viai.

LAVOS SUNAIKIlhĄ

KAIMĄ ATSTATYS

Catania, Sicily. — Val
džia jau padarė planus at
statymui sunaikinto lavos 
Mascali kaimo. Naujus na
mus statys vietose, kur Et- 
n^s ugniakalnio išsiverži
mas negalėtų pasiekti atei
ty. A

PRANEŠIMAS SUSTABDY 
TO “RYTO” SKAITY. 

TOJAMS
“Sutemų” administracijai 

^susitarus su “Ryto” leidė
jais, visi “Ryto” prenume
ratoriai per lapkričio jnėn., 
kol “Rytas” bus uždarytas, 
gaus HSūtemų” dienraštį.

• —---------- į
Washington, D. C. — O- 

ficialės skaitlinės parodo, 
kad Jung. Valstijose sūnau- 

' dota 4352393^35 galionai 
gazolino per 6 menesius.

LIETUVOS^ UNIVERSITETE 

BUS MOKINAMA ŽYDŲ 
KALBA

Kaunas., — Lietuvos val
džia pranešė, kad greitu 
laiku universitete bus įves
ta pamokos žydų kalbos ir 
istorijos.

--------------
VATIKANAS SMERKI

FAŠISTŲ ŽAISLUS 
DĖL MERGINŲ

Rymas. — Šv. Tėvo^ž 
cialis laikraštis Osservaį 
Romano savo vedami 
straipsny smarkiai smei 
ruošiamus fašistų atletiš

IRVESUVIJUS IŠSIVERŽĖ
Rymas. — Iš Naples pra

neša, kad vulkanas, M t. Ve- 
suvijus pradėjo rodyti vei
kimo žymių. Lava jau bėga 
į taip vadinamą “ Valley of 
Heli.” Gyventojai, išgąs
dinti Etnos ugniakalnio, jau 
pradėjo kraustytis į sauges- 
nias vietas.

AMERIKOS

TŪKSTANTIS PRABAI 
NAMUS P0TVINY

Kansas City. — Čia^ 
didelis potvinys ir ųžl 
šimtus namų. Apie 10, 
menų žuvo vandeny. Pt 
rė milijonus dolerių. Jį 
Pietinė Kansas skaudį 
šiai paliesta.

SLA. Iždininku Paskirtas 
' , Socialistas. .-..U.’.

RADO NAUJĄ MINERALĄ

Leningrado ehemijos in
stituto prof. Kumakov rado 
ligi šiol nežinomą mineralą. 
Rastasai mineralas priklau
so platinos mineralų grupei 
ir' susideda iš iridijaus ir 
20% rutenijaus. “Tr.”

KALTINA LAIVO VESTRIS 
; KAPITONĄ

Nėw York. — Jung. Vals
tijų viršininkai prądėjo ty
rinėjimą reikale nuskendu
sio laivo Vestrįs, su kuriuo 
111 asmemj žuvo.

Tyrinėjimą veda Jung. 
Valst. distrikto prokuroras 
Tutle.

Pašaukta liudyti išgelbėti 
^pasažieriai ir įgulos nariai.

T , . * , - ’ Ą

Paaiškėjo, kad pavojus 
buvo jaučiamas ir nesisku
bintą šauktis pagalbos.

Užvislabiausia kaltinamas 
laivo kapitonas Carey, kuris 
su laivu, sako nuskendo.

Sako, kad kapitonui kom
panija buvo pasiuntusi pra
nešimą, kad jis nesiskubintų 
šauktis pagelbos. - Tuo no
rėta išvengti nuostolių. Jam 
patarusi susisiekti su tos 
pačios kompanijos laivu 
Voltaire, kuris , plaukė iš 
Pietų Amerikos į- New 
'Vorką.

Betyrinėjant, paaiškėjo ir 
tas, kad būta apsileidimo ir 

darbininku. pusės.A Neat-

DAUŽYDAMI LANGUS KO
VOJA SU UŽSIENIŲ 

GAMINIAIS

Varšuvos studentai šiomis 
dienomis' suruošė gatvėse 
demonstracijų prieš užsie
nių gaminių įvežimą ir var
tojimą Lenkijoje. Demon
strantai išdaužė keletos di-

MUSSOLINI PASIPIKTINO 

AMERIKOS FILMĄ

IŠVAIKĖ ŽYDŲ STUDE 
TUS VENGRIJOJ ;

— ■ ««
Vienna, lapkričio 17 d: 

Budapešto teknikos mok? 
los ir Budapešto Uniwi 
teto nacionalistai studem 
susiorganizavę, vėl išvSaj 
visus žydų studentus S’t 
klasių. Universiteto vii 
ninkai nepajėgė numalši 

dėlių užsienių prekių krau- akmenais apsiginklavM 
tuvių langus ir šiaip pri- nacionalistų, studentų ut. 
rukšmavo, visur kabindami apsaugojo žydelius nttoh 

plakatus prieš užsienių pre- menų patardami nesįpl 
kės. - sinti. ‘

PASKENDO MOTORINĖ 
VALTIS .

New York, lapkr. 17. 
Čia suvažiavo iš visos j 
rikos žydai, gimę ir 
Lietuvoje, suorganiząv 
Lietuvos Žydų Federa 
Amerikoje. • i

.Suvažiavime dalyt 
daug įžymių AmerikoĮ 
dų, kaipxtai: Henry J 
witz, Menorah žumab 
daktorius; Teigėjas Wil 
H. Levis iš Philadelpk 
Izrael Mąt^ New .Y 
philanthropistaa; pnori 
M. Kaplan, Žydų Teol 
kos Seminarijos; Ed 
M. Chase iš Manchesfe 
H., kuris nescnąi įstei 
$100,000 fondą^lpimti 
dų studentų-įiętųvoje j 
ti. Ką 
veika nepasako.

BEDARBIŲ SKAIČIUS — 
VILNIUJE

Paskutiniu metu bedarbių 
skaičius Vilniuje vėl auga. 
Taip pav. pereitą savaitę 
padidėjo 65 asmenimis. Da
bar iš viso priskaitoma 2,- 
600 asmenų. z-

•i M f ■>

VileišieneiL.« ’ ’< lauk

fokykiose. j
enėsmiSijl
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Ligonines fąžventinimaa fAina veikėjus, kurie Šv,

nncų kaime, 
teratūrą, Šir 
pernešti per 
atiduoti jos 
liui KalabUė

Marus visiems yra aišku 
gęrai žinoma, kad pūsta
isiais laikais mūsij ameri- 
JČiųlietuvių organizacinis 
iįamas tarytum šlubuoja.

organizaciją, kiekvie

“Sūtenios”

AHha8bttthwičkiM 
nai užaugusiu, arkliu pa

' ■ r ’ '

svarus.

ir laiškus, kuriuos ir jiaąiT 
ėmus su savim. Spalių 2Ž& cl 
pil. Kalabuckienė buvo pH- 
siustą į krim. policijos Uk
mergės rajoną ir čia tardo
ma pasisakė, kad jai atsi
šaukimus įdavęs pih Jobas 
Šimanec, gyvenęs lenkų pu
sėje prie demarklinijo^ Gi-

Kaip ir kokiu būdu kul
tūra veikia į žmogų ir kp- ■ 
kias ji palieka to veiksnio J 
žymes ? Kad sužinoti, kaip 
kultūra veikia į žmogų, mėš 
pirma turime pažinti žymes, J 
arba ženklus, kurie pabodo,1 
kurs žmogus yra kultūHii 
gas ir kurs yra nekultūrin 
gas. Kokie yra kultūringu
mo ir nekultūringumo ženk
lai? Nekultūringas žinogus^ 
yra tas, kurs mano, kad jis

ką, ant kurios jie abu 
eidavo pasiganyti. Nors 
jiem abiem žolės toje lan
koje buvo pakankamai, bet 
laikui bėgant arklys pradė
jo briedžiui tos lankos pa
vydėt ir jis sumanė briedį 
iš tenai išvaryti. Negalėda
mas patsai nieko briedžiui 
padalyt, arklys sumanė pa
sikviesti į talką žmogų ir 
nuėjo pas jį prašyti pagel
tos. Žmogus sutiko arkliui 
pagelbėti, tik su ta išlyga, 
jeigu jis leisis uždėti sau 
brizgylą, kamanas ir balną, 
nes girdi žmogus sako ark
liui: “Jeigu mudu taip sau 
be nieko eisime prieš brie
dį, tai jis mūsų nebijos; bet 
jeigu aš tau užsėsiu ant nu
garos, tai briedis nematęs 
tokio reginio tikrai išsigąs 
ir palikęs lanką nubėgs ir 
daugiaus į ją nebegrįš. 
Arklys sutiko. Tada žmo
gus pažabojo, pabalnojo ar
klį ir užsėdęs ant jo nuvijo 
briedį toli į girią, bet už tai 
arklys turėjo pasilikt amži
nu žmogaūs vergu, o briedis 
sau laisvas po girią vaikšti
nėja. Tai matote prie ko 
veda pavydas. Pavydas stu
mia mus vergijon. Ne kas 
kitas, kaip pavydas suskal
dė Lietuvos Visuomenę į 
daug partijų,“ kurios pavy
dėdamos viena kitai valdy
mo atkakliai viena prieš ki
tą kovojo, o šaliai ir tautai 
jokios naudos nepadarė.. 
Kiek trūko, kad valstiečiai- 
liaudininkai, kurieibk buvo 
pasisekę pagrobi Savo ran- 
kosna valdžią, bet matyda
mi neįstengsią Šalį valdyti, 
o pavydėdami, kad valdžia

KAUNAS. — Kapit. O- 
kulič-Kazariiias, nuteistas 1 
met. tvirtovės už nukovimą 
adv. Noreikos, kaip tenka 
patirti, išeina iš kariuome
nės atsargon. -.Dabar jis ser
ga ir yra padėtas karo ligo
ninėj. 1 - ...

perkvailas. Jų puikybė bei i 
išdidumas nepavelino su < 
mumis mokintis ir jie pasi
liko nežinėliais lietuvių kai- ; 
bos taisyklių. Beje girdė- ; 
jau sykį mūsų klebonas gar
sino, jog vienas Harvardo 
universiteto studentai lietu
vis siūlėsi mokytojauti va
karai^ Bet gi rodos nieko 
iš to neišėjo, nes nepasirodė 
nei vieno, kurs būtų norė
jęs fnokintis. Tačiaus kuo- 
net draugijoms prisieina 
rinkti valdybą, tai sunku y- 
ra gauti žmogų, kurs galėtų 
žmoniškoje tvarkoje vesti 
draugijos knygas. Jeigu ka
da patenki knygų peržiūrė
jimo komisijon ir pamatai, 
kad < knygos nėra vedamos 
si8tematiškoje tvarkoje ir 
jeigu bandai patarti ar ne
būtų galima knygas geriaus 
sutvarkyki, tai žiūrėk rašti
ninkas ir kiti komiteto na-

• * * 

riai <jau ir raukia kaktą. 
“Aha! Tai jau mus nori mo
kinti!” Tai jeigu nenori su
kelti prieš savę piktumo, esi 
priverstas prieš savo supra
timą pasakvti: viskas gerai, 
tvarkoje. Tas .viskas paro
do, jog pas mus perdaug v- 
ra pasipūtimo ir puikybės. 
Ta puikybė trukdo mums 
kultūriną pažangą ir neduo
da mums tinkamai susitvar- 
fe— JL> • x

kyti.
Antra priežastis, kuri 

trukdo mums kultūrinę pa
žangą yra pavydas. Dar 
man vaiku esant ir lankant 
mokyklą Lietuvoje teko 
skaityttokią apysakaitę 
įpie arklį ir briedį. Arklys 

.Tiems mūsų mokykla ir briedis surado girio- 
* »’ gražiąx žolingą lan-

žastys mus prie to neprilei
džia ? z

Pirmiausia, -■ kas tai yra 
kultūringumas ir kaip jį 
suprasti ? Kultūringumas 
tai yra žymė, kuri paeina 
nuo kultūros. Gi patsai žo
dis kultūra reiškia veiksmą, 
arba darbą, per kurį iš ža
lios, neapdirbtos medžiagos 
padaroma kokį nors gražų, 
naudingą daiktą, su kuriuo- 
mi mes galime ką nors gero 
atlikti. Sakysime mes turi
me šmotą geležies, su ku- 
riuomi mes nieko negalime 
daryt. Bet mes tą šmotą 
geležies paduodame kalviui, 
kuris padaro iš jo kirvį, 
su kuriuomi mes galime 
kirsti malkas, arba,kokį ki
tą darbą atlikti. Arba pa- 
vyzdin mes turime didelę, 
storą medžio kaladę, kuri 
drybso ^kur nors pamesta 
patvoryje ant kiemo ir iš 
jos nėra jokios naudos. Bet 
mes iš tos kaladės padarome 
lentas: stalius tas lentas 
nuobliuoja, nudailina ir pa
daro iš jų stalą, prie kurio 
mes sėdėdami valgome pie
tus, rašome laišką, ar ką ki
tą darome. Tas veiksmas, 
arba darbas, pas kurį iš 
prastos, negražios kaladės, 
stojos gražtti, naudingas sta
las ; ir galima . pavadinti 
kultūros „ jįfarbas. Gi -stalo 
gražumas ir jo išvaizda, tai 
kultūros žymės.

Kryžiaus ligoninei dirba ir 
kurie aukojo. Negali būti 
malonešhio dalyku kaip 
matyti, jog sunkus darbas 
nenueina niekais, bet1 juo y-l 
ra keliama tautos garbė.

Šie įvykiai turėtų būti 
akstinu dar uoliau padirbė
ti šiam kilniam tikslui ir 
visiems prisidėti savo auka 
prie Šv. Kryžiaus ligoninės 
reikalų. Dar daugiau—šie 
įvykiai turėtų pažadinti 
mūsų visus apsnūdėlius prie 
tautinio darbo;' juos turėtų 
įtikinti, kad yra vei*ta gy
venti ir dirbti savo tautos 
reikalams.

žodelis Dėl Vajaus
Prie šios progos norime 

tarti žodelį dėl vajaus rei
kalų. Kaip matote, iki šiol 
netoli septyniolikos tūkstan
čių dol. ligoninei esame su
rinkę. Negalima sakyti; kad 
tai maža pinigų suma. 
Šiais laikais tokią pinigų 
krūvą surinkti nėra lengva. 
Bet toli gražu tos sumos dar 
neužtenka. Noroms, ar ne- 

- noroms esame verčiami va
jų varyti toliau ir prašyti, 

jkad visi, kas tik gali dides
ne, ar mažesne auka prisi
dėtų prie tos įstaigos įkūri
mo, kuri, dar savo veikimo 
nepradėjus, jau kelia lietu
vių vardą.

Į talką!
Švento Kryžiaus ’ 

Ligoninės Fondas 
2423 W. Marąuėtte Road . 
Chicago,' Illinois.

REIKIA IR GABENA 
SAVO LITERATŪRĄ 

įį&čijbs žiniomis, pasižv- 
į® Utenos ir- E^erėmi 

plėšikas recidi vistas 
M8 Sakalattskas rugsė- 
Rėnesį aš Lietuvos pabė- 
^tinių. Ten lenkų žval
gi pasisakė esąs politinis 
bųybš emigrantas ir dėl 
siančio pavojaus aplei- 
įietuvą. Lenkų žvalgy- 
ąųšelpus Sakalauską pi- 
ais ir apginklavus revol- 
iti'“Nagan,” grąžino at- 
i Liėtuvą ir pavedė* nu- 
lyti šaulį Šiaudinį. Už 
ąužudymą pažadėjo duo
dam tarnybą valdžios įs-

& V. Uždavinio, Atsako- 
mjnguoju redaktorium bū
siąs V. 'Uždavinys. Prenu
meratos kaina 5 litai per 
metus. Organe bus rašoma 
beveik tik Vilniaus ir Vil
niui vaduoti sąjungos reika
lais. - • t

kl,. *. Referatas skaitytas spalių
21. 1928 A. L. R. K. Fe.1.

Z ..•'ŠS skyriaus susirinkime, Cam< 
bridge, Mass.

££'*=**” Bupnąitis

kaitininkų literatūrą sulai-j 
šant iš Vilniaus krašto pleč-1 
kė pasienio policija ir iškrė
tus rado atsišaukimų “Lie
tuviai” apie 400 egz., 22 vo
kus laiškų su Lietuvos paš
to ženklais, kuriuose buvo į- 
dėti tokio pat turinio atsi
šaukimai ir hektografuoti 
laiškai “Brangus Brolau H

Pasienio policijos tarda
ma Kalabuckienė pareiškė, 
kad ji gyvenanti prie pat 
demarklinijos ir, nui 
mišką eglių šakų, nei 
pateko už demarklini 
ten miške surado po

į Šv./ Kryžiaus ligoninės 
pašventinimo iškilmės gra
žių atsiminimų palieka. Ši 
mūsų istorinė diena ir spau
doje ir fihnosę gražiai užre- 
korduota. Milijonai ameri
kiečių skaitė apiė\naują lie
tuvių įstaigą, milijonai da
bar savo akimis mato mūsų 
ligoninę ir tūkstantines lie
tuvių minias, susirinkusias 
prie ligoninės pašventinimo 
dienoje.

Pačiuose didžiausiuose te
atruose Chicago j e, apylin
kėse ir kitur yra rodoma 
šv. Kryžiaus 'ligonines pa
šventinimo iškilmių kruta- 
mieji paveikslai. Tai yra 
pirmutinis atsitikimas Ame
rikos lietuvių gyvenimo is
torijoj. Kad ir stambių dal
bų iki šiol nuveikdavome, a- 
merikiečiai_ jų nepastebėda
vo. Bet mūsų ligoninę pa
stebėjo ir stambiai pažymė
jo. Tuo mus, Amerikos lie
tuvius išveda į daug plates
nį pasaulį, pastato greta 
kultūringųjų tautų./

Visur, kaip spaudoje; 
taip krutumuose paveiksluo
se pažymėta, kad “Pirmo
sios lietuvių ligoninės Ame
rikoje” pašventinimo iškil
mėse dalyvauja penkiasde
šimts tūkstančių lietuvių. 
Kaip neimsime, toks gražus 
mūsų reikalų garsinimas 
mus labai džiugina. Džiu
gina visus tuos nenuilstan-

‘"Kaip ir kokiu būdu tas 
kultūringumo žymes įgyti ir 
jos paveldėti į savo būdą? 
Kultūringesnių žmogus gali 

lankydamas bažny- 
ausydamas pamokslų,! 

prakalbų, skaitant geras 
knygas ir laikraščius, daly

tį- vaųdamas draugijoje ir ap- 
hti Gimdamas atlikt kokį‘nori 

darbą draugijos labui. Gal 
lap tais pasakysite, kad * vra 
aet Žmonių, kurie jau net ir pa- 
ki8 teilę belankydami bažnyčią, 

skaito taipgi laikraščius, 
ty- priklauso ir prie draUgijij, 
Jų i tačiaus kultūringumo pas 

įnos žai ir dažnai pasiro
do esą storžieviais. Čia tai 
jau yra tikros priežastys, 
Arba: kliūtys, kurios gludi 
pačiame žmoguje'ii* jot kai* 
po'ko^ią akmeninė siena ųž- 

ilblokuoja žmogui kelia prie 
.< 1 ■ z < . •’.Jk - f *2 * J*! -
S. g • į-J . .ėA? -g ' a i ; .

kultūringumo.
Tad kokios gi yra tos 

priežastys ir kliūtys, kurios 
trukdo mums kultūrinę pa
žangą? Pirma priežastis, 
kuri trukdo mums kultūrinę 
pažangą yra tai tqėl kvaila 
puikybė, išdidumas, dėl ku
rios ne vienas bevelina 
geriaus tupėti tamsioje, ne- 
žinystės lindynėje, negu kad 
išeiti į šviešą ir pamatyti 
kas aplink jį dedas. Pavys- 
din: apie kokį dešimtmetį 
atgal man gyvenant vieno
je vietoje, kur nebuvo jokio 
lietuvio inteligento, kurs bū
tų galėjęs vadovauti ir teik
ti patarimų, bet visi be
moksliai darbininkai. Ta
čiaus turėjome vieną kitą 
draugiją; jaunimas turėjom 
Vyčių xkuopą ir neblogai vei
kėm. • Sykį kažkas pakėlė 
mintį, kad įsteigt vakarinę 
mokyklą ir pasimokyt lietu
vių kalbos taisyklių. Ka
dangi toji vieta buvo toli 
nuo lietuvių centro ir gerą 
mokytoją pasikviesti netu
rėjome pakankamai lėšų, tai 
mes įsigijome lietuvių kal
bos _ gramatikas, išsirinko
me- iš' savo tarpo vieną, 
kurs geriaus skaito lietuviš
kai ir pastatėme jį mokyto
ju. Mes paliepėme jam, kad 
jis skaitytų ir • aiškintų 
mums lietuvių kaitoj tai- 
sykles taip, kaip parašyta 
gramatikoje, o mes susėdę 
rašėme. Po kelių mėnesių 
visi, kurie lankė tą mūsų 
“mokyklą” pramoko tai- 
svkliškai rašyti. Gi buvo ir 
thkių, kurie juokėsi iš mū
sų. Jiems mūsų mokykla • 
atrodė perprasta, mokytojas je

Sakalauskas tai padaryti 
£ko ir atvyko į Lietuvą, 
irišbuvęs keletą dienų ir 
iiteiravęs apie Šiaudinio 
menamąją vietą, tikslo 
pasiekęs vėl sugrįžo į Vil
ius kraštą. Pakeliui dar 
iplėšė vieną riikininką pa
ujamas pinigų ir revolve- 
^*parabelium. ’ ’ Atvykęs 
i lenkų žvalgybos agen- 
^•"^Sakalauskas pranešė, 
d Šiaudinio nesuradęs ir 
nužudyti negalėjęs. Tų 

jpininkaujamas Sakalaus- 
8 bufo supažindintas su 
ečkaieio organizacijos vei- 
jaia Alfonsu Pumpučiu ir 
llboku, pabėgusiais iš 
Btuvos pas Plečkaitį. Pas- 
rieji Sakalauską įkalbi ne
vykti į Lietuvą su orga- 
sacijos reikalais — nuneš- 
literatūros ir laiškus.Tam jg; jf r _ ■ - ■

tas, kurs nesibijo kritikos, 
bet ją priima su dėkingumu. 
Šato padarytas klaidas, ar 
tai kalboje, ar veikime ne
bando primest kitam. Kul
tūringi žmonės paprastai su
sirinkimuose daug nekalba; 
jeigu kalba, tai kalba tik ta
da, kada mato būtiną reika
lą. . Jįe savo mintis gerai 
sutvarko ir kalba su atsar
gumu, kad kas neliktų už
gautas. Jeigu jų mintys 
būna nesuprastos ir nepri
imtos, tai už tai nepyksta ir 
Besikarščiuoja, kad būtinai 
ant savo pastatyti. Ko dau
giaus kuri draugija turi kul
tūringų žmonių, to geresnė 

vra tvarka ir jos veiki
mai yra kur kas pasekmin- 
gesnis. Tai tokios maž daug 
.vra kultūringumo žymes, ar
ba ženklai.

vieckio pargabentų, sodinti., 
auklėtų, kiip, pavyrfjhi

Įtih hm Mrpu yrą
koplyčia ir gyvena kun. S. 
Švegida, kurio triūsu visas 
rūmas atitaisytas, nepertoli 
failo jo jau baigiama Btatyti 
haūja bažnyčia; ačiū kun. 
Ši Švėgždai, visas Saldutiš
kis keliasi ir einą priekyn: 

. įvesta turgus, išplanuota 
t naujam miestui gatvės, į- 
? kuria nemaža organizacijų: 
. šalių, pavasarininkų ir k.;

įtaisyta susirinkimams pui
ki salė, įkurta ir veikia 4 
skyrių pradžios mokykla; 
Žada įsikurti čia, jei valdžia 
pritafB, amatų mokykla. La
bai ,čia tinka poilsiui vieta: 
oras 'sveikas, daug įvairu 
mo, nepertoli—vos keli šim
tai metrų geležinkelio stotis, 
ežerai, galima vasarą mau
dytis; gyvenimas pigus. Čia 
galėtų įsikurti puikiausias 
kurortas.

“MŪSŲ VIUnV8”
Kaunas. Netrūkus išeis 

mėnesinis Vilniui vaduoti 
sąjungos organas “Mūsų 

> Vilnius;” redaguosianti re-

sermukšniais ir kitokiais 
medžiais; tarp jųjų dauge- 
lis auga užsieninių medžių;

tikslui S&MldWa»^i*o ko- 
lionei pinigų, skirtą litęra- 
tūrą, ir spalių mėn. pradžio
je atvyko į Lietuvą.

Sakalauskui Pumpučio bu- . 
vo pavestą, Plečkaitininkų 
laikraščius “Pirmyn” į 
sišaukimu8 “Fašistų konsti
tucija” išplatinti Ežerėnų 
apskr. Salaku, Antalieptės 
ir Dusetų valsčiuose 
no8 apskrityje platinti mi
nimą literatūrą uždraudė, 
nes šis darbas dirbamas ki
tų.

Kriminalinės policijos E- 
žerėnų punkte Sakalauskas 
per tardymą išpasakojo vi
sus savo darbus, vogimus, 
išdavė visus bendradarbius 
ir apibūdino plečkaitininkų 
darbuotę tiek, kiek jam pa
vyko su ja susipažinti. Ryšy 
su tuo iškelta vienuolika 
kvotų dėl vogimų ir veda
ma politinio pobūdžio kvor
ta, i kurią įmaišytas ir vvr. 
policininkas Mimėnas. Jis 
jau suimtas. Dėl vogimų 
kvotos sulaikyta keturiolika 
žmonių, daugiausia rusų, 
gyvenančių Ežerėnų apskri
tyje. Jų tarpe Sakalauskas 
išplatino plečkaitininkų lite
ratūrą.

Jau anksčiau buvo paste
bėta, kad Medeikių, Joniš
kio v. gyventoja Al. Kala
buckienė vaikščioja slapta 
už demarklinijos ir iš ten 
neša plečkaitininkų literatū
rą, kurią Lietuvoje išsiun- 
tinėdavo Antanas ir Julius 
Kalabuckiai. Spalių m. 18 
dieną Kąlabuckienę- bene-

jam padaro kokią pastabą, 
arba nurodo kokią jd Mal
dą, tai jis tuoj užsigaųjįa 
ir supyksta. Tokie žmoūės 
labai nemėgsta kritikos* bet 
užtad mėgsta kitus kritiktio- 
ti ir savo padarytas klaidas 
kitiems primesti. Jų būdas 
dažnai būna šiurkštus, nė- tapt 
malonus/ Jie mėgsta kii 
užgaulioti, pajuokti, o jei 
juos kas užgauna, tąi ri 
mis pajėgomis gfnari. J 
gu nepajėgia savęs aptį 
argumentais ir įrodyti, k 

tiesa, tai tą M 
atlikti, koliojiroosi, ąriia ti 
kurhščios pągelbą. ¥•! 
žmonės dažnai drąUgij’ 
dėl mažmožių sukelia r g 
Čus, barnius ir tokiu bū 
ardo organizacijoj vieni 
ir sątaiką. Jeigu ktirii 
draugijoje tokių žmtthių yft 
daug, tai *tčji draugi# 
gali pąsękmingai veikti.

Kultūringas žmogus-
_ ‘ "r > .A A'

&3iarių tarpe atbukimą, 
psįleidimą, tingėjimą lan- 
yt. susirinkimus ir abelną 
epąįsymą savo draugijos 
teroyė®. Jeigu kurios nore 
rgąpizacijos nariai ir susi- 
ina -skaitlingiaus į susirin- 
imą, tai ir ten pastebėsime 
Įesątaiką, ginčus, kurie daž
ai fcįla visai dėl mažmožių. 
?ie ginčai veda prie susipy- 
3mųr o kur pradeda kilti 
uripykimai, tenai organiza- 
yriš' darbas nebegali būti »t ■
Bdekmingas.
‘ Kaip tą viską išaiškinti? 
į toji butų, galima trumpai 
itąakyti, jog mums lietu- 
'laniš' štoką kultūringumo. 
JeUtokis trumpas pasaky- 

r» • •

nasrai ne visiems būtų aiŠ- 
įųs ir gerai suprantamas. 
Cad įnanau gal bus nepro- 
111 Šį klausiąją plačiaus pa- 
Įiakuauoti ir geriaus su juo- 
KA*" T* * * -k* i *
oĮ susipažinti. Būtent: kas 
įf yra kultūringumas, kaip 
įtie jo riti 'ir kokios prie^

res.
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ka. Bet daugiau yra atsiti- 
kimų, kur nepastebėtas i|r

ar kuopa ką gero veikia, tai 
kam jai pavydėt? Tegul sau 
veikia; padėkim dar jai. 

y Kokia bus mums iš to nau
da, jeigu pavvdėsime? Ta 
pati nelaimė-yra ir su va- 

Jeigu tas ar ki-

%

L. D. S. CENTRO VALD

Kun, K. Urbonavičius, D v. V 
50 W. Sixth St., 

South Boston,'

VI. Paulauskas, Pirmininkas, 
19 Davidson S£, M 

Lowell, Mass.
Zdankus, Vice-Pirmininkas  ̂

1297 W. 15th Avė., 
Gary, Ind.

R Kneižys, Sekretorius, 
366 W. Broadway,

South Boston, M 
A. Vaisiauskas, Iždininkas, 

371 Portland St.," 
Cambridge, Mass.

Kontrolės Komisija 
Smilgis, J. Glavickas
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Abington,, Mass. — p-lės 
Perekšlytės..

J. Neinio ir V. Kamana

lapkričio 20,1928
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Atsitinka, kad toj vietoj; 
kur ar uodas įkando, iššoks
ią pumpurai, kartais ištins/ 
ta, išauga skauduliai, nuo 
kurių kai kam ir mirti ten-

kimų,
vabzdys užkrėtėjas; sako, 
susirgo nei iš šio, nei iš to. 
O čia tikrai yra patarnavęs 
kuris nors mūsų vabzdžių: 
musė, uodas, blusa, utėlė, 
blakė ir kt. Musė belakio
dama randa kur pas žmo
gų ar gyvulį pūvančią žaiz
dą: čia nuo jos ir atsiginti 
sunku: ji lenda, čiulpia pū- 
lėtas vietas, susivelia pati 
pūliuose. Pažiūrėkit per 
padidinamuosius stiklus į 
jos apaugusias gauruotas 
kojas ir kūną, tai suprasit, 
kaip ji gali susivelti. Ir su
sivėlusi pūliais, ji įkanda 
sveikam žmogui ir užkrečia 
•įo kraują. Toj vietoj ir iš
auga skauduliai.

Žmonės, kurie turi įvai
rius skaudulius, negalvoja, 
kad jie gali užkrėsti kitus, 
nors atrodo, kad tie skaudu
liai betarpiai nelimpą. Bet 
išmesdami nuo skaudulių 
raiščius, kur gali prieiti 
musės, sudaro kitiems di
džiausi pavojų per vabz
džius.

Tuo būdu įvyksta užkre
čiamos ligos pernešimas nuo 
sergančio žmogaus -ant svei- ų*

--------
atgal netekti; krikščionims 
demokratams — buvo besi
rengią parduoti Lietuvą len
kų vergi j on. Tik ačiū Lie
tuvos karininkų budrumui 
ir sumanumui, tapo be kru
vinų aukų prašalinti iš 
valdžios. Tačiaus mes dar 
nežinome prie ko prives 
Lietuvą ir dabartiniai jos 
diktatoriai, kurie taipgi pa
sirodo nesvietiškai pavydūs 
ir nenori nieko daugiaus 
prileist prie šalies valdymo. 
Jeigu Lietuva kad netektų J 
nepriklausomybės ir liktų 
kieno nors politinė, ar eko
nominė vergė, tai būtų kal
tas ne kas kitas, kaip tik 
pavydas, kuris neduoda 
Lietuvos žmonėms susieiti 
vienybėn 4r veikti bendrai 
savo tautos ir valstybės nau
dai. Pavydo nestoka ir pas 
mus amerikiečius lietuvius. 
Jis ypatingai apsireiškia ort

, ganizaciniame veikinje. Ka
dangi mes tų organizacijų 
turime net ir perdaug ir ka
dangi kiekviena norėti; šį 
tą veikti, ar tai dailės ar

• * apšvietos srityje, tai tuoj 
<. pastebėsi, kad kam nors jaii

ir nepatinka ir tą veikimą
* > boikotuoja. Tas boikotas

• v paeina ne nuo ko kito, kaip
tik nuo pavydo./ Kodėl jie 

i veikia, o ne mes. J eigų mes 
negalime, ar nenorime nieko 
veikti, tai neduokim ir ki-

• tiems. Jeigu kuri draugija

• *

1 . . .

Z
;..€

ko. Jeigu musė, uodas, blu
sa ar utėlė įkanda sergan
čiam užkrečiamąja liga, tai 
ir pats vabzdys užsikrečia 
tos ligos bakterijomis. Jiš 
įkąsdamas sveikam žmogui; 
įleidžia tos ar kitos ligos 
bakterijų j kraują. * Tos 
bakterijos sveiko žmogaus 
kraujuje, smarkiai veisiasi,įteužsikrečia. 
daugėja ir kartais per va
landą užnuodija visą krau
ją. Tuomet pakyla pas žmo
gų kaištis, jis nusilpnėja ir 
dažnai miršta. Čia sunku 
pastebėti ligos pradžia, ir 
žmogus nebespėja su ja lai
ku kovoti. Tokiu būdu daž
niausiai biauriausios ligos 
smarkiai išsiplatina ir nu
varo kapuosna daugybę 
žmonių. '

Tarpe tų ligi; žinomos, 
kuriomis užkrečia vabzdžiai, 
yra: įnosis, šiltinės, cholera, 
tuberkulozas, raupai, ma
ras ir visoki skauduliai bei 
pūliavimai.

Žinome, kad arklys įnosė- 
mis gali sirgti keletą metų, 
bet žmogus joms užsikrėtęs 
tikrai per porą savaičių į 
kapus nueis. Čia nėra kol 
kas jokios pagalbos, o ser
gančių įnosėms gyvulių la
bai dažnai užtinkame. Tuo 
tarpu musės ir uodai gyvu
lius apspitę kandžioja ir, 
nuo jų pasitraukę, žmogų 
apstoja. Tada gali ir žmo
gus užsikrėsti.

Kitoms ligoms betarpiai užsikrėtus šiltinių bakteri-
• -• - S

būdavo ir laikraštį bile kam 
užrašyti, ar knygutę par
duoti. Bet pabandyk dabar 
tą padaryt. Net ir tie, ku
rie dar priklauso prie idėji
nių organizacijų, kurios lei
džia laikraščius, net kiek
viename susirinkime išgirsi 
raštininkus aimanuojant, 
jog nariai nesimoką mėnesi
nių. Vieno už tiek ir tiek 
mėnesių nemokėta; kito už 
ištisus metus nemokėta. Jei
gu raštininkas pagrasina su
laikyt laikraštį, tai užpyks
ta, meta organizaciją; prieš 
visus ją peikiamo su skola 
nesirūpina atsiteisti, 
žmonės turbūt mano, 
laikraštis atspausdinti nie
ko ndkainuoja, kad jis kur 
nors ant busiu, medžių au
ga, tik pasiėmęs sau už dy
ką skaityk ir niekam nei 
lab rvt nesakvk.

• • o *

Tas pat yra ir su parapi-

žmogus nuo žmogaus retai 
Reikia, kad 

tos ligos bakterijos patektų 
stačiai į kito žmogaus vidu
rius. Net patekę jos vidu
rį uosna su valgymais ar gė
rimais neišlaiko ir žūva. 
Pav. yra Afrikoje musė ce- 
cė. Ji, jau pastebėta, savo 
įkandimu užkrečia miego li
ga, nuo kurios tenka nu
mirti.

Panašiai yra ir su mums 
žinoma malerija. Šiaip ta 
liga betariai žmogus nuo 
žmogaus neužsikrečia; ja 
užkrečia įvairūs uodai. Uo
das įkąsdamas „sergantį ma- 
lerija užsikrečia tos ligos 
bakterijomis. Jos net uodo 
kūne pasidaugina ir iš ten 
su seilėmis patenka į žmo- persikrausto į sveikąsias ir 
gaus kraują, uodui įkandus. 
Uodas gali'užkrėsti net po 
10 dienu, kai jis nuo ligo
nio pats užsikrėtė.

Utėlė taip pat yra biau- 
riausių ligų platintoja. Ji 
dažniausia užkrečia beria
moms ir grįžtamoms šilti
nėms. Utėlės su blakėmis v- 
ra vieninteliai tų ligų žmo
nių tarpe platintojai. Utėle

BENDROS MINIOS

Vakarą Jfcjonas kiutės, 13 So. Boston,

joms gali per* kelius mėne
sius užkrėsti sveiką žmogų, 
jam įkąsdamayjnes bakteri
jos utėlėje netik užsilaiko, me. 
bet dar padaugėja. O kiek 
daug progos mums jų pri
sirinkti, kur tik daug žmo
nių susikemša t vagonuose, 
susirinkimuose, prekyvietė
se ir k.

Tai pat ir blusos 
lieka ligi; platinime, 
biauri yra žiurkių 
kuri užkrečia maru, 
pastebėta, kad’ prieš

Springfield, JŲ. Gauta už- 
ildvta parapijos ankieta iš

38 — New Britain. Conm
p-nios B. Mičiūmeriė

t Roc&brd, ĮU. Gauta iš p. J.
Zubėno šv.- Petro ir Povilo
dr-jos užpildyta ankieta.

Darbininku Sąjungos.
Detroit, Mich. užpildyta

heatsi-
Ypač 
blusa. 

Yra 
t marą 

pirma pradeda dvėsti žiur
kės, o vėliau sirgti ir mir
ti žmonės. Ir tiesą žmonės 
sako, kad kai daugėja pelės, 
tai artinas ligos. Blusos ap
leidžia nudvėsusią pelė ir

i žmogų ir juos užkrečia. 
Maro bacilos išbūna blusoje 
33 dienas. Todėl ši liga bai
si. Seniau maras nušluoda
vo didžiausius žemės plotus; 
nepalikdamas nė vieno gy- 
vent o j o. V isas išsi gelbė j i - 
mas buvo bėgti kur į girias, 
Į negvvenamasf vietas ir ten 
sau iš naujo gyvenimą tvar- 
kvti. ,f... '

Trumpai pažvelgę į mū-

sų priešus, kąd^jęi jų’ni 
tų, tai ir daugelio baisiau
sių žmonijos ligų nežinotu- 

Mes* turime paskelbti
tų ligų platintojams, vabz
džiams, grieščiausią kovą. 
Kovą turime pradėti ne 
tiek nuo jų, kiek nuo truk
dymo jiems daugintis.

< Musė’ veisiasi visokiose 
mėšlų krūvose, išmatose, 
šiukšlynuose, pūvančiuose 
valgiuose ir kt. Tą viską 
reikia naikinti arba saugoti. 
Uodai veisiasi ramiuose, 
stovinčiuose vandenyse, kū
drose, purvynuose ir tt. Vi
sus juos reik apsaugoti ar 
įleidžiant 'žuvis ar nusausi
nant. Utėlės, blusos ir bla
kės veisiasi ten, kur viešpa
tauja apsileidimas. Taigi 
kovą su ligų, platintojais 
pradėkim nuo švaros palai
kymo.- Tuomet nebus kur 
jiems veistis. Švara ir tvar
ka visur ir visame vra pir
mas didelis žingsnis prie Iš
sigelbėjimo ir apsisaugoji
mo nuo įvairiausių nemato
mų nelaimių. M. J/.
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36—New Britain, Conn.
mos B. Mičiūnienės, 63—Ra 
cine, Wis. p. B. Vaiskaus,

Visiems nuoširdžiai pasitaf 
navusiems tariu kuo šir 
giausia ačiū.

Kun. S.
Kąygos “Amerikos Li 

viai’.’ Leidėjų Komiteto Pi 
mininkas.

tas asmuo vadovauja tam ar 
kitam darbui, o ne aš, tai 
jau ir nepagelbėsiu, nors ir 
galėčia kokią nors darbo da
lį atlikti. Taipgi ir asme
nys, kuriem pasiseka prasi- 
mušt priekyn ir užimt vie
name ar kitame darbe vado
vaujamą rolę irgi dažnai 
pasirodo, tokie pavydūs, 
kad visų nuveiktų darbų ar 
tai draugijoje, ar parapijo
je garbė tektų tik jiem vie- 

, niem, o kitiem nei trupinė
li lio. Tokie asmenys, kurie 

parodo tiek daug preteūsiji; 
prie vadovavimo, lig kad 
patsai Dievulis juos tam ty
čia tik ir būtų sutvėręs, 
kaip tik tuomi pasirodo, 
kad jie netinka būti vadais 
ir lieka greit išstumti iš va
dovaujamos rolės. Bet jų 
užsispyrimas ir noras vado
vauk dažnai organizacijo
se nupuldo ūpą, pagadina 
veikimą, padaro nuostoliuose mokykla. Jeigu tie tėvai 
ir tuomi pat sutrukdo kul-'neleistų savo parapinėn mo
torinį organizacijos vysty
mosi. Tai vis ženklai nekul
tūringumo, kurie paeina iš 
pavydo.

Trečia ir turbūt bene pa
ti svarbiausia priežastis, 
kuri trukdo mums kultūri
nę pažangą ir laiko mus ta
rytum supančiojus kokiais 
geležiniais pančiais, nebe
duodama nė iš vietos pakru
tėt tai yra godumas. Koliai 
mes dar nebuvome prasigy
venę, mes nebuvome ir taip 
godūs. Nesigailėdavom iš
leist vieną kitą kvoterį, nu
eit ant vienos, ar kitos drau
gijos rengiamo vhkaro ir 
tuomi paremt savo tautos 
dailę ir meną. Lengvinus

kyklon, kurie nestengia už
simokėti mėnesinių mokes
čių, tai būtų kitas klausi
mas. Bet kuomet tie nelei
džia, kurie gali užsimokėti, 
tai to niekaip kitaip nega
lima suprasti, kaip tik ne
išmintingas godumas. Tur 
būt tie tėvai mano, kad jie 
sutaupys ir paliks savo vai
kam daugiaus pinigų, tad 
jų vąikai bus laimingesni, 
jie juos labiaus mylės ir bus 
jiem už tai dėkingi. Tai bū
ti; didelė klaida-. Čia man 
prisimena viena pasakaitė, 
kurį man teko skaityti rusų 
kalboje, dar .Lietuvoje ei
nant į mokyklą.,

Buvo vienas- turtingas

pirklys, kuris turėjo du sū
nų. Dėl kaž kokios priežas
ties jis vieną sūnų labai my
lėjo, o kito nekentė. Tą sa
vo neapykantą jis laikė pa
slaptyje ir tas jo sūnus ne
žinojo, jog jis yra savo tė
vo nekenčiamas. Sykį tas 
pirklys išnetvčių išsitarė sa
vo pačiai’, kad jis visą tur
tą paliksiąs savo mylimam 
sūnui, o kitam neduosiąs nei 
skatiko. ’ Jo moteris, kuriai 
jos abu vaikai buvo lygiai 
meilūs, tokiu savo vyro ne
teisingu nuosprendžiu užsi
gavo ir labai susirūpino. 
Nors ji bandė jį visai per
kalbėti, bet visos jos pastan
gos nuėjo niekais. Nebeži
nodama ką daryti ji nuėjo 
pas vieną savo draugą pasi
klaust patarimo. Jos drau
gas patarė jai nieko nelau
kiant pranešt apie tai savo 
sūnui, kad jam nieko nuo 
tėvo neteks. Ką ji ir pada
rė. .Jos sūnus sužinojęs a- 
pie tokį savo tėvo nuospren
dį, tuoj nieko nelaukęs pa
liko savo tėvo namus ir iš
ėjo į pasaulį. Susiradęs sau 
tarnystę ir užsidirbęs šiek 
tiek pinigų, pradėjo mokin
tis įvairių mokslų ir amatų. 
Prasilavinęs gavo geresnį, 
pelningesnį darbą ir užsi
dirbęs daugiaus pinigų pra
dėjo pirkliauti. Pirklyba 
jam gerai sekėsi ir neilgai 
trukus jis pasidarė tiek pi
nigų, kad jis buvo net tur
tingesnis už savo tėvą. Po 
kelių meti; jo tėvas jausda
mos pergenąs užsiimti pirk
lyba, pavedė visą savo tur- 
tįdir biznį savo, mylimam 
sūnui, kurį jis taip mylėjo, 
kad riet neleido- jokion mo-

•a

kyklon, kad savo mylimą 
sūnelį neyarginti mokslu. 
Jis manė, kad jo .turtų yra 
taip daug, kad jo sūnus ga
lės sau gražiai ir laimingai 
gyventi ir be jokio mokslo. 
Sūnus paėmęs savo rankos- 
na tėvo turtus pradėjo lė
baut, išdykaut. Gi tėvas ma
tydamas savo mylimą sūnų 
neprotingai elgiantis, bandė 
jį pabarti, bet tas užpykęs 
dar tėvus apmušė ir išvarė 
juos iš namų. Tėvai netu
rėdami kur pasidėti pradė
jo teirautis ir ieškoti savo 
kito sūnaus ir suradę gavo 
pas jį prieglaudą. Gi myli
masis sūnus pralėbavęs tėvo 
turtus pradėjo vogt, plėši- 
kaut, už ką pateko į kalėji
mą, kuriame ir užbaigė sa
vo gyvenimo dienas. Iš to 
aprašymo kiekvienam gali 
būti aišku ir gerai supran
tama, kad tamsiam, neiš
auklėtam žmogui palikti 
turtai naudos neatneša. Jei
gu žmogus turės mokslo ir 
bus gerai išauklėtas, tai jis 
ir patsai sugebės turto įsi
gyti. Šitokių atsitikimų ne
reikia ieškot apysakose. To-

\ Pittsburgh’o Rajonas

Pittsburgh, Pą. Čauta iš p. 
J. Tamkevičiauš “S. Ž. R.” 
Pittsburgho Rajono Komisijos 
nario:

1. Šeimynų sąrašas nuo 29 
gatvių Becks-Run viso: šei
mynų — 110 kauniečių, 203 
suvalkiečių, 25 vilniečių—338 
šeimynos; singelių — 57, viso 
ypatų — 1466, namus turi — 
164, auto — 27, high school— 
77, business kursus—1, college 
—9. Namų vertė siekia $1,- 
211,700.00.

2. Profesionalų ankietos: 
Vėberio, M. D. ir dentisto 
J. Dugano.

Centralinės Draugijos

Susivienijimo Lietuvių
menkoje. Per‘centrą gauta už-K • * 
pildytos ankietos iš 24 kuopų. 
Išvardyta organe.

Susivienijimo Liet. Rymo 
Katalikų Amer. 177—Wau- 
kegan, III. užpildyta p. J. Rai
los, 202—Chicago, III. p. D. 
Bendoriaus, 73—Hudson, Pa. 
— p. P. Marčiukonio, 67—Ra- 
cine, Wis.—B. Vaiskaus.

Amer. Liet. Rymo Katalikų 
Moterų Sąjungos. 16 kuopa— 
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kaipo turtingiausias ūkinin
kas visoje parapijoje. Bet 
kas iš to? Kuomet jis mirė, 
berods paliko daug pinigų, 
bet jo vaikai pasidalinę pi
nigus pradėjo girtuokliauk 
Vienas bevažiuodamas na
mon girtas iš miestelio už
sidegė nuo degtinės ir buvo 
rastas vežime negyvas su
stingęs. Kitas begirtuok
liaudamas gavo, gerklėn vė
žį ir be laiko turėjo skirtis 
su pasauliu. Visos tėvo pa
stangos surinkt turtus, kad 
paskui vaikai galėtų sau lai
mingai be vargo gyventi nu
ėjo niekais. Jeigu jis būtų 
leidęs savo vaikus į mokslą 
ir davęs jiem tinkamą iš
auklėjimą, tai jie be abejo
nės būtų likę naudingais 
tautąi ir visuomenei žmonė
mis. Gi būdami tamsūs jie 
nežinojo ką su tėvo palik
tais pinigais daryti, apart 
to, kad prisigeri ir išdy
kaut Tai matote, kad su 
dideliu godumu surinkti 
turtai niekam naudos neat
neša. Todėl tėvai, kurie dėl 
godumo ant pinigų neduoda 
savo vaikams tinkamo kri-

J.
Ainorius.

Literatinė Komisija 
Kun. V. K. Taškūnas, 
Kun. K. Urbonavičius,
K. J. Krušinskas, 
Kun. J. Švagždys, 
J. M. Vieraitis.

Atstovas j A L B. K. F 
' Tarybą

i. A..O. Avižinis.
• f

kių pavyzdžių pilnas kasdie-' kščioniško išauklėjimo labai 
ninis gyvenimas. Man pri
simena vienas pavyzdis, ku
ris tapo matyti, savo aki
mis. Mano gimtinėje para
pijoje Lietuvoje’ buvo' vie
nas ūkininkas, kuris ‘ buvo 
taip godus, kad vaikščioda
vo net apskuręs, nedaval- 
gęs. Net šventadieniais pa- 
gfelėpęs kur nors darydavo 
krepšius, kuriuos veždavo j 
turgų parduotų kad tik 
daugiaus pinigų surinkt 
Berods jam pasisekė pra- 
Tobt ir jis buvo žinomas,

jei norime atsistoti sau pri-* 
deramoje, garbingoje vietį 
je į eilę kitų kultūringi; tau.* 
tų, tai būtinai turime tas 
kliūtis, kurios-trukdo mums, 
kultūrinę pažangą pergalėt, 
tas priežastis prašalint. Jds_ 
nebus taip sunku nugalėt, 
jeigu mes tik pradėsime 
rimtai protaut, mąstyti, kad 
puikybė, pavydas ir goda-* 
mas visgi mums jokios nau# 
dos neatneša, o tik blėdį 
m. Kad jos lig kokios 
dys gadina mūši; širdis 
irotus ir perstato mus aid* 
vaizdoj, kultūros lig koki< 
mis netašytomis- kaladėmis^ 
tai sakau, jeigu mes 
pradėsime protaut, tai 1 
nei nepajusime, kaip tos y-“ 
dos išnyks iš mūsų protų 
širdžių. Tasai mąstymą^' 
protavimas, toji kova su y? 
domis ir pergalė ant jų, 
ir bus tas kultūros veik®* 
mas, arba darbas, kuris 
liks ant mūsų proto ir i 
dies gražiausias kultūrin 
no žymes. Tad baigda 
ir raginu visus stoti į kovą f 
su tomis priežastimis, 
rios trukdo mums kultūrine 
pažangą. Jeigu mes patys_ 
kovosime su tomis priežastt*4 
mis ir kviesime savo dra

/•

gus ir pažįstamus prie ttf? 
prisidėti, tai galime būti** 
tikri, jog mūsų darbas 
pasiliks be vaisių. Jeigu ką* 
negerai pasakiau, tai tau 
tų pareiga yra mano kl 
das nurodyti. Jeigu pripa
žįstate, jog tiesą

a prigauna. Jie tuomi trukdo 
krikščioniškosios kultūros pa
žangą ir nesąmoningai prie
šinasi jos idealams. '

Šios visos priežastys, ku
rias tamistoms čionai nuro
džiau yra didžiausios kultū- 
*os pažangos trukdytojos. 
Tad jeigu norime padaryti 
šiokią tokią kultūrinę, pa- 
iang), tad teiksite jos 1
kokis neapdirbtas geležies •
Šmotas surfldyt, ttte lig ko * »
kis netašyta medžio kaladė h i savo - — 
pamesta patvoryje



>

■«?
u' «*&

v

BkE' ė-

A- ■<■’T-
r

A 4

SS?
jU

•i ’5

• .*■*#

■ f • 
hiiK i

»•

R’.j? ’■'■'•

BSF>*»* ■',.•■ '
į

1 < ■ 1

w
A >

■> >»-«- v
,>< L*

tt

-------- 7—
į .b .I y. • i *<»*■■ i i

uji b. ą ApsckSf^OĮi <
i'Ur.

? a ' X >'

uGai 
lait<^ 

irj. k it koki

4 4jKV'.

v v
T

f
■f’

r

1 1 J Į fc

▼Ji

M
▲et of October a 1S17, ū

SUBSCkiPTKyR RatBs: . 
toVMsstic yearly ••••••••••▲SO
Wgny«9riy k** •<»••• • • ••• 
taBMrtic once per weeą ye*riy. -S2J50 
^MNdsn once per week yearly... .03-Q0

ąy South Boston, Masu
Telepnone South Boston 0620

— — >■■■—U—— ■■■ ■ į

f “hoover: 
V*'
- Išrinkus Hooverį, biržoje 
įĮrasidėjo nepaprdstas judė
jimas. Akcijos (stakai) ky
la. Lošimas New Yorko bir- 
jKge sumušė visus rekordus. 

^Vėliausias rekordas parodo, 
kad spalių 16-tą New York 

£Štock Exchange parduota 
1^714,400 stakų. Curb irgi 
^padarė rekordą tą dieną, 
paes parduota 2,151,800 sta-

v*-
pt Tai reiškia, kad birža pa- 
’^ritiki Hooveriti, bet ar tai 
jį yra gerų laikų ateity ženk

las? Nebūtinai. Hooveris 
? Ikšiol nepasakė ir nepadarė 
iv-hieko tokio, iš ko galima bū- 
įtų tikėtis, kad Amerikos in- 
v jdtistrija ir pramonė galėti] 
plaukti daug geresnių sąlv gi j, 
h nė kaip kad buvo ligšiol. Be

: ’ '

SU

to dar nereikia pamiršti ir 
to, kad stakus taip histeriš- 
kai perka daugiausiai ne in- 
vestoriai, bet gembleriai. 
Kitaip sakant, dauguma 
perka stakus ne dėl to, kad 
stakai neša gerą nuošimtį, 
bet tam, kad juos pardavus, 
kai jų kaina pakils. Yra tai 
paprasti; lošikai labai pana
šūs į pokerio, ar kurio kito 
hazardo lošikus.

“Hoover market” parodo 
džiaugsmą tų, kurie nemėgs
ta jokios kontrolės iš val
džios pusės ir greičiausia le
mia ne sveiką gerbūvį bet 
pavojų, nes nesveikai išpūs
ti stakai turės kuomet nors 
grįžt į normą. Su tuo su
rišta baimė neis į sveikatą.
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[mes nesmagiais tbkiame- 
kaihbhry? Atsakyti šiam ' 
klailšiniUi ėmė labai daūg 
mėtų. Ilgą laiką tjrriiiėtd- 
jai iiianė, kad tąs nešmdgd- 
rai&s biivo iš jiribžaštles bro 
kfeihikalinėš sddėtiės, arba ' 
paėjo nūo oro kurį kiti žtdo- 
nės kiambary iškvėpuoja. 
[New Yorko valstijos vėnti- 

. Iliacijos komisija, išlėidiis 
^Ikfelėtą tūkstahčiiį dolerių ty-

• Įriiiėjimui, surado, kad tai ne 
loro kemikaline siidėtis, ku- 
jri priduoda tiek daug ne- 

benamasis popierius buvot perrašyti Cicerono kalbas ir|tra^ ^llno^^mQ®jriesmagumo, bet fižiiiis oro
.per savo padėjėjus^ piaijuup |

ščiai būtų buvę galima išpla- po visą Romos valstybę. Ne-U ^tūringąjį pasauli.
aa^cąt^joaav, ęuAVĄ<i,Įgalima Attiko pavadinti tik-jft-S^M T*?? 3
Aleksandrą Didįjį Iru leidėju amatininku; paišP11^118^?^ ^on^)s jmęripci- 

būdamas bankininkų, '* '
čiaįi “jis tą dąrfc iš draugi^; 
kuino, norėdamas padėti, iri 
pasitarnauti savo bi^iiįiųi

w.
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buvo;
Liūdnas laikotarpis pasibai
gė lapkr. 9-tą dieną. Susi
vienijimo čiėlybė išgelbėta.

Yra kuo pasidžiaugti: 
S-me pasibaigė juridinis 
karas. New Yorko -valsti
jos kuopos ir nariai tūri 
dvigubo džiaugsmo, nes Su
sivienijimas toje valstijoje 

1 įregistruotas. “Garsas” to
liau rašo: “Šių metų 41-42 
seimo darbas, padėtas kon
stitucijos taisymui, jau duo
da vaisius. Įregistravus 
Nėw - Yorko valstybėj, reik 
tikėtis pavyks įregistruoti 
ir kitose valstybėse, kur tik 
yra gausesnis būrys organi
zacijon priklausančių narių, 
o čarteris neįregistruotas.”

Massachusetts’o valstijos [graikai neturėjo ir tiek ra- 
S-mo nariai ir kuopos senai [syti mokančių vergų, kurie 
jau laukia ir tikisi, bet.. [būtų galėję pagaminti nuo- 
Kaikam lenda į galvą nędo-|rąšų pardavinėjimui, 
ra mintis: Ar Centro Yal-I Graikijos auksinio laikme-|Ciceronui. I
dyba nesukrustų greičiau į-jčio autorių raštai, viename| šiaip ar taip Attikąs buvo! 
registruoti S-mą Massaehu-[kitame perrašytame ekzem- [knygų leidėjų pranokėjas.! 
setts valstijoje, jei koks ne-Įplioriuje, vaikščiodavo tik Karalių laikais tokių leidė-| 
dorelis šioje valstijoje paro- Į draugiškuose , literatūra sų- jų jau buvo Bonzoj gana.)

a. šmėklą ? |siuvmėjuių rateliuūHe. Tik Į Viena iš. tokiŪ -.teigėjų |juyq| . 4 , 1; _ , • 7 , ~ r •,

pakaks? žymiai vėliau Atėnuose pra- brolių- Sočių firma, leidusi!IJųokimb YUųiatri.Naaai&ams|^2;sh^?^aKQC ™ 
Pas mus yra hįėta prekiauti tyčia tam rei-[Horacijaus rastųs. Tęs įny-Į ĘaOjtfą ©Švitini ° Ta° va'

šėlais. Tokie nuorašai buvoIrinkdavoBi liteliai ly^ ęj Pnefestia to, kad į. Vi-lne ™K 
ir brangoki; sakysim 4 am-lsų laikais literatu kavrnė^l]eįgieng trumpam laikui at-|ten diifeančibmš 
žiuje pr. Kristų, vienas pa- čia buvo gamįnąmi ir aa-Lyim Anierilam, yra iįe jos ’ ' • 
piruso lap^tglaštavp dąų- kiaušio^ »to5e'?^»»n>Uamėiii5kaii?gaiaį; jI atvy- 
giau kaip viena ^ratoą (ą-Įbrangiausieji naujieji leidi-|k<> vijmąus lietuvių reikš-

Jų spiriama., Jai, senai liė- 
tavvb&i darbuoto iai at>len-Raute Karštojekktame pasibarė H"0’’.-**““* i
nebZkeiiŽiama, katant ?lh’as d,ržg’
Eif skursta inM lieŪiviš- “ PriHau«> i™ J<> tem- 
koji jaiiiiiuęmehė okupuota- [Pera ttros* 
me VilnfUjė; pri^UudoseĮ - Dar vienas oro faktęritis. 
ir nioksidniese, jiems LT. ^ 
riMšidičianiš, viskio triifestaž

............- - Jif dalgio ir abda: 
teratūros ir mokslo veikalų laikais nebuvo tokios didelės[^ .^ yįikiškb d 
rankraščių supirkimu. r

Apie tų patį laikų iškyUIkurio leidžiamo reikalo DU-latŠFdBr? čia’nmšlt tarpe su
J, I W — < W B. - .. ________ 1 - —

Peramonolninid sįiaiidos lanko didlimd.Įį"“ n^2tUUFirWų 
-----. |KaStavd, hots ir tokios ne^^ įg jog jartoji nepri-

kaip ir Aleksandrijos, tūpė Ikaį. lišvargintos, pasišventimo
jo didelių sunkumų, negau-| J . ■’
darni iš Aleksandrijos pa- girdi jo leidėjas už jų epi-Į^^ 
[kankamai papiruso. 7

įPergamonas ir pasidarė pet-Įčių, iinąs keturias sestercas. 
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Vis šlapi bus rūbai taVti; p 
Batai purvini. : > P 

7" *į / •/ . ; U » > . -5

Girioj lapai jaū nųkriįa, ^ 
Medaąi

■*.< . . • .>

*■
t

4
-V--- siu pfer 

iliivęiŠ

M 4
įll v W'<

!♦ •'<-•
90 irk

senovėsk^ ,

kų raštais, ąr gąudayo jiibsĮmen 
kas paskaityti. Reik' pasą-jnėti ...... ,

kyti, kad knygų prekyboj, Į įėjo madcį, kąd kiekyieųąs 
toli gražu, nfĮa kilusi vienu Į kilnusis romėnas tupėtų
laiku su literatūra. Graikai Į graikų ir savų autorių bib- 
Sofoklo ir Platono laikais, Į lioteką. . .
kada jų literatūra pasiekė Romos demokratijos lai- 
aukščiausio klestėjimo laips-lkais randame jau pirmąjį 
nio, apie bet kokią knygų, knygų leidėją, kurs kada pa-

prekybą dar nieko nežinojo. vo Cicerono draugas Atti^ k8annriš Ii S '
Atsitiko tas dėl dviejų prie-Įkas. Skaitlingiems savo vėr- h
žasčių: viena, iš Aigipto ga- ams jis liepė šimtais kartų j R°W išbuvo knygų cen- 
benamasis popierius buvo Į perrašyti Cicerono kalbas irj^ras tautų kilnojimosi____ ___ _______ ____
per brangus, kad rankra-|per savo padėjėjus platinoJen knygos Čj°|stovis.

Pirmiausįs dalykas, kuris 
priduoda nesmagumą šilta- 

...... Žlugus lotynu kuitū-Į“1®.^^ 
fai, knfga pasisijpž vienuo- k«nbąrUĮtemMr»tu-. 
lynuose. Įra* Yra iaktas» kad, kuomet

l.. . . [uždaryto kąmbąrio tempe-
Liduvos AtcZd»”|ratūrą pereind 72 laipsr 

tįįbmet sunku tamė ‘KŽr 
rv dirbti, protauti ir vai-
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Atsitiko tas dėl dviejų prie- Į kas. Skaitlingiems savo ver- - t-
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dytų jai... teismo šmėkląTĮsidomėjuių rateliuose.
O gal ir vienos ; „ . _____________ ........ .....
Laukiame. Pas mus yra Įdėta prekiauti tyčia tam rei-Į Horacijaus rastus. Tęs įdy ! 
gausus būrys organizacijon [kalui pagamintais rankra-lgų leidinių firmos namuose 
priklausančių narių.

Kitas dalykas, kuris pri
duoda daug nesmagumo Už-

* 
r*

Kalfidinta Bbrinra pats oras išbuvęs kelias va
landas ar dienas, būtų suju
dintas ir vėsiai užlaikomas 
nė kiek nekenktų ypatoms

Unija Moka už Streiką
* 

teismo keliu. Galutinai teis
mas priteisė kompanijai 60 
tūkstankių dolerių. Kompa
nijos ir unijos atstovai pa
darė kompromisą ir sutiko 
ant 35 tūkstančių. Čia su
tartis “šventa ir nesulaužo- 

y? ■>

’ Teismas priteisė uniją už- 
jL inbkėti kompanijai 35 tūks- 
iLtžmčius- doleriu už streiką, ra.?. r
p Unija buvo priversta sutik- 
LS su tuo nusprendžiu. Strei- 
|, kavusio localo nariai gaus 
E Atmokėti tą sumą į kelius 
| jtiČnesiuš, atiduodant dalį 
t savaitės uždarbio. Kapita- 
| Rstinė spaudą triumfuoja, 
fe X 1926-ąis metais trys pieno 
^-.kompanijos susiliejo į vie- 
f ;ną, New England Creamery 
^^ioduct Co. Vienos kom- 
g panijos darbininkai buvo 
fe organizuoti, kitų dviejų — 
fe ne. Organizuotieji bandė 
fe pritraukti prie unijos neor- 

anizuotuosius. Kilo strei- 
ąs. Kompanija turėjusi iš 
> nuostolių. Kompanija... *

ma.
Kasyklų kompanijos turė

jo padarę sutartį- su anglia
kasių unija. ■ Šią sutartį su
laužė ne unija, bet kompa
nijos. Prasidėjo streikas.
Kiek turėjo nuostolių ang-| Mūsų “patriotai” įveda 
liakasiai, kiek jie dar ir da- tsavo laikraščiuose lietuviš-

Alums prisimena patarimas 
automobilių “kučeriams:” 
kam skubi? Juk tik savo 
šermenis tepasivysi. Mūsų 
bolševikai vejasi, vejasi, it kitėjo nūd Aleksandro D. Į Tose dirbtuvėse Šimtai verJ 
greit pasivys... komunizmo I laikų. Jis labai rūpinosi pa-1 gų kartu, rašydavo tą paėjai 
giltinę. piruso krūmų auginimu, nes knygą vienam diktuojant

šie buvo vienintelė medžiaga IParašius rutulėliai buvo rid 
knygoms perrašyti. Kai ve- gyklose aptaisomi. Dažnai] 
liaii įsisteigė Aleksandrijoj išleisdavo tos pačios kųygos' 
biblioteka, turėjusi net iki iki tukstanties egzempliorjų 
700,000 rutulėlių rankraščių, Į iš karto, ir tat tekdavo laidą 
ėmė ir Graikijoj rūpintis Ii- dar pakartoti. Knygos tįię

pie 1 litą 8 cnt). Kiek pa-|niaL

*1 • d

‘ Treęįąs; ^aktorius, kuris 
padaro orą geru ar blogu, 

^Įtai drėgnumas. Kas nesį- 
’ jautė ū?slopįntu karštoje

r

"rf*‘

giltinę.
Paukščiai emigruoja ru-l 

denį ir pavasarį; lietuvių-' 
lenkų derybų įgaliotiniai 
daug tankiau: į Karaliau
čių, iš Karaliaučiaus ir vėl į 
Karaliaučių ir iš Karaliau
čiaus ir tt., bet Vilniaus 
klausimas nė ne krust nuo 
Gedimino kalno.

nauja rašomoji medžiaga 
pargamentasu;
miesto valdoki įsigeidę įsi-

koji jauiiudinehe okupuota- |Pera^iros-
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kuris ldbai svarbus, fili at- 
mairiingumas. Tas reiškia 

i dažną mainymą tisų kitų 
trijų faktorių, temperatū
ros, drėgnumo ir judėjitiid. 
^Pavyzdžiui, kambarys kuris 
visuomet ėsti vienodoj tem- 
Įperatūroj, judėjimo ir drėg- 
nuriio Hera getas kambarys 
gyvėniiiiui ir darbui.

1 Taigi geriausia oras kiek- 
• -" -

l lauko oras, ir nei Vienas

** ' >• <1.iems kaip
i! 

----- ---- ------- —. J 

ro riet šūii-| 
v______________ __________________:d tįhkshiųmo.

Ikaip šiąmiie. Rankras^l^^ Ui Vileišienė it[ 
. _ ________ . . . _________________________ ___________ _______ j

- davo maždaug vieno siahdie- sav0 jfoya. Ro_

{Kaštavo, hots ir tokios ne-L.fl 
Jie u<xi ii via-• savo įaiKTaSClUOSe lietu VIS“ I , .. .. i T. i V-Vi- it'lrri- / • ■ -fc- ■ i—. Fwlki±z^bar tebekenčia, yra visiemsĮkus jaunimo skyrius ir kei-Į Į??1^ įr J°8’

’-il -ii-'-u 1- ♦ Įišvargmtos, pasisvęnumoi Taigi geriausiar oras RieK-
T^dneįVėriiritų., Čia riėtiek reiŠ-Įviendiii kvėįiioti yra tyras, 

m71 r ' iškalbumas, kiefellauko oras, ir nei Vienas
Taip gretoj tyrmcua 54į0 mta- patg Vilais, reikalis, H- kanibatys nėra gerai vehii- 
;nar-lėin. linas ketonas sestereas,]^ suirau- Uubjainas, jei jis netėri at-

itamak ' įdarų langų, kurie prileidžia
Netik pt Vileišienės d*bar|or4 iš Įsuko- Žmogus gili 

___ ____  ir šiai]
inekvieną metą, Ęalėdųi

* * • x_»

kiečių labdaringosios ir pa
šaipūnės draugijos turėtų 
pasiimti sau “Santa Claus” 
rolę ir, apdovanojus čionai

• r ‘ * ' —■ -'
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gerai žinoma. Bet tegul jie kia lietuviu parapines mo- 
bando bvlinėtis su kompa-M1^- ^iek yra ‘‘patrio- 

. / A. , .. • Itiskų” mokyklų ir keli yrannomis! Si sutartis nebuvo |. . , . , • af haummo skvnų skaitytoju?šventa ir nesulaužoma. Alat I '______
ją sulaužė kompanijos. Į Bolševikai perša “rojų”

■■į\  ===== - i-x._.. Į kitiems, bet patvs nesisku-
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džia tuoj paskelbė pasauliui, | ----------- x
<ad tai katalikų darbas. I “Rytas” pavirto į “Sū- 
Dabar kapitonas Jėzus Ob-1 temas.” Ir vėl laukiame 
regon, nužudytojo generolo ĮLietuvoje aušros. O gal 
broliavaikis bandė nužudyti I pragiedrulių? 
kalėjime Tbralį. . Nepasise
kė. Sugrįžęs namon pats 
nusižudė. Ta pati Meksikos | pa 
valdžia nieko nelaukdama lliąi
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kankamai papiruso.
liubjaihąs, jei jis neturi at
dari] kurie prileidžia
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raginasi bet rodos ir šiaip Į gyventi be valgio ir be van- 
jau kiekvieną metą, fcalėdų 
šventėips ateinant, ąmeri-
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vietines, vi
x<

Y

dens kelias dienas, be t be o- 
ro negalėti], išgyvent i nei ke
lių ifaiiuitų.

F. L. I. S.

Į “Visi tikintieji, jaunieji y Į 
patingai, yra pašaukti veik
iai bendradarbii 

paskelbė pasauliui, būk du-1 koše a^ ‘ 
ąižudėlis biivęs pamišęs. Į viešp®wvi 
Meksikoje dabar nereikia stiprėtų j

“Visi tikintieji, jaunieji y-

katalikii- 
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dalykų ištirti. Užtenka nu-Įlėiįift^ viMtmft«Mje.’’ (Pijus 

sistatymo. IXI laiške kard. Andrieu 1926-
«•)

. Bijokite trijų nelaimių: 
Dievo rūstybės, tėvynės iš
davimo ir moteries meilės. 
- fcaiįas. -
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Musų bolševikų vajams 
besimato galo. Vienas ne-
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Taip sakant vajus 
vejasi vajų. Nabagai. f)a- 

hebe tie laikai. Surikti 
sivyti doleris, jau beveik

pasibaigė, tuoj prasideda 
keli kiti. Taip salint y^iis 
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ujai išplėstos Dunlapo 
vilnės verpyklos Rocli- 
, Lancasbire, Ąųgtijcįė, 
ir #diia^K» pa- 

1 po vienu

;4Q0 verpm- 
S.dviliu- 

darbL 
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d. Nashua

d. Gardner

ioĮi geležiniai stiebai, 
; būdami sujungti per 
ibį stogą su metali- 
lietaus vamzdžiais, ku-

Šventyklų 
sutratą šį staty- 
»ra$$o taip sta- 
fe visas maldyk-

Dėl
j DOVANŲ

Parašė Tėvas
________50c.

-Išleido J.

SAUJAS AUKSO ALTORIUS
Ūęus niitiHtais viršeliais)_____
tais kietais viršeliais).————

Ar JiĄliitSs Silpnu, 
Servuotas '

(o,, užpuolus Jeruzalę prie
šams, apsisaugoti nuo p^ė- 
šų visi šventyklos dyasnun-

VYRAMS:
CIGARU LAIKYTUVAI (holders) . 
CIGARETE LAIKYTUVAI (holders

Fed. Sekretorijatas
180 Hale Avė., I
Brboklyn, N. Y.

LAIMOS Drenos 
[anjtaį^as-^įyąirĮJą pats
ai užailhikymtK Ūraugystė- 
ir visuomeniniams gyyeni- 
Parašė Kun. A. Staniriky- 

> - / - ........ 20*.
tjR Katalikų Tikybos Tik-

riūdhvų į

o kurių į švęhį^kįdš 
s buvo nuleisti iš- 
stiprūs metaliniai 
ii, kutiais lietaus

ių priešų, būrius, 
raccus paduoda

Utuvinb

Kriztate Kryfitu: Stacijos, rite—baltos (cduloidte v& 
Graudūs Verksmai, Maldo* Q«- liais^su kryželio)-1r,., 
Siųsdami atsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite

DABBtBIBB A8

privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
še Kun. Jėzuitas Felik. Cozel 30c.

Tretininkų Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms parųmėti 
prašymas Švento Pranciškaus 

yenuolijų.ir 3 vienuolijų įsta
tai ----- k_----------------------------- ■_ 8c.

Hucklebėrry Finnas — labai 
įdomi apysaka —-----------------75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La- 
bąi įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila_____ -—.1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva.......—..50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B._____________40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į-} 
vairius gyvenimo atsitikimus. ’ 
Parašė J. Tarvydas___ .____ 45c.

Žiema ir Vasara. Parašė Pr. 
Mašiotas .____ ___ ____ ________20c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis_____ 45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio_______________ $1.00

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis. ______75c.

Marijos Menuo arba apmąs
tymai kiekvienai mėnesio' die- į 
naį apie Marijos gyvenimą. 
Surinko kun. M. J. D-as..... ...35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų: 
Parašė P. Žadeikis___ _______75c.

Kaip Gyvena Belgijos ūki
ninkai. St. Dabušis.............. _._....10c.

Gerumas—aprašymas apie ge
rumą per Tėvą, Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P. L.________ 15c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis.______15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė'kun. Ta
rnas Žilinskas_______________ 50e.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis ____ _____________ _______ 25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina------------------ 50c.

Aritmetikos Uždavinynas._25c. r
Vaikų Darbymečiui—Rinki

nėlis kalbos mokslui-------------50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas__ L15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj___________________________ 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Malas Gri
gonis ------------------ ;----------------- 50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus_____________________ 50ei

Mūsų Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo.

. Vertė Jonas M. Širvinta----------50c.

Bitininkas.
Jeronimas Pečkaitis

Lietuvos ženklai.—
Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c.

Imęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monologai ir Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas.----- 30c.

Graudūą Verksmai. — Vertė 
Vysk. A.. Baranauskas --------10c.

črGUdjoa.—Su- 
P. Juškaite—15c.

Vilniaus Lietuvių Kultū
rinių Draugijų atstoves 
gerb. ponios Emilijos Vilei
šienės prakalbų maršrutas 
Massachusetts valstijoj.

Lapkričio 21 d. Lawrence, 
Mass.

Lapkričio 
Mass.

Lapkričio
N. H.

Lapkričio 
Mass.

• ’T- -V - -* - , -J •*». *

ržeįįo įr Spalių mėne- 
įeido kun, K. A. Vau

AŠ Mttgtuh pagarsė- 
“kalbančiais dievų 

ąis” —- žmogaus au- 
iŠradimu. Dar AL 
Ca&ūus yra Žinomas 
ittinfejęs spirito des- 
Švarinimu, grynini-

bu girdėti, kad senovėje 
žmonės keliams matuoti jaU 
vartojo tam tilįfą matą 
taksi drošką. Bet taip iš tik
rųjų jau taiia ir Luvd. Dėl 
šio išradimo žinys tlitrev 
rašo taip: “Šiuo lųalu 77- 
taksi'droška galima buvo iš
matuoti be jokio sunkumo 
ilgiaūsį tolį, visai ne varto
jant tam tiksliii nei jokios 
grandinės ir nei jokios ^kar
ties. Įsisėdus į drošką (vę- 
žimą) galima Buvo apstai- 
eilioti kelio ilgį ratų apsisu
kime skaichiriii.” ' ’

Gautų ratų apsisiikųna re
zultatą reikėdavo padahųti 
iš tam tikro skąičidus ir tifc 
vėliau — vėl iš tam tikro 
skaičiaus reikėdavo padatl- 
ginti. Tokiu būdų, paga
liau, gaudavo, tokį rezultatą, 
kuris jau aiškiai parodyda
vo,,kokio ilgumo yra tas ke
liąs, kurį reikėjo išmatuoti.

Šis matas — taksi drOąka 
buvo žinorhas ne tiktai Ro
mos mieste, bet taip pat jis< 
biivo vartojamas kaipo riaii-: 
jausiąs technikos išradimas; 
ir visuose kituose toėr&M 
miestuose. IŠ Alefemarį 
Herono aprašymų spėjama,; 
kad tas pats matas -‘-f taksi 
droška buvęs vartojamas net kai sulipo ant tos šventyk 
ir Aigipto ir Sirijos mies- los stogo ir laidė tais smai 
tuose. f Įiais metaliniais stiebais :

Herono vardas daf yra įri^uš.
jungiamas su senovėje, ne- ; Iš to mes galime suprasti

Miss Auna L. Hogg, Korea, Ky., 
gavo puikias pasekmes nuo varto
jimo Nuga-Tone. Ji sako.: “Aš 
buvau visai nusilpusi ir nervuo- 
ta, negalėjau nieko veikti, ir aš 
pasakau* kad Nuga-Tone padarė 
man daugiau gero, negu visi dak- 
taraF •*Nnga-G>one mane išgydė. 
Tai. tikrai’ yrą geros gyduolės. 
Tūkstančiai kitų žmonių turi to
kius pat pranešimus. ’ ’

Nuga-Tone turi suteikti jums 
užganėdinimą, arba pinigai grąži
nami Bandykit jas dėl padaugi
nimo svarumo, pataisymo nervin
gumo, nemigęs, jautimo nuovargio 
iš ryto, galvos skaudėjimo, svai
gulio, prasto apetito, nevirškini
mo, inkstų arba, pūsles (rūbelių, 
užkietėjimo, ir panašių nesmagu
mų. Nuga-Tone suteiks jums stip
resnius nervus, didesnį raumenų 
stiprumą ir atnaujins jėgą ir e- 
nergiją visų organų. Vaistininkai 
parduoda Nuga-Tone. Nusipirkit 
1 butelį šiandie.

4Voix5s c . I
JU0bQS (geresnės minkštais virSeliais)
JUODOS (geros odos viršeliais)-______
RĄT-TOS (oaĮplpidog

yokięcių laikrašty (t‘Ger- 
mąnia”) paduoda labai įdo- 
niių smulkmenų apie žilo- 
Šios senovės tikrai jiųosta- 

<§W'biūs technikos pabūklus, ku
rie anais senovės laikais 

? buvo laikomi kaip ir koki 
. stebuklai.

- \ -a ,' v Technika dabar yra dau
gelio laikoma kaipo naujųjų 
amžių kultūros padaras. Ta
čiau iš tikrųjų taip nėra 
galima pasakyti.

Senuosiuose laikuose žmo
nės, reikią pasakyti, turėję 
labai didelį pasiilgimų ir 
prisirišimą prie sielos gyve
nimo. Todėl ir nenUostabū, 
kad anais laikais medžiagi
niai turtai žmonių hėbevi- 
liojo ir su bet kuria viena 
vieta jokiais ryšiais nesu- 
rišdavo. Jie turto prie sa
vęs turėdavo tiktai tiek, kiek 
galima būdavo nuolatos ke
liaujant ir bastantis su sa
vimi lengvai pasiimti.

Neturėdami anų laikų
• žmonės jokių rūpesčių ir jo

kių galvosūkių nei dėl turto 
ir nei dėl vienos gyvenamos 
vietos, jie savo mintyse be
veik vien tik ir nagrinėdavo 
įvairiausius mechanizmus ir 
painiausias konstrukcijas- t

Laikrodžio idėja kilo 
iriintyse jau šeūoiės'fekmiu., 
o vis dėlto pats laikrodžio 
išradimas yra laikomas nau
jųjų laikų padaru.

Labai skiriasi mūsų dienų 
mokslas nuo senųjų laiko ir 
viduramžio “paslaptingųjų 
išradimų,” kuriuos išrasda
vo/‘juodojo meno” darbi
ninkai gana atsitiktinai, 
pripuolamai, dažnai ne pa
tys nežinodami kaip išrado.

mums visiems žinoti.
Genialus pranciškonų Viė- 

nUolis Roger Baco sukotts-
. traktavo garlaivio motoro į- 
dėją. Domininkonų ordėnb 
viršminkas Albertas Mag
nus savo celėje pastate au
tomatą — žmogų, kurio iš- 

ų., radėjas buvo sapne pasvei
kintas paslaptingo dvasidš 
Balso. Lygiai tas pat atsL 

/liko ir su abiem renesanso] 
laikų Edisonais: Galitejdm 

, ir Leonardo da Vinci.
Reikia nemažai pažengti į 

^/. viduramžio laikus, kol laik- 
. rodžio idėją vėl sugalvojo ir 

kol ją realizavo gyvenime 
, * jau kaipo “naują išradi-

■ Tasai laikotarpis, — kii-
ris savo pradžia šiokia dar 
prieš Kristų, kai tik atrira- 

t dp žmoni jos. kultūra ir bai-
‘ , • giant jau laikais po Kris- 
.. p / maždaug tasai laiko-

; t&rpis apima 600 metų, — 
išsiskiria iš kitų laikotarpių 
ir technikos ir išradimų is- 

/įį torijoje jis dar nėra kaip 
r reįkiant pažymėtas.

Girdėdami pasakojimus 
aP*e I^^ ^r 3° lėktuvo iŠ-

* ’ radimą,, .turime pripažinti,, tas. ^iekis vAnd
\ad tai yra pirmą* išradi^ mana duodavo 
mas aviacijos istorijoje. ir garsų toų^ k 

Ir taip Jau labai dauget
įį' t lis technikos pabūklų buvo ne. Tono aufcš! 
Z > jau sugalvota ir pažinta net rūmą, taip pat

automato įonštrtikęįja. jis, 
panašiai, kaip ir siį diehiĮį 
jo brolis, buvo plačiai vai
to jamas pardavinėti Oi 
daiktų, įmetant j jį tttažį 
vario plokštelę.

lieroiio automatas anais 
laikais buvo laikdinas nėn&

gūžio, Bir: 
siams. Iš|< 
sys--------i
Išganymo AęsirelŠktniai—atė- 

jimaa ir gyvenimas ant žein&s .
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidomis __ -750.-*'

Dangaus Karalienė.—Surin- | 
ko Kun. M. Gavalevičius.; ,;be 
apdarą 75 centai, su,apdarais 1.05?^

Legendos ir Pasakojimai ą* 
pie Kūdikėlį Jėfcą. Vertė kun. . ajŠsS 
V. Kulikauskas-------------------50*^^

žmogus ir Gyvuolys. Para- c^S 
šė kun. P. Bučys-------------------30h. i ■

Elementorius ir Vaiką Skaį- '/p 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia _______ ______ ______ Ą-25&

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio---------------- 10®,

Žydas Lietuvoje. Parašė
Kaimietis________________ i___ IOgj ",

Maldos Galybe. Istoriškas ... 
piešinys IV-to šimtmečio krik- 
ščionybės. Lietuvių kalbon iš- • 
guldė P. B.-------------- -- ---------250,;/

Apie Apdraudą. Parašė Ji >.
S. Vasiliauskas_______________

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi nO 
apysakos. (B. Vargšas)______ 1^®? į

Trumpa Apologetika arba 7-M
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pą- 
rašė kun. V. Zajančauskas.._^50cC/*:

Apsrikimą Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyve- 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- < 
kas.---------------z--------------------lOė.’^

Moterystė ir šeimyna. Verti įg
J. Gerutis-----------

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. . A 
A. Vileišis___________________ 50c. >

Gamtos Pradžiamokslis—ne- 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas._____ 1508./-;,

/Mūsų Laiku šventoji, šv. Te- 
resė? Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- i 
cius ________________________ 35erA

TEATRAI
< i^/^įljųifingas Vyras—2 aktų / 

komdija; parašė S. Tarvydas Z

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų ’ 
Juozukas __ 2_____________

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius—komedijos'po 1 aktą.

. Parašė Seirijų Juozukas. __—
* •Sniegas—Drama 4-rių aktų 5 |

Vertė Akelaitis.____ 1__ „___40<v-
Esamas—3-čia dalis dramos ’ ’ ’ 

“Gims Tautos Genijus.” Para-. 
šė Kun. L. Vaicekauskas__ x_108.

• Žydų Karalių?—drama 4 ak- . 
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širviu-

. tas ____________________ ^-iSOe. i

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
delis; parašė F. V.----------------lOef 3

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver- 
tė Jonas Tarvydas-------------- —10*.

■

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35a

*
Dramos:'1) Germani; 2)

. Fabiolą—5 aktij; 3) Liurdo* 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas —----------- —------------

Vaikų Teatrai: dalis I:
Pagalvok ką darai; 2) Jono ^^

• laimė ^3) Pasakyk mano laL/
mę. Surinko S. K„ D. ir N—15**

Vaikų Teatrai: dalis U: 1)
• Ištirsime paskui; 2) Antanu-

Surinko S. K., D. ir N.--------- 15ą ji

skaitosi ištajęš Gutenbor- 
gąs, buvo jau Paseidonijaus, 
Cicerono' rribkytojp, pažin
tas. Jiį idčja ir išvedžioji- 
ifcai apie jūs yra taip gerai 
aprašyta ir pądūota, kad jei 
Gūtenbergas būtų iatai pa- 
^neą, tai jųdoįhųj-’ų raidžių 
Rradimaš -■ ii&£skąitytų 1 £hi- 
tfeįibergo išradttirii. Trys 
tūkstančiai metij prieš Gii- 
tenbergą jau senieji babilo
niečiai turėjo išradę ir gv- 
fehiihė vartojo judomųjų 
raidžių šabloną. Tai buvo 
Įnetaliniąi įvairūs ženklai, 
kuriais, įkaitinus, ugriy, de
gindavo įvairiiĮs ženklus sie
lose, akmenyse, stovylose ir 
klt* vietose.
t Taip pat ir parako “išra
dimo” garbe, manoma, kad

:......... ........... .—

R
dais, kurie buvo 
-'lavonams balza- 

^albamaK kad tiems 
ibo reikmenims 
>uvę net ir fabri- 

to, dar šiandien 
tyrinėja, suka sau 
ad sužinotų, kaip 

senajame Aigipte buvo bal
zamuojami lavonai. Nes 
šiandien yra daūg turtingų 
Žmonių, kurie savo lavonus 
po mirties notėtų apsaugo
ti nuo puvimo ir gedimo, 
tąin tikslui dėtų dideliiis ka- 
pitdhis, kad tik kaip nors 
surdstų būdą ar priemonę 
bąlžaniūoti lavonus taip, kad 
jlę nė kiek negestų. Gi jche- 
rdijos ‘mokslo tyrinėtojai 
tvirtina, kad senajame Ai- 
grįite toki lavonų balzama- 
vimo reikmenys buvo žino
mu ir, kaip atrandama^ bal- 
ząmuotieji lavonai yra, ne- 
įsusikeitę.

Jųdombšios raides, pana-
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Margumynai

lapkr. 3 d. Moterų Sąjun- 
H 64 kp. obuolių balius gerai 
yyko. Gražiai įiasilinksmi- 

įuokavo, o kas daugiau- 
įolių išvogė,' daugiausia 

artėjime patupėjo ir pirmą do- 
raną laimėjo už prasikaltimą, 
ąi p. J. Lieponis buvo tas lai- 
ningasis. Obuolių vakaro visą 
įeiną pavedė Seserims Šy. An- 
ano parapijos. Garbė sąjun- 
jietėms už prakilnų pasidar- 
»vnną.
IVaikėlio Jėzaus Dr-jos au
tų rinkėja p-lė M. Popikaitė 
Įiri gerą pasisekimą, nors dar-

spėjama. Taigi,v visur jų už
teks, tik dirbkit ne drebėkit. 
Dirbkit ir dirbkit sušilę, ža-l 

medžiagos užteks.
Vietinis

_ ____________ELIZABETH, N. J.lios

[pramogą, ku»/jaunimas 'gra- 
žiai linkęminoai; į y

Darbai

Čia darbai eina gerai. Žmo
nės dirba. Iš kitur atvykę 

Idarbą gauna. Žinoma, vra ir 

Į bedarbių.

Kranklys

J**"1-'Vž . Jr-
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Talentų Vakarėlis
/

Airių svetainėje įvyko kon
certas. Pastebėjau talentingų 
lietuvių jaunimą. Koks jis

Sekmadieny, spalių 28-tų į- 
vyko iškilmingas* atidarymas 
parapijos Auditorijos. Kalbė
jo miesto majoras J. Kenah, 
konselmonas, daksij ir kelių Įgražus, malonus, talentingas,
revizoriai, abu kunigai ir de-1 Vieni skambina, kiti dainuo-

5, ___ I '

mokratij kliubo pirm. P. Sa-|ja. Buvo duetų, skambino ba- 
vickas. Paskui buvo šokiai. Ilabaikėmis, smuikavo ,etc.

Lapkr. 1-mą parapijos Au-| Padarė gerų įspūdį į pūbli- 
ditorijoj įvyko prakalbos De-|ką 
mokratij partijos. Po prakal- 
bij partijos kandidatai į vai-

-bas ubagavimo vra sunkas, bet <,ininfens nžfu"lbJ° 5’kius P"5- 
^sutinkant gerus žmonęg, pri- — . .. _ " .
■pučiančius Vaikelio Jėzaus j*5 
prieglaudai, pasilengvina visas 

/.nuovargis. Vėliaus parašysi- 
yhae kiek Detroite bus aukų šu

tą.

bačkius gero alaus. Na ir pa-] 
gėrėme už jų sveikatą. Tegul 
jie sau sveiki valdininkauja.

Sekmadieny, 4-tą lapkričio 
p. Vanagaitis vaidino komedi
ja “Žydas” ir kitokius juo
kus krėtė, ir sakė kad tą vis- 

^apkričio 17 d. prasidėjoį “Margutį” sutalpins.
Antano parapijos metinis daug žmonių užsirašė

kuris trauksis porą “Mar<rati ” 
avaičių. Bazaras bus įvai- Kalakuto? vakarienėj, kuri į- 

Dr-jos šauniai prisirengė. Iop.įą d. lapkričio daly- 
pijos komitetas su kleb. Ivaus artistas S. Pilka ir 104 
I. F. Boreisiu sumaniai |Jnetų senis J. Skinderis. 

irba, kad padarius parapijai I (Įaullg įdomių dalykų.
Prašome Detroito lie-ĮStasys Pilka padainuos nau- 

ęjkuvius gausiai lankytis į baza-1jau{SjXj dainų, o Jonas Skinde- 
' ą Kas turėtų kokią auką sn-|rjs pašoks seniausių šokių, 

eikti bazarui, bus maloniai Lapkr. 16-tą iki 26-to bus 
^priimama. Aukavusių pavar-1 parapj jo5; bazaras .savoj Audi
nės užrašyta. ‘ tori joj. 220 Riplev PI./ Tiki-
gGraborius J. Balčiūnas per-Įmės gero pasisekimo.

įsikėlė iš East Side į Šv. Anta-F Lapkričio 6-tą parapijos cho- 
|iM> parapiją Apsigyveno prie raP turėjo pelno iš šokių apie 
, Z3-tos gatvės, arti Lietuvių Į go dol
^?taines- I Vyčių kuopos šokiai įvyko
I^P-nas Judis susirūpinęs L. I u-tą lapkričio parapijos Au- 

Į&b. S. reikalais pradeda kal-Įditorijoj. Dalis pelno skirta 
|binti naujus narius ir kolek- parapijai.
jtuoja iš semi narių mokesčius 
! už “Darbininką.” Pagirtinas 
p. Judžio darbas. Dabar pa- 

įtogiausias laikas užsiprenume- 
Iruoti “Darbininką”

LDS. narys

ras,
• v*

Bus
Art.

v

0 20, 19289
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Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 
’ XVm Kongreso Įvykusio Rugpiūčio 28 ir •’$ 

29 dienomis, 1928 m., Hartford, Conn.

.'Ameriką Lietuvių R. K.. Federacijos XVIII 
Kongresas prasidėjo Rugpjūčių 28 dieną, iškilmin- 
goiųis (pamaldomis šventosios- Trejybės bažnyčioje. 
Pamaldose dalyvavo Jo 4 Jžkflcetep^ija Hartfordo 
Vyskupas Nylan ir pasakė £oųgĘeęę iškilmėm pri- 
tjikintą pamokslą Šv. mišias atnašavo gerb. kun. 

I J! Ambotas, ^^.•Dvasics Vada^.' f <

>' Federacijoj Kongresas turėjo prasidėt rugpjū
čio -28 dieną, rytą, bet susitftriis sū LDS. seimo da
lyviais, nutarta palaukti koF'BDS;: šeims užsibaigs

parapija: kun. A.:P$ 
. Moterų 'Sąjung 

___ r S ir T. Kripienė. «.
* -Šventos Elžbietos Draugija, Hartft 

M. Karandienė, ir (F. jPli^^Mutė. 
Svečiai: ponia A Aleksienė.

Kongreso Prezidiumas -
v

Kongreso pirmininku išrinktas J. P; Mačiulis, 
žinomas mūsų visuomenės veikėjas iš Brooklyn, N. 
Y., Vice-pirmininkais išrinkti — ponia š. Sulis- t> 
tienė iš Brooklyn, N. Y. ir p. J. Avižinis iš.Pfcer 
videncc, R. I. L': i«5’

Sekretorėms vienbalsiai išrenkamos: panelės X , 
Leonaitė ir J. Rogliūtė, abidvi iš W^soester, 

Įnešimų ir rezoliucijij komisijon įėjo: p. L. st-' 
mutis, kun. A. Šmulkštys ir A. Siauriėnė. .

Į mandatų komisiją išrinkti: kun. A. Petraitis, 
p. A. Vaisiauskas, ir p. J. Tamašauskas. . .

Į spaudos ir sveikinimij komisiją išrinkti: kun. 
J. Ąmbotas, prof. J. Vaitkevičius, ir K. Krušinskas.

Išrinktam prezidiumui užėmus vietas, kongresą ■ 
sveikino: p. Vaisiauskas, L. I). S. vardu; ponia S- 
Subatienė—Moterų Sąjungos; L. Šimutis—“Drau- 
go” ir L. Vyčių XVI Kongreso; kūn. prof. J. Vait- L 
kevičius—Tėvų Marijonų Kongregacijos; kun. A. • 
Šmulkštys neoficialiai sveikino Lietuvos Krikščionių 
Demokratų vardu; komp. A. Aleksis sveikino nuo 
Varge iii inkų Sąjungos; kun. S. Draugelis. Skai
tomi, pasveikinimai telegramais nuo: kun. J. Navic
ko iš Hinsdale, III.’; šv. Kazimierų Seserų iš Chi- 
cago, III.; kun. V. Matulaičio iš St. Clair, Pa.;*ir . 
’jpin. Paulio Miežvinio, iš Harrison, N. J. Laiškais.: 
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 17 kuopa iš Ilartford, 
Conn. '

Bostoniečiai sveikina Kongresą ir aukoja Fede
racijos reikalams $5.00.

Atvyksta Kongresan kun. I. Kelmelis, atstovas 
iš Nevvark, N. J. ir studentas K. Vaičikauskas, iš: 
Brooklyn, N. Y., kuriam suteikiama ženklelis su pa
tariamu balsu. Kun. Kelmelis sveikina Kongreso* 
dalyvius ir reiškia gražius linkėjimus.

Referatas

I 5.

j’

' — ■
Sumušė už nemalonias 

žinias *
■ ->**■-*.
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X ' ■ r

J. Adomaitis,-kaip ^ąko, su
mušė M. Matusevičių, už tai, 
kad jis gavęs dš Lietuvos, sa- 
co, nuo Adomaičio žmonos 
aiŠką ir paveikslą'ir pradėjęs 

apie tai kitiems pasakoti.
J. Adomaitis yra vedęs čia 

Amerikoje ir ėmęs šliūbą šv. Į 

Jurgio bažnyčioje. :
Sako kad vėliau abu susi-1 beonardas šimutis, Federacijos vice-pirmininkas 

taikė. K -
Ka-nas

1 -EASTON, PA.

<■

Prakalbų pasakė klebonas 
kun. F. Virmauskis. Progra- 
mo vedėju buvo kun. St. Knei- 
v* ZIS.

Linksmutė

PHILADELPHIA. PA.
P-lės Aušriūtės Koncertas

d. lapkričio įvyko 
sugrįžusios iš Ita- 
Elenos Aušriūtės 

Jai į pagelbą stojo

atidarė kongresą, 3-Čią valandą po pietų, nes kun; 
Ignas Albavicius, Federacijos pirmininkas nebuvo 
sugrįžęs iš Lietuvos.

Vice-pirmininkas, p. L. Šimutis trumpoje įžan
ginėje prakalboje sveikini atvykusius atstovus ir 

I pabrėžė kad nors kongresas nėra skaitlingas, bet 
’ k Į jis yra atstovaujamas visų didžiųjų ir veikliųjų lie-

Darbai silpnai eina. Daugu-1 tuvių kolonijų Amerikoje. Ne kiekybėje, yra visa 
ma šilkų audenvčios. Yra daugi visuomeninio veikimo pajėga ir pasisekimas, bet 
žmonių be darbo. Pragyveni-1 kokybėje. Po kalbai, rijun. J. Ambotas, Federa- 
mas brandus. • I rijos Dvasios Vadas, pakviestas atidaryt Kongre-

t įsą su malda. Vice-pirmininkas pakvietė atstovus
Šv. Mykolo lietuvių parapi-1 sunešt mandatus, gi ponios Rozalija Mančiūnienč 

jos chorą sudaro kitataučiai. I ir Teodora Kripienė pakviestos prisegt Kongreso 
Yra lietuvių, kurie atkalbinė-1 atstovams ir svečiams ženklelius. P-nas Kazys Kru-

>

ia žmones, kad neitų i bažnv- šinskas’ Federaejios Centro Raštiniųkas, ir p. Juo. 

čią b^t jįj niekas nepaiso. Į 
mūsų bažnyčią ateina daug ki
tataučių.

-Ižas P. Mačiulis, Federacijos Centro viee-pirminin
* Į kas priėmė mandatus.

Užsiregistruoja šie atstovai ir svečiai: 
Federacijos Centro Valdybos nariai: kun.

Parapijonas Ambotas, Leonardas šimutis, Juozas P. Mačiulis. 
______ v kun. J. Švagždyg; ir Kazys J. Krušinskas.

Tėvų Marijonų Kongregacijos — kun. prof. J. 
Vaitkevičius.

Buvęs Lietuvos- Krikščionių Demokratų Parti
jos atstovas, kun. Antanas Šmulkštys. .

Lietuvių Vargonininkų Sąjungos — muzikas A. 
Aleksis.... 1 •

A. L. R. K.’ Federacijos Naujos Anglijos Aps
krities—Antanas Vaisiauskas. ‘

A. L. R. K. Federacijos Chicagos Apskrities—L. 
Šimutis

A. L. R. K. Federacijos New Yorko Apskrities 
—J. P. Mąčiujis, Stanislova Subatienė ir Kazys J. 
Krušinskas.

Philadelphijos Krikščionių Draugijų Sąryšis: 
Kun. S. Draugelis.

Federacijos 3-eiaš- skyrius; So. Boston, Mass.: 
|-J>JackCMięitis', M. Šeikis, M. Žioba, O. Siauriėnė. ic 
IJ. Glineckas. ...................."

Federacijos VIII skyrius,' Newark, N. J.: kun. 
I. Kelmelis. ’

Federacijos XIII skyrius, Worcester, Mass.: P. 
ĮRoglienė, J. Rogliūtė ir J. Leonaitė.

Federacijos 33 skyrius, Hartford, Conn.: J. Man- 
eiūnas, P. Mikalauskas, ir K. Kasmanaitis.

Federacijos 47 skyrius, Providence, R. I.; A. A- 
vižinis, J. Tamošaitis. .

PHILADELPHIA, PA •
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Kun. prof. J. Vaitkevičius skaito įdomų refera- •
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Katalikai ir Katalikės!
‘Skaitykite ir- remkite savo 

spaudą: ^Daibilinką’. “Drau
gą” “Laivą” “Garsą,” 
“Philadelphijos Žinįąs,” nes 
tik laikraščiai ir knygos pada
ro gerais žmonėmis. Blogos 
knygos ir blogi.laikraščiai pa- 
daro blogais. Būkite Kristaus 
tarnai o ne liueiperio. Remki
te, skaitykite išplatinkite tik-! 
rą katalikiską^paudą, o pa
matysite kaip ..bus tikra kri
kščioniška meilė, ramybė ir 
Dievas palaimins visus.

F. Kondrot

tą: “Kataliko Visuomeniškos Pareigos.” Gerb. 
Referentas gyvai apibudina kataliko pareigas ir 
atsakomybes visuomenės reikaluose, patiekdamas 
daug gražių Ir pamokinančių minčių, kurios patel
kė kongreso dalyvių tarpe gražaus ūpo ir pasitėn- 

Referentui pabaigus, Kongreso dalyviai 
atsistojimu ir gausiais aplodismentais išreiškė savo 
dėkingumą. •

Sveikinimų komisija patiekia pasiūlymą sveikin
ti Šv. Tėvą, vietinį .‘Vyskupą Nylan, Suvienytų Val
stijų prezidentą Cgojidge ir Lietuvių Tautą' iš prie- ’ 
žasties, DešĮųntmctiniųj I|>|ętoiVA&. .Neprikląusomybės

i
Šv. Kazimiero parapijos svę 

tainėje, 11 
nepersenai 
lijos p-lės 
koncertas,
vietinis choras po vadovyste 
garsaus chorvedžio, Hodelio; 
p-lė Juzė Danėliūtė; p-lė Ma
rytė Sargėliūtė; Stasys Ba
rauskas; Rapolas Juška; Bro
nė Šaknaitė ir jaunuolis Mic- 
kūnas — jis piano skambėsiu 
akompanavo Rapolui Juškai. 
[Koncerto programa buvo plati 
ir turininga, nes apart dainų, 
buvo ir muzika — smuikų ir 
piano. Žmonių koncerte buvo 
taip daug, kaip dar niekuomet 
toj svetainėj nėra” buvę—mat, 
labai agituota tam tikslui — 
daug pasidarbavo kun. Myko
las Daumantas tarp kazimie- 
riečių, tarp andriejiečių plaka
tus skleidė Jonas Klevas, o 
tarp jurgiecių p-lė Agnė Fabi- 
joniūtė ir mažytė — devynių

linimo:

/

sukaktuvių. Pasiūlymas priimtas. •.
Kongreso dalyviams išdalinama Federacijos 

XVII Kongreso protokolo atspausdintus nuorašas, 
kuriuos gavę atstovai paliuosuoja Sekretorh] nuo 
skaitymo.

Padaroma trumpa pertrauka, po kurios kun. S. 
Draugelis sveikina Kongresą nuo Philadelphijos 
Krikščionių Draugijų Sąryšio ir perduoda Sąryšio 
auką $25. (Bus daugiau)

»

Vietinis
/

apie 5000 
’e, tikriau

NEWARK, N. J.

ELIZABETH, N. J

Kam kentėti skausmus Galvos, Pe
čių, Išsinarinimų, Ięsitempimų, Nusi- 
nMišimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrius patrynimas su 
INKARO įPAIN-EXPELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yta visai menki! PAIN-EXPELLE- 
ĘIS turi būti geras, jei —

;p.
Praeitą Metą Viršaus Milijonas Bonkų Parduota.

j šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Jąkaras 
butų ant pakelio, kuri perkate!

35 ir 70 centų už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE 
arba užsisakykite stačiai iš mus.

4.
» ♦

Jaunimas darbuojasi
Lapkričio 10 d. įvyko Šv. Ci- 

cilijos chortv šokiai. Jaunimo 
buvo daug ir chorui liko pel-J 
no.

Lapkričio 11 d. Šv. Cicilijos 
choras su art. S. Pilkos pagal
ba vaidino komedijų “Žemės 
[Rojus.” Žmoniii buvo daug.

Pilerio rolėje — p. artistas] 
S Pilka. Raulo rolėj p. K. Ta
mašauskas, Virginijos rolėj 
p-lė K. Orumui iauskiutė. Te
tos — p-lė Šemiutė, Floros — 

Į p-lė O. Poneliūtė, Julijos — 
I p-lė E. Tumuliutė, Graibone- 
I randa — p. P. Pečiūra, Janso- 
Į no — p. P. Alseika. Darbinin- 
jko — A. Balčiūnas. Visi gerai 
I atliko savo užduotis.
1 Mes esame labai dėkingi ar- 
Itistui S. Pilkai už jo darbą 
Imūsų kolonijoj.
I Nors mūsų bolševikai su sa-|mėti. Dalykas tame: vietinės

Čia lapkr. 3-4 dd. buvo ro
domi iš Lietuvos 
veikslai. Rodė ir 
K. Milius.

judamieji 
aiškino J.

luiuuie if iiia/Aurr — uvv viliu •_ i > • • -X • x. ; tt-ji 1 • f Paveikslai labai įvairus, i meta Mariute Z. Vidikauskiu-F ,_ j*-. , , .
*■ ikkl-rr. mhni nntAnlziTl

te. Na. tai žmonių ir prigar- 
mėjo... Viši išpildytojai pro
gramos — artistai, artistės už
sipelnė po laurų lapelį. O a- 
pie p-lę Aušriutę, tai neapsi
riksiu jei prabilsiu šiais žode
liais:

®’V j . j
; : Nuoširdžiai pranešu tiems I 
^lietuviams kurie šuniui protai 
pripažįsta, o patys jo neturi I 
nė už sudilusį centų, kad pa-Į 
rapijos Auditorija tarnausi 
;grynai parapijos reikalams iri 
kultūringiems parengimams iri 
<fel to būkite drąsūs su tau-j 
tiška sale. Mes tikri, kad iri 
prie geriausių norų ir su ge- 

^riausioms priemonėms, visų 
lietuvių nesukultūrinsime, o 

‘mums jų gaila, ir mes norim 
Įjuos palaikyt lietuvišk.oje 
grasioje/bet kaip? Taigi tam 
ii ir tarnaus mūsų centais pabu- 
?davotes namas, užvardintas) 
i ^Libertv Hali.” Taip aš ma- 
į ųau ir taip mano daugelis to. 

namo pionierių. Parapijos 
s Auditorija sukels tarp lieut |vo generolu, norėjo pakenkti |LDS. 13-tds kuopos pirminin- 

vių daugiau energijos, prigel-Įmūsų vaidinimui ir tų patį I kas, .Kazys Dryža kaip vidur-
< H* nusikratyti snaudulio ir I veikalų vaidino savaite anks-| amžių “riteris”—vytis labai 
r Aepamatuotos baimės ligų.Tik Į čiau ir nešiojo po biznierius I gerbdamas baltgalves, ne tik 
r-prabuskit ir pažvelgkit, štai I apgarsinimus, kur buvo pažy-Į atvykusias artistes pakvietęs 
i faktas, Šios dienos Auditori-1 mėta, kad juos p. S. Pilka mo-[pas save, paikiai pavaišino ir 
i joj: Vyčių šokiai. Liberty kiną, bet žmonių Tieprigavo. I pasirūpino nakvyne, 
' Hali, vestuvės, šv. Kazimiero 
į dr-jos mitingas, Bowling geru, 
lltasiminkai, na ir žiopsotojų 
IjMirys. Privatiškoj salėj, ko- 
I munistų žemės rojus, lošimas.

lietuvių 
sakant,

“Aušriūtės gražiosios 
beklausant dainelių,

Vaizdenos, kad esam 
tarp girios medelių

Lietuvoj ir girdim 
kaip čiulba lakštutė.

Taip gražiai dainavo 
gražioji Aušriūtė! ’ ’

Jurgietis

P. S.—Nors tai yra netiesio
ginis dalykėlis su viršminėtu|£ 
koncertu, bet užsipelno pažy-

bet ir 
Pasirodė, kad žmonės atskiria Į nuėjo į jų koncertą; nors kaip 

juodų nuo balto. Bolševiku j žinau/be pasiaukavimo — pa
gonėm! a s musę jau praryjo.įprastu* dalyku jis tų padaryti 

Garbė tėveliams, kurie savolnebūtų galėjęs—nebūtų galč- 
jąunimų sergsti nuo Maskvos I jęs dalyvauti koncerte. Tad 
bernų. I garbė jam už tų! Už rėmimų

Vyčiai turėjo gražių sau meno!

Į publika buvo febai patenkin
ta. Kiekvienas išeidamas gy
rė ir klausė kada vėl bus ro
domi. Sako. tik gerai paskelb
kite, tai žmonės netilps į sve
tainę.

Kiti prašė, ^tad būtų tretį 
vakarą rodomi, tai sako, mos 
pranešime kitiems ką nežino
jo. Čia daugelis pamatė ir 
tuos dalykus, kuriems dange-1 
lis amerikiečių yra aukavę po 
kedet^dolerių, kaip tpi Švėkš
noj bažnyčią, „Švėkšnos gim
naziją, kurią šią vasarą iškil
mingai pašventino, Ateitinin
kų Namus Kaune, Liet. Kąt. 
Moterų Dr-jos mokyklą, dėl 
kurios ponia Pikeilingienė rin
ko aukas, Vaikelio Jėzaus 
Draugijos prieglaudą Visas 
tas įstaigas rėmė amerikiečiai 
ir žia visą gali matyti kaip 
kad būdami-Lietuvoje. Ir dau
gybė kitų įvairumų;

Verta kiekvienam pasinau
doti proga ir lankantis jų a- 
pielinkėje, nueiti pasižiūrėti, o 
tikrai kad būsit‘patenkinti.

žemaičių Jonai 
 L ■* A L \

Be audros krūtinėje, be 
vilties sieloje ir be ugnies 
širdyje gyvenimo esmės ne-

P PERŠALIMAI gali privesti prie innuenzos ir net prie pa
vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Reuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per suvirš pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmonių. ^Viskas, ką reikia daryti, tai ištrinti juomi. Jis išsklai
do kraujo susikimšimus; padidina kraujo cirkuliaciją į skauda
mas kūno dalis; jis suteiks jums tokį palengvėjimo jausmą, 
kokio nesitikėjote.
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Husipirkite boftką
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