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Visiems Lietuviams

KUN. JONO ŽILIAUS BANKAS IR LIETUVOS VALDŽIA

NETIKĖTA .MIRTIS :

Žinios iš Lietuvos
Taii; ir čia. Laikas būtų nusi
kratyti apsi leidiniu!

ir nejuto, kaip 
Į palaidojo.

ARKLYS NUDOBĖ VAIKĄ
Simanėliškiai (Vilk, ap.) I.iv- 

’ pos mėn. gale čia laivo toks at
itikima.'. Ryto melą vaikas
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Eifta nuo 1915 m
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Neužmirštamas Kunigas 
Kemėšis vėl aplanko 

amerikiečius raštais

Rugpiūčio pradžioj dviejuose dienraščio “Lietuvos” nu
meriuose buvo išspausdintas straipsnis dėl Jono žiliaus steig
to Žemės banko, rašytas asmens gerai painformuoto apie vy
riausybės pažiūras į minėto banko reikalus. Tasai straipsnis 
tinkamai dapildo kun. Jono žiliaus memorandumų, siųstą, p. I 
Petruliui, kurio tekstų dar pernai metais buvau pagarsinęs 
“Darbininke.” Jisai parodo antrųjų medalio pusę, vyriausy
bės pažiūrų. Tų straipsnį perskaitęs tuojau kreipiausi asme
niškai į labai atsakomingų vyriausybės atstovų, kuris man 
teikėsi plačiai gyvu žodžiu nušviesti vyriausybės pažiūrų ir pa
dėtį šiame klausime.

Trumpais žodžiais tų pažiūrų perduodant, išeina taip: Vy
riausybė nereguoja savo moralės atsakomybes už p. Galvanaus
ko pasirašytų įgaliojimų kun. Jonui Žiliui kelti Žemės Bankui 
kapitalų, nors mato reikalo pabrėžti, kad anasai įgaliojimas 
nebuvo toli siekiantis. Įgaliojimenepasakyta, ar ir kada vai- j 
džia ketinanti tų bankų steigti, neduota net jokių instrukcijų, ! 
ką su surinktais pinigais daryti. Vyriausybė pabrėžia faktų, ( 
kad didžiumų pinigų kun. Jonas žilius sukėlė dar prieš gauda- Į 
mas p. Galvanausko įgaliojimų, todėl veikė tuomet privačia1
savo inicijatyva. Kun. žilius pinigus surinkęs, valdžiai apy-1 KUN. A ŠMULKŠTYS ■'
skaitą nesiuntė. Mainė juos valdžios neatsiklausęs. Siuntė ne i Lietuvos Ssimo atstovas, Krikščionių Demokratų ^rtijos pirminin- 
į Valdžios rankas, bet padėjo į pusiau-valdišką Prekybos-Pra- ' kas» dabar viešįs Amerike. šisai Lietuvos veikėjas kalbės So. Bos- 
monės Banką ir vėlgi ne vyriausybės vardu, bet privačiais var-,tone ketverge, rugsėjo 24 L Munieipal Building’o s|lėj. 
dais. Dėjo į Prek,-Pramonės ir į Ūkio bankus ne doleriais, bet į 
markėmis, ir-gi valdžios neatsiklausęs. Markių nepakeitė tvir-; 
tesne valiuta, kol dar buvo laikas. Vėliau akolino Garlaiviu i 
Bendrovei irgi vyriausybės tam neįgaliotas. Pagaliaus, kad iš 
gelbėt bent likučius; ne patsai rūpinosi namų nupirkimu Kau- i' pltP1 Tlerbert E’eoer ausi
ne, bet laišku iš Klaipėdos pavedė kitiems. nuoiujo gazi.. Ji> raščiuką pa-

Visi tie faktai įrodo, kad kun. žilius nekaip tesirūpino su- (jarP ų.1(; ; j : ;i.r j
dėtais žmonių pinigais ir kad po teisybei ant jo ir kitų direk- p)ar' prai.-.' i-a( ] \ 
torių krinta didžioji atsakomybė. Vyriausybė nematanti iš vi
sos keblios padėties jokios išeities. Dabartinio Žemės Banko 
akcijų aniems amerikiečiams negalima esą duoti, nes koki gi 
ekvivalentą jie už tuos šėrus duos, jeigu ano Žemės Banko 
serai dabar nebeturi jokios vertės. Ano žemės Banko šėrinin 
kams koks nors atlyginimas galėtų būti padarytas tik keliu 
ypatingos dovanos, kurią galėtų gal padaryti Seimas tiems 
gerų norų amerikiečiams patriotams, kurie anais laikais rizi
kavo pinigus Lietuvos gerovei. Bet ar Seimas panorėtų tą do
vaną daryti, tai kitas klausimas.

Turint dabar vienos ir kitos pusės (kun. J. žiliaus ir mū
sų vyriausybės) aiškinimą, galima jau susidaryti tikroji išva
da ano nelemtojo žemės Banko reikalais ir griebties nebeatidė- 
liojant šiokių ar tokių galutinų žingsnių.

Galima sutikti su vyriausybe, kad pirmoji ir didžioji atsa
komybė krinta ant kun. Jono žiliaus ir kitu direktorių. v .

Tačiau aišku taip-pat, kad dalis atsakomybes krinta ir ant ..... . • r. . ,
T. T i _ « i i v x - i — ,)(>0 kaucija. Jis besąs NalianLietuvos vyriausybes. Juk pL Galvanausko kabinetas pašaukė snut’- iš BalGmnrs- 
Žilių kelti išeivijoje paskolą kaip tik tuo metu, kada Žilius tu-1 _______
rėjo daryti minėtam Bankui pradžią. Jeigu ne toji uždėta pa-’ NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ 
reiga, labai galimas daiktas, kad kun. žilius vis dėlto būtų ko- Į Epson, N. FT.—Sumner Hali. 
Idą nors pradžią darbo užmezgęs. Vėliau, kada pinigai buvo 70 m. amžiau-, turtincas hiznie- 
atsiųsti į Lietuvą, vyriausybė nesiinteresavo jais, neprižiūrė- rius, nušovė našlę, vienais me. 
jo, nors kaipo davusi Įgaliojimą, privalėjo, rodos, tai daryti, tai.- už save vyresnę-ir ]>o to 
juo labjau, kad žinojo, kad tai amerikiečių tėvynės mylėtojų pat s mmišovė. Bm o žinoma, 
pinigai ka<l nušautą^ n;išl" :i< norėjo

Tačiau čia vėl reikia atsiminti anas sunkias aplinkybes.'vestl- 
kuriose vyriausybė tuomet turėjo veikti. Valdžia buvo dar 
nesenai susikūrusi. Reikėjo tuomet varyti sunkiausi kova už TŠRINKTĄS PREZIDENTAS 

būvį, organizuoti armijų, grumdės su bolševikais, su vokie- . I "■•iii AmcriKos IV.Iiviįos 
čiais ir lenkais. Buvo rišamas pačios gyvybes klausimas, cent- . , respublika proi ta ge<nr/!o nu •-
re buvo tiek daug ir tokių svarbių valstybes reikalų, kad 1 eko-»bnvn i;rinįtns n;n1 i;i> 
neminiu* krašto reikalus, į periferijas leistis ir gilintis valdžiai' nan‘jas jjrezT nta< 
jau nebebuvo jokios galimybes. Taigi ir kaltinti vyriausybė už <jįs pabr*g# į f’ilčs 
tą nedažiūrėjimą vargu ar galima. : Snko.

Prašyki malonės iš Seimo vargu ar būtų patogu. Juk pas- p-imo pavo^ih. todėl ir pabėgo, džianginią. kad Europoj žydų 
kui dar. kogera imtų.prąšyti tokios pat malonės visų susibank- Bolivijoj kaikuriose vietose pa- sugyvenimas su kitomis tauto- 
rutijusių bendrovių šėrininkai, nors jų padėtis ir yra kiek skir- ■ skelbtas karo stovis. mis pasnlarė švelnesnis,
tkiga. Nepatogu prašyti dar ir dėlto, kad ligšiol jokia teismo J ■ , .............. — ■ „ ...........
inrtaadja nėra dar tanui *avo žodžio, kiek būtent atsakomin- tikslu reikia susitarti ir pradėti akcijų, žinoma, Amerikoj. To 
gi yra buvusio Žemės Banko direktoriai už jo kapitalų sužavi-. ji akcija galėtų būti perkelta ir į Lietuvos teismus, kad išaiš-

j kinti kun. Jono žiliaus atsakomybės klausimą. Turint prieš 
Taigi viską apsvarsčius ir išeina, kad šėrininkų pirmoji 'akis teismų nutarimus, bus aišku, kas galima toliau daryti.

parMga yra traukti teismo atsakomybėn anuo* direktorius. Tuo Į Kun. F. Kemėšis

KAIP PAČIAI SUTEIKĖ 
LAISVĘ __________________

I New YoTk — V leno hotelio į kraščiai buvo prasimanę duoti 
įveitens Herbert Lieber misi-Į dovanas už dolarines ar dvido- 

irines. turinčias tam tikrą nu 
Tai valdžia paskelbė, 
okis dalvkas nėra b-isti

PREZIDENTAS BUVO 
PAVOJUJE 

Washington. — Pert*: m
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UŽDRA1 DOVANAS
I lai-

’io auto’:;Oo: ■ 
smarkiai ėjo. kada 

prezidentas “jo. Tik slaptos 
]xi’icijo< poFistas už rankos 
riutFaukė nuo pavojir.cm' vi»-

Bft dabar 
respubliką. 

>. kai^jam gręsė suarešta-

uer

Klaipėdos p'Jij^g|į^rawiWr 
ima. kad Klaipėdos apskr.
rų kaime liepos 29 d. drn|JU'įp^

ūią savaitę So. Bostone įvyksta du nepaprastai svarbūs da- ūkininko " Purvio
Įvirai IPurviutė. kuri iki šiai dietSl

Seredoje, rugsėjo 23 d. lietuvių parapijinėj salėj, 492 E. teužtikta.
7-th St. įvyks vieša puiki vakarienė svečiui iš Lietuvos kun.i^j^1111. tėvŲ’

'dž'ioje Lietuvoje kur pas 
įninką pristojusi. Iš tojmatyt, ’ 
i kad. duktė su tėvais bus nėen^A 
gyvenusi. :■ T;

Žmulkščiui pagerbti. Vietiniai ir apylinkių veikėjai prašomi 
atsilankyti. Tikietus galima išanksto gauti “Darbininke” ar
ba salėj atvykus į vakarienę.

Ketverge, rugsėjo 24 d. puikioje Munieipal Building’o sa
lėj kun. Šmulkštys, Lietuvos Seimo narys, L. Krikščionių De
mokratų partijos pirmininkas sakys visiems indomią prakal-; ic^ėn^~(Rundėnų* vūL),11 
bą. Salė randasi prie E. Broadway, tarp G ir H gatvių. Vie-; z,.,,,,,),-.,,,, kaimJnkininkaa2*. 1 
tiniai ir visų apylinkių lietuviai sueikite į nepaprasto kalbėto- Gnūronskis kasė šulinį be j0- 
jo nepaprastas prakalbas. Viską sužinosite apie Lietuvą klos atsarg

Patys ateikite ir atsiveskite savo pažįstamus, ir draugus pačios žornč 
» .......

PASILIKS RESPUBLIKA I
Vokietijos ex-premieras į 

Wirth ibasake. kad bendrai : 
imant ^Vokietijos visuomenė 
stovi už respubliką ir kad res-į 
publikoniškas surėdymas Vo- ' 
kietijoj užsiliks. Ex-pr-.-miera.' 
tą pasakė prakalboj, laikytoj 
Stuttgarte. maudėsi baloje ir pradėjo skę

____________ I ' t i
SUDEGĖ PARLAMENTO P'etu tas pat> vaikas žai

dęs su kitais, kieme, atbėgo ar
klys ir >pyrė vaiką taip smar
kiai. kad tas tuoj pasimirė. 
Žmonės >ako. kad Įam mirti 11-

NEDORĖLIŲ DARBAIrg
Vyželiai-Gudiškiai (Ežerėnų ' , g 

žmonės pamatę ištraukė ji. apskr.). Liepos 5 d. čia bu^P ,J| 
Acstuvė.'. i kurias at sibeldė 
; gan ia girtų vaikinų, ėmusių 
: savotiškai linksmintis. Doram 
žmogui tuojau reikėjo išeiti S .« 
pirkios, nes ėmė muštis. Vi*-. J 
r.ą .'markiai sumaišė. Atvykus 
policijai ir <laktarui. sumušta- « 

, 'h- nugabenta.' ligoninėn, o. 4 s 
Bukis Ežerėnų kalėju a 

man. Tai ką daro pasigėrė 
dina naujus parTamenteniuMTs.ijt klebonauja kun. Pr. Radžiu- tvirkę nedorėliai!

RŪMAI
Japonijos sostinėj buvo dide

lis gaisras ir sudegė parlamen
to rūmai. Nuostolių už apie 
$1.000.000. Keletas žmonių bu
vo sužeista. Sudegė knygynas 
ir daug valstybinių dokumen- ’ GERAI RŪPINAMI A 
tų. ■ Plokščiai (šakių apsk.) Nuo i*

Japonijos vyriąusybė staty-'pradžios š. m. vietos parapijų-.

bet dar truks keletą metų iki'nas 
naujieji bus gatavi.

Yra spėjama, kad numesta?- 
degantis cigaretas padarė tą 
gaisrą. Puma: buvo mediniai

GAL ĮLEIS IR VOKIETIJĄ
Francija rengiasi, prie kolc- 

r.:.ia;ės parodos. Pienavo Įleis- 
i dalyvauti tik aiijantus. Da-

:n:n:stvr:ų Kabinetas ap- ižiavo ątostog-
Vokieti-
tarptan- 
kabineto
atvirtvt:

PABĖGO SU PINIGAIS
Nesenai, kaip pranešama 

š akcinės bendrovė' “Ens:?!"

;<au
<1. Ta 
saroda.

parlamenta

B

APDEGĖ 11 ŽMONIŲ
Chelsea, Mass. — Strytkariu 

kompanijos s-<io"ė. d^ktros 
stotis. Nuostolių už $25.dOO. 
Astuoni gaisrininkai, du po- 
’ieistai ir vienas pašalietis 
- kandžia i apdegė.

| KUNlfcO A. ŠMULKŠČIO 
PRAKALBU MARŠRUTAS

PRANEŠIMAS

jo'- apskričio leidimai raŠomo- 
'ios mašinėlės, “siiver set'o“ 
ir plunksnos buvo padaryti 
pastarajame to apskričio pik
nike. “Sbd’as" teko V. Gied
raitienei. Mašinėlės numeris 
yra 7m’>2. o plunksnos G034. 
Tuos numerius turintieji atsi
šaukite i “Darbininką."

GERIAU SUGYVENA
New Yorko žydų rabinų ko

mitetas atėjus dabartinėms 
žydų šventėms išreiškė pasi-

Akučių, kur jis darbavosi mm1 “ŠVENTADUOBE’^'A^ 1

pat parapijos Įkūrimo. -Jo rn Plokščiai ity; *p. JJ 1
ijrsč-iu ten pastatyta i-ažnyčia piūčio 2d.-tekė4nan*būti'Plok- -1 

ščhmse atla'duo.'fe. Iš. zyšš» | 
esant blogam oru i, .• Į pamaldsę ’ ęl 
žmonių prisirinko mažą,., 1m|. j 

Pamatai plokščiuose žmonės yra.jdąjįg 3 
~ “ maldingesni, negu Vilkaviškiu . -J

iapskrity. Pusė kjlometrp į pi^ 
tus randasi griovis (rėvas),. 
Šventadaobe vadinamas. ,'fėn: 
iš senų laikų ant kalno st^vi- 
kryžius, o toliau griovyje tėfa*. 
šaltinis. Senesni žmonės pašai-l 
ko,ja. būk ten seniau vai dydį-, 
vosi. Dabartiniais Taikais ren: 
kasi ten iš tolimu kraštų vinte 
ki ligoniai sveikatom ieškoti 
Belankant man šaltinį, vietinia 
senelis štai ką papasakojo. Ke
li metai atgal minėtam senelįųt 
skaudėjo akis. Apžiūrėjęs gy» 
dytojas pasakė, būk akys, 
velkamos ir senatvėje jau 
išgydomos. Žmogelis, gavęs. ' 
tokį liūdną daktaro atsakylĮaiį 
nieko nejaukdamas ėjo pakfeL 
tim'li. Nuėjęs apsiplovė, pŽSrę. 
meldė ir išlipęs iš grioviu -i 
nustebo, kad jojo akys. įnirtį Įj 
jan gere: visą apylinkę.- JPi- J 
svėikęs senolis pasistengė tiioj •! 
pas šaltinėli išmūryti iš akutes 
nų altorių šv. Panelės. Į
mų kraštų atkeliavo žmoBea4ą^ A 
bai gerbia šią vietą.

Ir kiti paran. tri/besiai. Jc 
darbai matyti jau ir Plokščiuo
se: prj'taiyta galas vikariato, 

•.statoma klebonijos.
išmūryti. sivno> taip pat ne- 

< Miką.- Kon- truk.' Išdygti, nes nupirkta ga- 
r:eš ta: tavos. Atlikdamas padeda ir
pa s; i m < 1 a m a s o r ga n i za r • i j o 111 s.

.!<•: vi.'- klebonai tiek rū- 
;p:ntū>i paiapijo' reikalai' — 
'nebūtų matyt tokiu bažnyčių. 
Jsaip šakių.

Tulų priežasčių deltai, Gerb. 
Kun. Šmulkščio prakalbų mar
šrutas prisėjo pakeisti. Todėl į vas. 
dabar kalbės sekančiose koloni-J semtų, 
jose šiomis dienomis:

Rūgs. 24, So. Boston, Mass.
Rūgs. 25, Worcester, Mass.
Rūgs. 27, Hartford, Conn.
Rūgs. 27, Nevr Britain, Conn.
Rūgs. 30, Baltimore, Md.

Fed. Sekretorius 
K. J. K rusins kas,

(Marijampo-

Višakis ir

’ LIETŪS
I Višakio-Rūda 
j h--' ansk.! h ir 4 
; smarkiai prilijo.

• išsiliejo iš krantų i pic
Matyt ir šieno kupetų ap- 

Pastebėtina, kad čia 
dar ne vi'i <us.ivežę rugius. Šie 
tarpais jau pradeda žaliuoti. 
Dar daug pievų nešienautų.

DR. K. PAKŠTO PASKUTI* 
NĖS PRAKALBOS

Dr. K. Pakštas išplauks Lie
tuvon spaliu 10 d. Daba/ jis 
grįžta iš Tolimųjų Vakarų ir 
sakys paskutines prakalbas A- 
merikoje, kurios numatomos:

Pittsburge rugsėjo 24 d.
Philadelphijoj rūgs. 26-29 d

ų

3

SUIRĘ TILTAI
II Gudeliai (Marijam, apsk.) 

Per Gudeliu valsčių eina du 
vieškeliu: nuo Marijampolės i 
Prienus ir j Balbieriškį. Nekal
bant apie tu vieškelių kitus ne
tobulumus. tenka pažymėti čia 
tikrai nepakenčiamus jų tiltus, 
nes vargu rasi tiltą, kad nebū-

šitai liojx)s 31 d... važiuojant roję jiĄęuui savo 
vienam pil. iš BalbieriškĮę progas ir.ųęšas* j nan^ą 
Važniškių kaimą, arklys ant; lio. .P^akojama vtsokĮg
tilto nulūžo koją, už kutf vals- ■netikėtn išgi iinm. *
cius turės sumokėti apie 600 Ii -1 ------------------
tų. Argi ne apsileidimast.l Į • ■

Nė kiek negeresni tiltai iri Jutitafti (Pagi^ft/^vM. 
ant vieškelio nuo Mar. aht iner$$<‘ąpekT.). ■ 
Prienų. Yrš tokių, kad Hėnog j mas VH didelis, 
stebėtina, kaip per ju«ė-tpėr-ynim®f»:'U?h snatttftiiKi

1 "J 1 > neskaito. organi«aržib

džioje.
Rodys diug įdomių paveiks

iu iš saro kelionės skersai A- 
meriką. Dėl smulkmenų prt* ‘ važinėja žmonės, 
loma kreipties “Draugo” Re-j Gerai sena patarlė sako: nesupranta, yra apsil 
dakdjun, 2S34 Bo. Oakley Avė.,-“Šykštus du mokesčiu motai— džin. veltui uešioja ja 
Chteego, UI Itinginy* du, darbu dirba.” vardą. Laika* būtų >



i8coy Oakland, Los jii 
Meksikoj. Meksikoj bandėiii 
apsivožti besileidžiant nuo ksš- 
nor bet laimingai^ Išlikom-gy-, (TĮĮS

•verjr TOTBfDAY,

lįįįįĮr j<IMi iirreiiiTntf-iDrTiniiir* umcn
Mj aecoid-chM noatter 3«pt 12,1915 »t tįe b§st afflce

’ nftdtr fiįe Act of M*rcU 3, 1879.” ’ į
fekeeeptuce f«r nafUit at spedal rat$ of postagė proviųed f6r ta Section 1108

. Act of Octofcer B,1917, autborized qb- July 12,1918**

SulMcriptiai Kates: 
■l-a:-------------------—$4.50
and suburbs------------ 1

Preaųmerato* Kaina:
Metams ’---------------------------$4.50

.$5.50 Boston’e ir apylinkėse----- $5.50
eountries ysarly----- $5.50

‘BABBININK AS”
Broadvay . South Boston, Mm.

Tel. South Boston 0620

Užsieny $5.50

gg... , 1 ■" * -----------

itaikraštininkų Konferencija
b 4 Ta.Uva.ma,ui s.i spiečiasi, organūboj&ri ir radarinė ja įvairiu* froa- 
.dtB*. Dabar mes aiškiai pamatėme kaip grašiai susifieda prieš kMa- 

Įjfrn* tautininkai, jandariečiai ir soeiahstaj.
Laisvam anių spauda tik tekalba apie ' ‘ klerikalizmą, ” apie nesa

mu Lietuvos smurtas ir apie tarpusavas vienybe* reikalingumą.
Senasis Sirvydis pritaria jaunam “poetui” Toliui, o tų dviejų 

darbųz'vainilęio ja Grigaitis. Tiesa, dėl bendro fronto galutinai ne 
TtMftart.n bet katalikų juodinimo ir šmeižimo frontas vyksta. Pasi- 
ftft+ėkime į jų laikraščius ir mes įsitikinsime ko siekia mūsų “kultū
ros” nešėjai. Įvairiaspalviai laisvamaniai viešu frontu nedrįsta pulti 
Įgikšrionižkos visuomenės, todėl iš pasalų tą darbą atlieka, Amari- 
koniškiems laisvamniams parūpo Lietuvos subedievinimas, tad jie iš 
kailin neriasi, kad tik savo sėbrus prie Lietuvos valdžios vairo prikin
kius. O mes, katilikai, į tokius darbus tik žiūrime. Kai kada me- 

' Išgins ir veidmainius savo spaudoje subarame ir visa. Ar tik tiek tu
rimu atsikirsti? Sakyčiau, kad apsileidome, ar perdaug pasitikime 
savfenik Kad mesitiprūs, tai ir abejoti nereikia, bet ir stipruolį gali 
priveikti slpnesnis, jei tas stipruolis imtų snausti. Mes, rodos, tru
putį snaudžium e. Mums reiktų aktingiau padirbėti, neskitaip savo 
noru bedieviais apsileisime. Laisvamaniai būriasi į bendrą frontą 
prieš Dievą, prieš katalikiškąją visuomenę ir prieš Lietuvą, taigi ir 
me* turėtume sudiryti bendrą katalikišką akcijos frontą prieš tuos

fČikagą.
Oro užkariavimui reikabnga: 

aukų. Aukų pinigais ir- žmo
nėmis. Ir oro lakūnai didvy- 
piškai pasiaukoja būsiMosios 
aviacijos išsirutuliojimui. Ga
lybės aukų, bet tai dar ne vi
sa.

Dideli ausie Amerikos oro 
laivyno dirižablio “Shenan- 
rdoah,” o kartu su juo keturio
likos žmonių gyvybiii žuvimas

i — dideliausia auka vienu kar
tu.

Nesenai išgelbėti penki lakū
nai ties Havajų salomis, buvo 
pasmerkti žuvimui tos pačios 
aviacijos labui.

Amerikoje nuo 1919 iki 1924 daugiau, rodos, rei-
oz?^? Augan-jj.-^» jarĮ tokįa žmogaus

aukos mažėja, prigjnitis, atsiranda pavydo, 
noro panaudoti getą daiktą pa-

ti l^dro vės. veikimu.. ląsiriD- 
ko}vą&Ič®įu.osieš ofganųsišga- 
lįmai tinkamiausių galinčių 
darbią dirbti žmonių. Į kopera- 
tyvą neprisidėjo tik tie, ku-- 
Tiems jis nereiiaaUngas — tur- 
tuoliai, keri® išlaidų neskaito, 
arba tų ar grupių na
riai, w kurie nepripažįsta ben- 
dradarbiavinto su ne savo pa
žiūrų žmonėmis, siekia daž
niausia - politines diktatūros, 
todėl į bendruosius koperaty- 
vus nesideda. Koperatyvo 
steigėjų rasta gera dirva. Dar
bas auga ir plečiasi. Valdybos 
nariai, būdami įvairių pažiūrų 
ir partijų, gražiai, sutartinai

iu. žuvo 366 lakūnai. Augan
čios aviacijos ; ’ 
bet vis dar neišnyksta. Štai 
trumpos žuvusiųjų Amerikos 
lakūnų sutraukos: 1919 metais!

Tufanimo Ir vienybės dvasia, 
kuri'Urėtų viešpatauti b-vės

nyksta. ' ■ '9 ' • ■ ' ‘

Tas skirtumas pasirodys 
aiškus, jeigu sulyginsime Cent
rų- jgtdiotžmų susiri$kHHii8 iki 
slaptų komitetų susidarymo ir 
dabartiniu laiku.

Jei. taip toliau eis, tai kiek
viena partija stengsis sudaryti 

‘koperatyvo susirinkime atski- 
, ’ |ją frakciją ir koperatyve įsiga- 
vntlės vietoje ekonominių reikalų 

— politiniai. Politiniai prie
šininkai, nepakęsdami viens 
kito, stengsis atsiskaityti, ir 
b-vės visuotiniam susirinkimui 
betruks statinės, kad virstų pa
prastu mitinga. E^sant tokiai 
padėčiai koperatyve darbas

Tas klausimas senai jau ko- 
peratininkų yra išrištas — ko
operatyvuose neprivalo kilti po-

žuvo 121, 1920__ 53, 1921 __j maišiais kambariais. Jau teko^ litinio pobūdžio ginčų, nepriva
69,1922__48. 1923 __  41.1924 ' Pasiskaityti, kad jaunavedžiai į }o būti ir atskirų frakcijų. Ko-

|| • ■_ Tarime mes kitalikiškųjų organizacijų Federaciją, bet Federaci- 
|||-\ 1* kteent relinių draugijų įstaigų negalės tinkamai savo darbo išplės- 

it kadangi žiemei sezonas artėja, tai veikimas didėja, tad turime tam 
g Tritonui pasiruošti. Ar nevertėtų pirmiausia susirūpinti katalikiškos
E. spaudos reikalais? Iki šiam-laikui mūsų srovės laikraštininkai ma

lti Urp savęs bendravo, todėl jų. darbuose nebuvo kaip ir vienodu- 
■■ •vienos akcijos prieš savo priešus, čia daug pagelbėtų katalikiš

kųjų laikraščių redaktorių konferencija.

Laikraštininki bendravimas yra būtinas reikalas. Gal teko pa- 
, sMbeti, kad Europos žurnalistai nuolatos lanko svetimtaučius žurna- 
_ ’SktUs apsipažinimo tikslais. Pastaraisiais laikais Lietuvos žurnalistai 

ripšejo kaimyninėse valstybėse.

į Toksai bendravimas teikia naudos plunksnos darbi ninkamu Nuo- 
žy Jalo* sėdint už nšoraojb stalo, kad ir dideliausių gabumų, žmogus
8 Susemia, nudyla ir jo darbas pasidaro vienodas. Daug naujo i mū-
w gų?gyvenimą galėtu įnešti minėtoji konferencija. Kažin ar nebūtų 

gerai, kad nuo katalikiškųjų laikraščių redaktorių konferencijos pra I 
jtątUKe katalikišlaja sustiprintą akciją?

B." į tai kiti laikraščiai galėtų pasisakyti? f

34 lakūnai. 0 kur dar kitos ’ “medaus mėnesio” laiko* ~ 
tarpį prateidžia kelionėse or- būti vięna frakcija — 
1airiuose.

Ruošiama oro rungtynės. 
Spalių mėn. ties New York’u į- 
vyks orlaivių skraidymo rung
tynes.

Kova tarp žmogaus ir oro 
bangų eina visur ir visame. 
Žmonėm nesustoja ties žuvu
siais lavonai s, bet jų kūnais 
kopia Į oro erdves. Ištisos ei
lės naujų drąsuolių, apsigin- ' 
klavusių technika, mokslu ir ■ 
stipria valia skrieja ten, kur 
kitados tik sapne nuskrieti ga
lėdavome.

Žmogus, penusilęidžia. Tr jis 
mano vagonuose. I laimės, jau ir dabar daug lai-

Statomi orlaiviai su miega- įmejė?

peratyvo susirinkime tegali
šalys?

Žmonės žūna ne dėl visaga
lio aukso, bet dtl žmogaus įsi
viešpatavimo oro erdvėse. Dėl 
aukštumo r greitumo. Po 200- 
300-500 miliij Į valandą. Po 
36.000 ft. ant okeano pavir
šiaus.

Londone jau atsirado kelei
vinis aeroplanas su restoranu. 
Jis skraido tarp Londono ir 
Paryžiaus.

Restoranas ir virtuvė aptar
naujama išimtinai elektra. Tel
pa 20 keleivių, kuriems gami
nama dvidešimt porcijų. Ly-
giai tai]/, kai geležinkelių pul-

tkris labai brangi koperacijos 
idėja, kurie ypatingai susirū
pinę koperacijos skleidimu ir 
propogandos ir. koperacijos 
idėjų įgyvendhrinau visuome
nės ūkyje. Tokia koperatimn- 
kų frakcija dirbdama galės pa
daryti stebuklus, nes ji teturi“ 
vieną tikslą ir joje ras vietos 
kiekvienas pilietis, kuris savo 
jėgas nori pašvęsti koperacijos. 
darbui. Frakcijos, kurios pa
reiškia ypatingas pretenzijas, 
kišas j darbą priepuolamai, ko
peracijos judėjimui nėra nau
dingos, kaipo įnešančios į jos 
darbą irisharmonfjos.'' “ :: •

tyiha&itis ražo.
. .... ...... .  . ai dasigavom iki

įtffaskos valstijoj. L 
klebdrią J. Mikais-.

įį .vietą. Ruo-
rugsėjo > pameluoti į 

lietuviams apie savo vargus ne 
tik A laerftoj, bet ir Lietuvog.

' Padarėm “tripą” į 8,000 su 
virš mailių. Mūsų Zaleckis vi
sai pavargo įvažiavęs į šiltą 
kraštą. Nebraskoj, ekskursi
ją pagavo dideli karščiai, 9 
Coleradoj, labai šaldė.
' Caiifornis mums patiko už 
vis geriausiai. Graži buvo 
taip pat Arizona ir New Me.x- 
ico. Indijomj matėm visaip 
gyvenant. Truputį “atmin
ties” nusipirkom. Įdomūs 
kaimai.

Grožėjomės Grand Canyo-j 
n&is. Ten turėjom gražių va
landų. Arizonoj mus “švem 
tino” lietus. Daug kartų gra- 

zbes “mieravom.” Ėaimės tu
rim net perdąug. Zaleckis ža
da bostoniečius pavaišinti. Di- 
kinis jam no r surengt “melo 
paskaitas.” Tai bus naujas 
“dzimdziukas.”' Laukite!

Pakštas vežasi medinių ak
menų iš kurių žada Kaune uni- 

. versitetą mūryti. Vanagaitis 
■ prisirinko mažučių akmenukų 

pas. indijomis su kuriais žada 
svaidyti į “Dzimdzi-Drimdzi” 
neprietelins.

P. Pakštienė susižiedavo ir 
subraslietavo su indi jonų kara
laičiu Joe Secakuku. Pakštas 
Kijo kad nepamestų . . . Zalec
kis vežasi pilną “baksą” mei
les iš oranžią karalystės. Žada 
Bostone • demonstruoti prieš 
gražiąją lytį.

Gryžtam visi pakabinę nosis, 
nes nematom gražybių. Lygu
mos ir famos, primena Lietu
vą. ’ 7

Paeifiko pakrašty lankėmės 
Seattle; Portland, San Frane-

ilgiai,

Pp. Pakštai važiuos p Lietu
vą, Vanagaitis liks Cbjcagoj 
žiemavoti, o Zaleckis neužilgo 
grįš Bostbpkn. M

Kelionę *atsėjo labai
nes visi pinigų nedaug turėję. 
Visados ekskursija ; gaudavo 
nuo prietęlių pašalpos, £hica- 
giečiai ir bostoniečiai įpus šel
pė ne tik pinigais, bę^ ię pakis
tu. Ačiū, ačiū jums visiems! 
Dzimdzidrimdziš’kas Bikinis, 
labai sumaniai padalino mums 
siuntinius. Ekskursija jam ža
da medalių prisiųsti, tik neži
no iš kokios medžiagos. Vienu 
žodžiu, gausi' Jonai diplomą. 
Tau Zaleckis atvež.

j Vanagaitis' sugalvojo naują 
programą dėl Dzimdzi-Drim- 
dzi, kurią pavasari vežiosis po 
lietuvių kolonijas. Daug įkvė
pimo jis gavo Vakarų Ameri
koj ir Omahos. Stock Yards, 
kuriuos klebonas J. Mikulskis 
padėjo apžiūrinėti.

Ekskursija džiaugiasi įva
žiavus į farmų karalystę, nes 
gauna žmoniškai pavalgyti. 
Vakaruos, teko už kvortą pie-- 

. no mokėti 20c., ir tas pats bū
davo sugilęs.

Vanagaitis išsimaudė Pacifi- 
ke — Los Angelės apielinkėse. 
Pacifikas jam geriau patiko 
patiko negu Ątlantikas, kur 
pernai jį maudė Worcesterio

• lietuviai . Jis Sukomponavo 
naujų dainų ir deklamacijų. 
Žada išleisti kelionės aprašymą 
atskira knygute, su paveikš-

• lais. Rašys dzimdzidrimdziš- 
kai, kad visi suprastų.

Chicagą ekskursantai pa
sieks 20 rugsėjo. Tai bus tri
jų mėnesių, trijų dienų, trijų 
valandų, trisdešimts trijų mi- 

> nučių ir trijų sekundų kelionė.
Kas norės plačiau ir šmul

Grobuonies Galas
Apsakymą;

Turkija šiaušiasi prieš Angliją
Z, Daug rūpesniu turi prancūzai dėl nelemtų moro kiečių ir sirijie- 
čių sukilimų bet nemažiau vargo turi ir Anglija su Kinija. Bet to 
BUgana. Prie vhros bėdos, prisidėjo dar ir kita bėda- Turkijos ne-

s - Kare pr&lanėjus Turkija būva priversta issizadčti nekuriu savo 
B: ieatių ir pasirašyti taip vadinamą Briūkselio sutartį, kuria einant Tnr- 
i, Mą* turėjo pripažinti Mousulo žemių okupaciją. Abi šalys pasižadėjo
g laukti to laiko, Ma Tautų Sąjunga išspręs tų ginčijamų žemių pri-

' lįlassomybę. «
K' Bet turkams nusibodo laukti to sprendimo ir jie sumanė patys tą-l 
g- kfebsymą išspręsti ginklo jėga.

' Kaip žinios praneša, Mossulo parubežy turkai sutraukė savo ka- 
tiUSBienę. Tarto spauda pranešanti, kad esą sukoncentruota į 70,- 

t. 008 galvų. Tikneybije, manoma, kad Turkija neturėdama lėšų ne- 
lĮį'' pradėti kiro. Turkai daro kratas pas anglus, renka jų adre-

sts ir rtengiasi rakelti baimės karo. Jie sako, kad anglų karo lai- 
B ąyitt* daręs moiomnosius šaudymus Turkijos vandenyse.
g Pastaruoju kiku Turkija pasisuki, kad ji atsisako pripažinti Tau- 

ląj«agos nuttfimą ir panail^na savo pasižadėjimą dėl klusnumo.
A trikalanjs baįfti Mossulo klausimo atidėliojimą ir pravesti plębis- 

(balsavimą) Kossulo gyventojų tarpe.
||P Už tokius reikalavimus siūlo Anglijai saugumo sutartį, panašią j 

’ prancūsų-auglų-vokiečių saugumo paktą.
Didžiosios Jritanijos valdžia įnešė skundą Tautų Sąjungai apie

Adomo Kinkio gritelė stove- . 
jo prisiglaudusi prie pat dide
lio valdiško miško. Miškas bu
vo taip didelis, kad net pats 
Adomas, keturiasdešimt metų 
įvairiomis kryptimis nardęs ja
me. niekad galo nepasiekdavo. 
Adomas mažutejė trobelėje gy- 
veno su žmona ir sūnumi And- . 
rimui, dar nedideliu berniuku. 
Dirbo žmogelis nno ryto iki vė
laus vakaro savo nedideliame 
žemės sklypelyje, visatla links
mas, patenkintas. Nieks nie
kad nematė jo labai nuilūdusio, 
pikto, nors įvairių nelaimių ir 
jam tekdavo nemaža pergyven
ti. Ar linksma, ar graudu, vie
nodai garsiai Adomas dainavo 
ir džiaugės klausydamas, kaip 
aidu aiduliais skęsta jo stiprus 
balsas miško gelmėse. Balsą 
turėjo gražų, nors pats buvo ne-

t$i» kad Tnrkijs sulaužė savo pasižadėjimą ir ruošiasi pulti Angliją.
|b - Tautų Sąjtcga. nusistačiusi atmeiti Turkijos reikalavimus ir pra- 

įtinti Anglijos mandatą Mossului dar 25 metams.
L Ar Tartų Ąjungos nutarimo paklausys Turkija, sunku pasaky- 

f n žinoma, kad po karo paliaubų, Anglijai buvo daug sun- 
|g tow susidoroti su Turkija negu Prancūzijai su Vokietija.

šis-tas
^intd^VŽKiBIAVIMAS

-Tėėhrtjltt fšpurČiai žengia pir- 
į;. ne lai p senai hėpro-

vadindavo tuos, kurie ža- 
“'"'ivb’ padalęs* skraidyti, 

idtėii Stojosi kitaip. Juo 
vis labiau įsitikinama, 

van^Tis laivai tokio 
tikslo neats'ieks. kai or-

plaukti, kad nepaskendus ir 
tpdel stengdavosi greičiausiai 
išsprukti iš dulkėtų, ūžiančių 
miesto gatvių. Tik dairydama
sis laukų platumoje galėjo lais
vai atsidusti.

Kitoje Adomo grįtelės pusė
je buvo platus ir gilus ežeras, 
aukštomis nendrėmis pakraš
čiuose apaugęs. Adomas be ga- 

i Io mėgo tame ežere žuvauti. At
sikelia, būdavo, sekmadienį 
anksti rytą, kada aušra rytuo
se vos tik užsidega, atsisėda į 
Motelį ir nusiyręs kur toliau 
.nuo krašto, sėdi per visą dieną 
pakabinęs nosį prie meškerės. 
Pagauna ką ar nepagauna, bet 
džiaugsmo, malonumo turi ne
išpasakyto. Adomas savo ra
miu gyvenimu tenkinos ir buvo 
laimingas.

( Atėjo laikas, kad visai neto- 
didelis. trupučiuką į kuprą su- ’li Adomo būklės liejos kraujas, 
linkęs, išdžiuvęs, kaip skiedra, šimtais gulė žmonės amžinuojulinkęs, išdžiūvęs. ]

Ramiai, gražiai plaukė Ado
mo gyvenimas pamiškėje, toli 
nuo kaimų ir miesto. Kas de
das plačiam pasauly mažai jam 
rūpėjo ir. kad žmonės jo neki- 

’binlų — jokių didelių reikalų 
su jais neturėjo. Tvarkingai’ 
išsimokėdavo valdžiai mokės- 

C.^C. '’čius. atsidėjęs atlikdavo visas, 
valsčiaus jam uždedamus dar
bus ir ramus knisos sau metai 
iš metų lauke.

Į miestą važiuodavo retai; 
jei bent koks svarbus reikalas 
ištikdavo: aaokesčius užsimo
kėti, gyvulėlį parduoti ^arba ką 
ūkiui pripirkti.

Miesto triukšmingas gyveni
mas, trumpam laikui Adomą 
apgaubęs, jokių perversmų jo 
sieloje nepadarydavo. Čia jis 
jautės, lyg pakliuvęs į ilpėą 
verpetų vietą, » kur reikia

laiviai. Orlaiviu tobulinimas 
pasiekė augščiansio laipsnio 
karo metu, kuomet pasirodė 
orlaiviu reikšmė karui. - Po ka
ro bandyta orlaivius pritaiky
ti paprastam žmonių gyveni
mui ir reikia pasakyti, kad 
bandytai duoda gerų vaistų. O- 
ro užkariavimas darosi realy
be.

Stogai darosi žeme. ____ _
Štai, pranešama, -kad Čika- verpetų vietą,

kūi. Jie ilgai klausinėjo, ar ne
matė jis ‘ ‘ germancų, ’ ’ bet Ado
mas rusiškai nesuprato ir žino
ti nežinojo, kas per ‘*german- 
cai.” Susigrūdo visi Adonio 
trobelėje prie stato, gėrė deg
tinę, dainavo. Suvalgė puspal
tį lašinių, išlakė pieną, surijo 
kiaušinius ir išsidangino rė
kaudami.

Neužilgo po to atėjo ir “ger- 
maneai.” Ėjo atsargiai, dai
rydamiesi, pasirengę į kovą 
Šie tūip'pat klausinėjo Adomot 
bet jau apie rusus. Adomas pa
rodė, į kurią pusę išjojo rusai ;žia- ką po skvernu ir vėl dings 
ir jie pranyko. j ta. Ilgai kentė tų “svečių’

Atėjo kiek ramesni, bet, 6 
kaip sunkūs metai. Adomas sn 
savo šluba kumele dirbo vokie
čiams — vežiojo jų daiktus ir 
juos pacinsr-kasė apkasus, kalė 
ožius spygliuotoms vieloms. 
Bet jis darbo nebijojo. Padir
bęs per dieną svetur, naktį dir
bo savo laukuose.

Jau kiek apsiprato sn nau
juoju gyvenimu, kaip vėl įvy
ko didelės atmainos. Vokie
čiai išėjo, ir vėl dundėjo kanuo- 

’lės, vėl liejosi kraujas. Į Ado
mo grįtelę atėjo dar kitokių 
svečių. Atėjo ramiai, be triukš
mo, bet ir be baimės. Pasvei
kino visus lietuviškai, pasišne
kėjo, pasidairė. Adomui tie 
žmonės labai patiko.
z- — Tai jus, gal lietuviai? — 
paklausė nustebęs.

— Taip, atsakė kareiviai — 
Mes lietuviai ir kariaujam su 
lenkais’ dėl Vilniaus.

Adomas džiaugsmo ašaromis 
apsiliejo, spaudė brangių sve
čių rankas h paprašė į trdbą. 
Nuoširdžiai pavaisino, ininkš-

miegu, migo dejavo žemė nuo 
milžinų kanuolių šūvių, dieną 
ir naktį įvairiose ■ šalyse švietė 
gaisrai, o tiršti dūnrni raitės 
padangėse. Tai žmonės karia
vo. Adomui karas tiek rūpė
jo. kiek tas rišos su jo šeimos 
gyvenimu, jis jam atrodė au
dra, kaip dažnai gamtoje pa
vasarį būna, sn griausmais, žai
bais ir dideliu lietumi. Tos au
dros jis nebijojo ir prašė tik 
Dievo, kad karo žaibai nesude
gintų jo trobelės, neišardytų 
metais ugdytos kurnės.

Karas tęsės ilgai —net ke- 
lioliką metų, ir jo garsai aidė
jo miške, skverbės į Adomo, tar paguldė klojime Siaudmf- 
trobelę.'

Kartą pavakarėje į Adomą 
atvyko raitų žmonių būrys, su 
raudonais diržais kelnėse ir ke
purėse. Tai buvo rusai kažo-

žalčiai. Jie judriai apibėgo 
kiemo pašalius ir kumštimis ir 
ginklais rusindami klausinė
jo, ar buvo “litvinie.”

Suprato Adomas, kad “lit- 
vinie” —lietuviai, ir kad nau
jai atėję—lenkai, lietuviu prie
šai.

— Buvo, — atsakė, ir paro
dė lenkams visai į kitą šalį, 
būk tert lietuvių kareiviai nu
ėjo.

Lenkai po to dažnai lankė 
Adomą. Paniūrinėja pakam
piais. paklausi niauja, paglem-

j ta. Ilgai kentė tų
lankymąsi Adomas, bet kartą 
neiškentė: išplėšė iš tvoros sto
rą baslį ir. kad ims kasyti len
kams kupras, net dulkių de
besys pakilo; net šunų balsais 
užstangė. Buvo jų tik du ir 
beginkliai. Keikė, grasino, 
kaip įmanydami, bet Adomo 
širdis buvo kieta, kaip uola, o 
mažos, miklios ir dar kietesnės 
rankos nepaprastai greitai 
Švaistė basliu į įvairias puses 
ir pašėlusiai smagiai dulkino 
lenkams nugaras. Išbėgo 'iš 
kiemo galvatrūkčiais, kaip pa
degti.

se, o anksti rytą išlydėjo žino
mais takais mišku j vieškelį.

* Tuoj po to atsibeldė vėl sve
timu žmonių būrys; Kalbėda
mi jie švokštė, kaip išgąsdinti

Kad tik greičiau jie sugrįžtų, 
— manė po to dažnai Adomas 
ir lengviau jam buvo sunkūs 
vargai vargti.

Netoli Adomo Sodybos, taip 
pat pamiškėje^ neužilgo po to 
apsigyveno visai svetimas žmo
gus. Pasistatė namuką, apsi
tvėrė ir kartkartėmis dirbo lau-' 
ke. 0 laukas jo buvo menkas 
— šlapias, kelmuotas. Daug 
prakaito išliejo, kol sutaisė 
sklypelį daržui.

Atėjo jis vieną sekmadienį 
pas Adomą. Dantyse molinę 
PHikę įsikandęs, rudplaukis, 
diktas.

Grįčion įėjęs kepurės nenusi
ėmė, atsisėdo neprašomas, už
sidėjo koją ant kojos ir pradė
jo girtis. Adomas daug kartų 
girdėjo lenkiškai kalbančius, 
bet tokios kalbos, kokia kalbė
jo jo kaimynas — negirdėjo: 
lyg būtų lenkiška, tai vėl lyg 
vokiška.

— Man lenkų valdžia žemės 
ir miško davė, daug žemės — 
tik dirbt vienam sunku — ple
pėjo jisai. — Mano žemė bloga^ 
o tavo gera, bet aš mašinų nu-

Atėje vargo dienos. .Adomo- pirksiu ir tada pamatysim, kas 
grįčibje dažnai ne tik duonos, 
bet ir bulvių pritrūkdavo. Rei
kėjo mokėti . didelius mokes
čius — “dailinąs.” Adomas 
roažauir sielojosi:

— Buvo rusai, buvo “germa-. 
nai” — visi dingo: dings ir len
kai. — Bainino jis susirūpinu
sią žmorų.

Dažnai prisimindavo lietu
vius kareivius ir tada linksma 
ir malonu jam darės. Jie ikk 
rčjo jam už nakvynę ir vaišes 
pinigų duoti; bet jis pinjgų ne
ėmė. nors ir kaip siūlė.

—» Svetimus — sako — šė
riau ir pinigų neėmiau) o, kad 
iš savųjų imt — velyk padvest.

geriau gyvens.
Pasėdėjo kiek laiko kaimy- 

nas prirūkė pilną grįčią dvo
kiančių dūmų ir išėjo. Ado- .■ 
mas tik piktai nusisgiovė ir pa
liko duris atdaras, kad dūmai 
išeitų.

Kaimynas taip pat labai fne- 
go žuvauti, bet žuvavo ne taip, 
kaip Adomas. Jis nuplaukda
vo į ežeru vidurį ir numesdavo . 
kelias granatas į vandenį, b 
paskui semdavo satijorii pri
trenktas žuvis. Adomui toks 
žuvų naikinimas labai nepati
ko. x Susitikęs ežero, krante ii? 
kalbėjo. Tas tik garsiai sūai- 
juokė.

si
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merginos buvo su kelnėm (nicker). Labai peiktina, kad šioj pąįfc

Vyturiai

Inai pakartojau-
< } •. r; * '■ J ’ l 1

2

6
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bet daugiausia katalikiškų.
Šios kolonijos lietuviai surengė 

pikniką St. Cliir lietuviu parapi- 
jos naudai 25 ir 30 d. d.'rugpj.

lenkę kodėl jūs taip kimbate prie ' stybės išgamos. 
Jietuvių, atsako kad lietuviai ge-j i 
resni vyrai negu lenkai;

’f^ad’juchter & co 
'Berry & South 5th Sta. 

"Brooklyn, N. Y.

LABAI NEGRAŽU
Kampiškiai. (Kauno apšl^ifcPradžioj^ arba pajunkime gėrovai

gaigalų negali būti prileistais Piknikas panko gan gerai o tas 
, .. w « d • • i , v _ nn» twn ver?3in h- dar.

etenį, o pate|| juokdamasis pa-t 
žiūrėjo3^'įĮiihZi< dar sfcriko!

taip"norėt ųvaikščioti.
Pikniko narys

Blaivybės isų .^c£ėtijąUApašfaeJ 
ypatingai i meldimui .maū 
kad visi žkųflgaęs paų^lėtų^l- 
ąosios biąivy^s doryH,;d^^Q 
pavyzdžiu padarytų, #ątiygmL 
mą Tau už visas pažeįdas per 
girtybę daromas Tau, ir kad aš 
palikčįau ištikimas (ištikimą) 
pildyme prižadų. O Dievišką-

Niekas neali būti palyginaipsų. kaip 
ištrynimas s>u gerubju, šertuoju

Pain-ExpelleriU ' >
Kai tik pastebit apsireiškimu 2aHSo*A 
tuojaus naudokit šį garsų nanfinj’ ' 
pagelbirCnką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų. jai ;
3Jc ir- 70c vaistinėse^ TėtnykiŪ

^Žpl'ft.5į^H!ĮSKįŠtrS^0'S'-

$

>'

pa- 
va-

f;

kia, aimanuoja, o Adomas 
nieko: nuleidęs

. Ivg nieko nebūta.

Siekio pašaknį. -z'4& važmęjąa 
. su Dzimdzi-DrEmdzi,'. išnujką 
artistauti ir prakalbas sakyti-

Ekskursija dar kartą dėkoja 
auk rytojams! t. 3

to;— ----- —!—r-Tv— ---- r

Kokiu būdu būtų galima
- lenkti žmogaus liuosąją 

lią- 'jjriė pilnosios' blaivybės 
painylejimo?

“ŽMOGUS BE VALIOS—TAI 
VALTIS BE VAIRŲ.“ “Sargyba“

lai lūs? snjupgūnni Kum.■ £ 

lygtos Maldos, arba kaip laetū- 
vdjęiv.ęi^ia Mal4osĄi>ašta]ayi- 
maS- ,sekančiomis taisyklėmis: 
Trejopas Atnašavimas,kurį da
ro Apaštalavimo. Maldos na
riai, Saldžiausiai Jėzaus Šir
džiai kad atlyginus ir sunaiki
nus-girtybės jai daromąsias 
skriaudas. i -

1. ' Suplikacijos arba karšto 
prašymo atnaša, kurią daro ku
rie prižada kasdien atnašauti 
(apįeravoti) visas savo mal
das, išmaldas (almužnas) ir 
kitus gerus darbus. Tie vadi
nasi pirmojo skyriaus nariai.

’ *2. Dalinė atnaša, kurią da
ro tie nariai kurie prisižada su
siturėti nuo svaigiųjų gėralų 
per paskirtą laiką arba nuo 
smarkesniųjų visai. Tie vadi
nasi trečiojo skyriaus nariai

3. Karžygiškoji atnaša, ku- 
1 rią daro tie nariai, kūne po il-

Tas visas straipsnis tai tik
ra tiesa, kad neužtenka mums 
plečiant pilnąją blaivybę tik 
stengtis įtikrinti protą, bet 
būtinai kartu su proto įtikrini- 
mu ir valią auklėti.. Nes tikrai 
žmogus atsidavęs kokiam nors 
netikusiam įpročiui, kad ir 
taip vadinamam su saiku, su- 
Baudojimiu svaigalų ar narko-| - atsižida.
tmos, vis tiek po tuomi zval-’ 
giu netenka liuosos valios. At- 'svaigiųjų ger ų 

.gavimas liuosos valios yra la-A™ Tre. vadniaS1
bai sunkus, užtatai be viršgam- *7™® nan8E ■
tinių'spėkų yra visai negali-! Organizavimas.
mas. Tos spėkos tik labai re- sulyg mažas skaičius narių pri- 
tai yra gaunamos be maldos sa- Į stoja, jei visi sutinka, gali kuo- 
vo ir kitų bičiuolių, visų su-į pos susidaryti visų trijų skyrių 
jungtomis maldomis dažniau-i bendrai. Bet kuomet pasidau- 
sia yra gaunamos. Būtų bepi- gina skaičius trečiojo skyriaus 
gu, kad tie patys pripažintų “ ~~ ”” ”
esą suvaržytais “svaigalų ar ni- 
kotinos įpročiais, ir jau neturį 
liuosos valios po tuomi žvalgiu.
tai būtų tik pusė vargo jiems į- 
kalbėti kad grįžtų į tiesos ke
lią. Bet priešingai, jie to ne
nori matyti, kad juos valdo 
svaigalų ar narkotines Įpro
čiai: 1

amžjų .Ąąįpę Tavo ankų meilėj 
maldoĘ ir atlygintino! ’ ’ Ir yra 
labai naudinga per dieną po 
kelis kartus pakartoti tą atna- 
šą gavimui daugjaus atlaidų. 
Kiekvienas naujas narys turi 
paduoti savo adresą promote- 
riui, o, promoteris jam duoda 
paliudijimą su ■ maldele, priva
lo eiti prie komunijos kuotan- 
kiaus — ir kam galima steng
tis eiti kasdien, privalo vengti 
gydymo alkoholiu vidurines li
gas, nors tai. yra vien patarti- 
na..

: Išlygos. Nei vienas negali 
i būti nariu šitų skyrių kurs dar 
nėra nariu Apaštalavau© Mal
dos nariu. Girtuokliai ir sun-

Rždnėįių, ‘ kfc 
; Shočntotvn’iečiaaas labai pūtiko. ; j 
, Gryno pelno atliko dęl parapi- 

josj naudes $100.00. ; Žinoma,

riko, pasekmes būt^ Įjųvę daug; 
geresnės. • ' r : .

. . \ - P aukstrifc

b
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I

lig 33, žinoma Pilnieji Blaivi-- 
ninkai gali susteigti atskirą 
kuopą; viršaičiai visuomet turi 
būti renkami iš‘trečiojo sky
riaus, tiktai kuomet, ’ nebūtų 
t i'cčiojo ^skyriaus, gali būti vir-, 
šininkūi antrojo arba pirmojo; 
skyriaus. t : Į

Priedermės. Nei vieno sky-, 
ką jie jiems įsako tai ir : riaus piįed^r111^5 neyra po nuo-; 

■daro, ir nežiūrint i tai giriasi į dūme daromos! Kiekvienas’sky-j 
esą liuesais. . rius privalo atlikti'savo rytinu

Taigi buvęs Pittsburvo R.-atrašą, kuri darosi sekančiais 
Katalikų vyskupas Canevan f žot1 šiais: O Švenčiausioji ^Je-

paryti Karžygiškąją Atnsšą be 
išiflėgiimno bent per vienus 
metas, ar dvejos, arba (lan
giaus sulyg valios silpnumo ir 
įpročio įsištiknėjimo ištureda-_ 
mi pilnais blaivininkais.

Kurie jau nu© seniai yra at- 
siprątin^ nuo svaigalų, tai 
tiem’ būtų karžygiskesnė atna
ša kad'kas juos verstų gerti ar 

į bept ragauti svaigalų!
’ Šitos rūšies valios lavinimas 
. arba auklėjimas jau yra fsban- 
; dytas, . nes TVątęrbųryje buvo 
I daugiau negu sim|ąs narių pa- 
dariusių ,ant viso amžiaus pil- 
pp^i'os blaiyMjės prižadus; da
rančiųjų ir dažnai pakartojau--

ta. Ši .kplow-Įti. diąiis Port he- &ngUakasių\str«ikąs Įtai šio piĮęs 
Garboū sdesifc.it -priguli prie Si. 
Qlair žvf -.Kai lietuvių parapijos.- 

; Lietuvių: yra k-apie 60 šeimynų 
-irAU-uguma iš įt ftsęi ^uogavusna
mus. Keletg lietuvių, yra užsidė
ję šiokius tokius biznius (preky
bą). Darbai baugiausia anglių, 
kasyklose, U dabar, kuomet 
angliakasiai streikuoja tai' vyrai 
daugiausia dirba namie, apie savo 
“properties?1 'Tautiškai susipra-i 
timas.yra vidatynfc: prie L. R. K. 
S. A Port Čirbom skyriaus prigu. 
Ii apie 30 narhj, yra SLA. skyrius 
su keliolika Barių, taip pat yra ir 
keletas “Trockio barzdos -glosty
to jų, ’ ’ bet jit čionai kaip šikšno
sparniai, viešai Eepasirodo_su sa
vo veikimu. Laikraščių čionai 
pareina ■nemčaj. įvairaus turinio, K. Federacijos 6-tas skyrius.

'Korespondencija mini-apie ko
kį tai “kermošių.” Ką jis “ker
mošiumi” vadina, tai tiktai jam 
vienam žinoma.

Būk vyčiai krinką, kad kelias 
merginas norėtų išmesti,, kad kuo-1 
pą užlaiko 70 metų “siugeliai. ” 
Tai ir-gi Satikausko išgalvota, me
lagystė. Vyčiai ne krinka ir mer
ginų neišmetė, bet jeigu atsirastų 
tokių kaip Satikauskas, tai žino
ma, kad tokiam ne vieta L. Vy
čių kuoopje.

TAigi 
atšiifciikit,, kad esateAL^tiri'Os- 
J&rįj^gLąąrį^-ic.Ukite, 
itildmais, neL^įte^pas lenkitės, oeT 
ęąmyleįdte sayas. tautietes. 
‘ Savaitės k^fioš Įtgal 
rengtas privatiškas pU<nikąk;., Vis-’ 
kas bnvo gerai ir mandagiaų buvo 
yisbkių škanių valgymų ir gėrimų, 
kaip tai: vištų, ančių, pieno, keik- 
sų, saldainių/ medaus, sūrių, vy
no, net ir šnapsiuko. Išslkausu- 
sių nebuvo-, nes £as piknikas buvo 
surengtas senberniaių intė£i|fcntų 
skyriaus. Kiekvienas narys* turė
jo/sau po vieną lietuvaitę, lenkių įjos, Laipuškių- karmoj 
nebuvo. Merginos visos buvo nuo 
13 iki 17 metų amžiaus, aš ir-gi 
išsirinkau sau 17 mėtų’ gražiąją.

parašyti Mnių iš

Lietuvoje.
P.

Pernai atvažiavo iš Lietuvos, 
Seirijų, miestelio, koksai pienbur
nis J. Satikauškas, vaikiško supra
timo, pagadintas miesto valkatų ir 
žydelių. Bet nelabai gerai jam Pasigėrusių nebuvo, tik yiei^ bu- 
Čia sekasi, jau iš kelinto burdo na- " * ---------- x j-----------’
bagą šeimininkės pavaro, kaip tik ko. 
sužino, kad neina į bažnyčią, ir 
tikras bedievakas. • J ••

Neseniai “Sandaroje” J. Sati
kauskas prirašė visokių nesąmo
nių. Rašė, būk vyčiai rengę “Tag 
Day” seserų Pranciškiečių nau
dai. Iš teisybės, rengė A. L. R.

vo. biskį apsirgęs, bet jau pssvei-t 
Linksmiausias buvo Kastan

tas. Ponas A. N. turėjo merginą 
iš Lietuvos atvažiavusią, bet nesu
laukus nei antros valandos kaip ' 
bėgo 'ieškot sau kitos, Amerikoj ’ 
gimusios, nes pirmoji nepatiko. 
Matyt pirmoji nebuvo susipžinu- 
si su amerikoniškais “žaislais.” 
Taipgi kai pradėjo, “kissing” žais
lą, tai vaikynas patėmijo, kad 
Lietuvos lietuvaitė- nesibueluoja. 
Tas jį privertė gauti kitą merginą. 
Antroji žaidė labai smarkiai. 3 |

- AUKĄ, ..
Kiėvąimai“fšiaūlių apšį^ 

Klovainių fcažnyčįž^įw 
pabaigoje tapo pargabefcp 
Vokietijos du. 
užsakė- ir parsiuntė -Amėrrift 
gyvenantis Klovainių pafcigį^

* *• -------- > - . ..
Petras Juraitis. Varpai 
ria vienas 8 pūdus, antrasį 
pūdų. Jiedu kainavo.apie 
0(^0 Įitų ir-pavadinti

i ras'ir Povilas. ’ * Ant vai’p'į^^s 
lietas aukotojo šioks parašas: 
“Aukoju tuos varpus Klovai- 

inių bažnyčiai. Petras Juraitis, 
Igimęs Laipuškių kaime.”

O tau, mielas bažnyčiosi'W 
parapijos drauge, ilgai Jt^ai 
bus parapijiečiai dėkingi 
tįą gatfsią aukąf kol til^lMe 
varpai skambės. ■ ’ “

(priklausė nusgmj. vedėjų, ir dar
bininkų, kurie raet St, Clair lankė
si po lietuvi; stubas rinkdami au
kas dėl surengimo pikniko. Sve
tainę šokiams davė už labai pigią 
kainą pil. J. Jo gis, o žemę veltui J. 
Mikalauskas.' Laike pikniko abu
du vakaru žmonių buvo prisirinkę 
nemažai o programą- daug pajvai- 
rino St. Ciano parapijinis choras, 
kur abudu vakaru sudainavo po

čiųjų narų britą arti penkių 
šimtų. Gal at§įras kas išgal
vos auklėjimai žmonijos valios 
geresnį už šitą. Be mal
dų. be tankiu sakramentų var- 
_giaj galina turėti yil^ies. ,

Laasai Blaivininkas

ROCHESTER, N. Y.
' Pas mus nieko nauja nėra. Se
nas jaunimas, jau pasenęs ir nebe
nori veikti;, būna namie, niekur 
neina, būna ant vietos nieko nevei
kia. Tik sykį ar antrą sykį pa-, 
kilo ir vėl nuslūgo rodos niekais 
pavirto. Matytsįaikas apsipaeiuo- 
ti, bet sunku sau tinkamą surasti. 
Kiekvienas bernas 35-45 metų iėš-

Linksma buvo iki vėlam laikui. 
Šeimininkas sakė, būk jis patėmi- 
jęs vieną narį “foot-bolį” mer
kiant nežinia kokiam tai tikslui. 
Tas matyti sutvers “Foot-ball 
Teani.”

Mūsų kolonijos smarkesnieji 
kiekvieną sykį eidami į darbą ve
dasi sykiu su savim ir šunį, bul-

pi joj randasi keletas paraj&jtfc 
Įčių, kurie laike šv. Mišių klfcii- 
[Uėse, esančiose prie pat bąąn^ 
čios, apaugusiose pušimis,' Šė
pomis ir šiaip jau medžiaį^bfc 
krūmokšliais, laužo meĮlblįs 
šakas, skainioja obuolius dir;

i šiaip neatatinkamai elg^asį.v 
dogį. Tas atrodo labai gerai, tik Laikas būtų mokėti padorią!'ir. 
reikėtų labai daug šunų jei visi i tvarkingai elgtis tokioje vįfc^- 
taip" norėt ųvaikščioti. je!

; Katrą naktį užsidegeA-domoL įmfc nors ir tų a.hurp.. 
kluonas. Jis tuo laiku, meškė- Į Dirba paldįnėj i Adoiųąsypa- 
riojo ežere ir kada atbėgp, ra-! vargęs, pusalkis, b.rauko: r-ran- 
do tik pelenus. Susisielojo la- kove prakaitą nuo kaktos.ir.-vis 
bai — ir taip sunkūs laikai, o laikas nuo laiko pasiJūri į kai
čia naujos bėdos: sudegė javai, imyno trobą. Tada jo mėlynos, 
ratai, pakinktai ir dar daug ! malonios akys tamsėja, širdį 
reikalingų daiktų. Žmona ver- j spaudžia nuliūdimas, o rankos 

kumštimis susigniaužia. Bet 
aivą ramus, i ką jis galėjo-padaryti. Ateivis 

buvo stiprus, turėjo ginklų, o
— Taip Dievo skirta pama- jis 

nė.
Bet tai ne Dievo bausmė buvo.

Po kiek laiko pamatė, kad kai-1 
mynas važinėja jo ratais, kulia ; 
jo javus. Tada suprato, ko- • 
dėl sudegė kluonas. Nubėgo j 
uždusęs pas ateivį ir pareika
lavo. kad grąžintų jo daiktus. 
Tas išsitraukė iš dantų pypkę, 
susijuokė ir stvėrės Adomą už 

''pakarpos išmetė laukan.

Pėsčias išėjo Adomas į mies
tą. ilgai vaikštinėjo po įsiai- 
gas, skundės pasakodamas sa
vo nelaimes. Nieks jį neužta- 
rė. nieks nepadėjo. Gal kas ir 
užjautė vargšą, bet bijojo pa
dėti, kad pačiam nepakliūti 

z fenkams į nagus. Įvairūs po
nai ištaigose, kada Adomas pa
sakodavo lietuviškai apie atei
vio darbus neklauso jo.

— Eik lauk, litviak! — su
rikdavo. — Tavo kaimynas tik
ras lenkas, jis liejo kraują už 
lenkų laisvo, jam lenkų val- 

- džia gana davė ir dar duos, o 
tavo supuvusio turto jam ne
reikia.

Grįžo- namo nieko nepešęs 
Adomas ir lyg nusiramino. Tik 
naktimis nemiegojo — dabojo 
stropiai, kad vėl neatlįstų pas 
jį “kranją už Lenkiją lipjęs” 

. kaimynas.'Su nepaprastu kar-J 
§Čin griebės darbo. Triisč nuo 
pat ankstume! i o ligi nakties. . 
i Prisivežė iš miško rąstų ir 
ringes statyti naują kluoną. 

'f Vargas prispaudė vargšą. Duo- 
lipą visai neturėjo, mito bulvė-

ilpnas, beginklis ir jį nieks 
neužtaria.

Nusiraminimą Adomas ras
odavo tik dainuodamas. Liūd-I 
mos dr.inds nuolat plaukė iš jo. 
: suvargusios krūtines, kilo į 
į mėlyną dangų, skleidės ežero j 
paviršiuje ir nyko toli toli miš-i 
ko tamsumoje. Rodės Adomui.' 
kad ji užtaria miškas, ežeras ir 
platūs laukai guodžia ir žada, 
kad greit pasibaigs jo kan
čios. . .

Turėjo Adomas didelį gau
ruotą šunį Rudį, labai protin
gą. Tai buvo vienintelis Ado
mo sūnelio draugas. Jie kar
tu ganė karvę ir avis pamiškė
je. kartu maudės vasarą ežere, 
kartu miegojo ir daliuos skur
džiu savo maistu. Berniukas 
išmokė Rudį Įvairių gudrybių: 
vaikštinėti dviem kojom, palie
pus, šokinėti ir atnešti numes
tus daiktus. Būdavo paima ža
garą ir įmeta į ežerą, o šuva šo
ką į vandenį, nuplaukia prie 
žagaro, ir griebęs jį dantimis, 
atneša atgal ir padeda prie 
berniuko kojų.

Sekmadieniais Adomas, kąip 
ir seniau, plaukė į ežerą žuvau
ti. Namie liepdavo daboti vis
ką ir paleisdavo nuo virvės šu
nį. Bet kartą paleistas šuva 
nubėgo paskui jį prie ežero. 
Adomas varė jį namo, bet Ru
dis neklausėA

— Tegu eina — pamanė. — 
Ateivis dabar taip pat žuvau
ja.

Žuvaudamas Adomas dažnai

kąlbėjo ipnet nežiūrėjo į. jį. Ry
mojo, sau rainai.valtelėje, ir nė 
nęa t si grodavo „kadą kaimynas 
jįšaukė. ,.
. ./Tą kartą tfcp pat būtų pra
ėjęs pro šalį .net neatsigrįžęs 
bet šią išsiėmęs iš kišenės gaba
lą, mėsos, numetę. Rudžiui. Iš
alkęs šuva, jau senai ne-tik mė
sos, bet ir kaulų ragavęs, be
matant gabalą prarijo. Atei
vis išsiėmė dar gabalą ir ėmė 
jį vadinti arčiau. Šuva nedrą-

išbaidysiu!.. Tuo tarpu Ru
dis šoko is valties ir skubiai ė- 
mė plaukti prie dar 'bekrintan- 
čioė graibos, 'stvėrė ją danti
mis ir ištikiriiai plukdė atgal 
prie savo naujojo šeimininko 
kojų.- Balo ir net suriko iš 
baimės ateivis, tai pamatęs. 
Griebė irklą, ir-norėjo'šunį at- 

_______  -- _____ baidyti, kt irklas - netyčia iš- 
siai priėjo ir paėmė mėsą iš i krito iš drebančių rankų. Ta- 

‘rahkų. o ateivis užmetė jam į da šoko į vandenį ir. kaip pa- 
Į ant 'kaklo virvę ir juokdamasis 
nusitempė staugiantį šunį į sa
lve namus.

’ Nieko nepasakė Adomas 
piktadariui. Atsisėdo ežero 

, krante, pasirėmė rankomis- 
galvą ir suraukęs antakius ė- 
mė galvoti, kaip atkeršyti. Il
gai mąctė, bet sumanyti nie
ko negalėjo — perdaug minkš
ta buvo jo širdis ir nepratęs jis 
buvo žmonėms bloga daryti. 
Nuliūdęs, susikrimtęs grįžo na
mo.

t

Nuo to laiko dar stropiau da- 
! bojos Adomas kaimyno, *per 
: naktis akių nesumerkdamas. • 

Kitą sekmadienį? kaip pa
prastai, iš pat ryto išplaukė pa
žuvauti. Žiūri — plaukia ir 
kaimynas, o valtyje pas jį Ru
džio galva matos: matyti pa
milo gražų ir gudrų šunį. Ru
dis pasitaisęs, pastorėjęs Jr 
gaurai švelnesni pasidarė ma
tyt janj gerai pas naują šeimi
ninką Pamatė Adomą, links
mai gidojo, norėjo net šokti iš, 
valties ir plaukti prie jo, bet' 
ateivis Stvėrė už kaklininko, 
davė duonos, paglostė. Tas 
vėl nurimo.

Užmetęs meškerę Adomas, 
.kantriai laukia žuvelės, pats kraujo ^feiš ir daugybė pri
ris p&sižiūri, ką kaimynas da
ro. Tas nuplaukė į ežero vidu
rį, išėmė iš maišo granatą, at-JAdomas, ^ “Trimitas”

ko mergaitės šešiolikinės arba aš- 
TucHTidffkrrrėšū^' Merginos *25'-nrvtų 
amžįąu^ — ig|žMJiūpa’įmatomos b 
£al«ui50]|ibs.\uz ieĮĮinįĮįgutėles.Taip 
manyti istikrųjų būtų 'neteisėtina.

Pas raus labai madoj susipažin
ti su gražia lenkužėle. Užklausus

,‘ha^tforą, čonn.
^Praslinko jau keletas mėnesių, 

kaip mūsų LDKS. brangus veikė
jas, kalbėtojas ir rašytojas .mus 
apleido, t. y. adv. P. Daužvardis. 
Aš labai buvau nuliūdęs, ypač ka
da‘‘Darbininke” nesirodė jo man 
įmylimų raštų. Bet dabar .pradžiu
gau kai pamačiau ‘.‘-Darbininke” 
ad,v. P. D. raštą iš -Lietuvos, kur 
rašo. kad. Lietuvos jaunimas de
ga tikrąja tėvynės meile ir prieš 
ją turės sutirpti visi tautos ir val- 

Aš manau, kad
visi LDKS. nariai džiaugiasi 

Lenkai sulaukę žinių iš Lietuvos nuo sa

dūkęs, ėnirplaukti prie krašto 
vis dairydamasis, j Rudi.

Gelbėkit gelbėkit! — rėkė 
užkimusią pasikeitusiu balsu.

Adoma? ramiai žiūrėjo į vis
ką ir m ė vienas jo • veido rau
muo nesfc-dėjo. Akys buvo 
ramios, jai tik trupučiuką pa
šviesėjusio?- -lis vienu žodžiu 
galėjo iŠEflbėti ateivį. ' Reikė
jo tik Radžiui riktelf. “gulk,” 
jis — sustotų vietoje ir išme
tęs granatą įstengtų kuo grei
čiausia grįžti prie šeimininko. 
Bet Adomas to žodžio neištarė 
ir Rudis įsismaginęs, linksmas.' 
manydamas, kad jo naujas šei
mininkas šoko į vandenį norė
damas su juo pažaisti, dar 
smarkiau plaukė, prie jo. Štai 
jau jis visai arti. Linksniai' 
urzgia laukdamas pagyrimo, 
bet jo seimininkas rėkia ne
žmonišku balsu. Priplaukė prie 
pat rudo? ateivio galvos. Pra
ėjo kelios valandėlės ir paskui 
baisus trenksmas sujudino a- 
pylinkių ramumą, garsiu aidu 
atsiliepęs miške. Pasigirdo 
baisus žmogaus riksmas, į dan
gų pakilo aglries, dūmų ir van- 

’ dens delseys- Vietoje valties 
.ir žmogaus, kežero paviršiuje 
plaukiojo -tilč kelios lentos,

/trenktų kvų.:
Tikiuns gaila — pamanė

Visi vaikai mėgsta pudingus, o ypač jei .juose yra vaisiu ir skanumo 
Daug yra įvairių pudingu ir daug būdų juos daryti Geros šennynin- 
kės vartoja Standard ar Challenge Pieną, dėlto kad jame yra sykiu 
grynas pienas ir grynas cukrus. Sekantis patarimas suteiks jūsų vai
kams skanų valgį. Nebrangu padaryti ir kiekvienam patiks, nes turi 
pyčių, vieną iš Amerikos mylimiausių vaisių. Vartokite tą pieną vi
sur kur reikia pieno ir cukraus sykiu. Patirsite kad kava ar koko su 
juo skanesnė.

PYČIŲ PUDINGAS
puodeliai Standard ar Challenge 1 puodelis miltų
Pieno 1 šaukštas sutirpinto sviesto

didelės gražios pyčės 1 šaukštelis baking pauderio
puodeliai vandens 4 kiaušiniai

DYKAI'
Sudėk čielas nuluptas pyčes į pudingo indą: apipilk vandeniu. Ap- 
dengk ir kepk iki vaisiai bus minkšti. Nupilk sunką ir lai atvesta. 
Pridėk pienų, gerai išplaktus kiaušinius, sviestą, druską ir persijo
tus su baking pauderiu miltus. Suplak viską gerai, užpilk ant pyčių 
ir kepk iki bus ruda. Duok su Smetona.

Kiekvienas leibelis nuo kenų turi didelę vertę. Už 70 leibelių jūs 
gausite patogų dulkintoją kaip ant paveikslo. Taupykite leibelius. 
Neima ilgai iki susidaro 70. šitą dovaną galite gauti mūsų-premijų 
krautuvėse. Jei tokios nėra jūsų mieste, prisiųskite leibeliuą- į Bor
den's Premiuni Company, Ine., 44 Rudson St., New York Čitą', pažy- 
ųLėdami numerį norimos dovanos kaip ant paveikslo, 4r jums bus ji 
pasiųsta dykai.

MUSŲ BOSTON’O PREMIJŲ KRAUTUVĖ RANDASI 
7 89 Friend Street, arti Haymarket Sąuarė' f

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
NEW HAVEV, ČT. 
JOo Temple Street 
arti iUfrown

l^I.L RIVER, MASS.

14 — 3-rd Street 
arti. Będford St.

• t»KOVfE>ENCE. R. I.

RRinOEPORT. CT- 
jon rongrevi St. 
nrjl Statrt Sltteet .

49rAb»ra Street nrfi \Va«h1njrton ŠtI

sdesifc.it


B ruduo, serbą bo- i

bcvs rinfffita p. B*by»-

Aiiifv.l

Daoors nkw

GRĮŽTA ’
k Bęštonietis Jonas Glinec-

plaukia. Namie 
einančią nedelią.

-BAIGIASI DAYUGBT 
jT SAVING
^Nuo ateinančios nedėlios pa- 
tgįEbaigs Daylight Saving Time. 
^Laikrodžius reikės nustatyti 
'Viena valanda atgal, taip kaip 
geležinkelių stotyse kad dabar

■ ’ KARALIŠKA VAKARIENE
Tie, kurie turi reikalų su 

p rengėjomis vakarienės kun. 
' Šmulkščio pagerbimui, sako, 

kad vakarienė bus tokia, ko- 
kios Bostone nėra buvę. Bus 
tiesiog karališka vakarienė.

1 Papuošimai, parėdymai, patar- 
„ navimai, valgiai, gėrimai, mu- 
' zika, dainavimai — viskas bus 
t nepaprastai sudaryti.

r SUGRĮŽO j
Šv. Petro parapijos klebonas 

£ kun. Urbonavičius šeštadieny'
į. grįžo iš seminarijos rekolekci-
I jų ir pradėjo eiti savo narei-
L gas- j

t PRAKALBOSE j 
| Lietuvos Seimo nario, gerb. i 
į kun. A. Šmulkščio prakalbose i 
£ apsiėmė dalyvauti šv. Petro 

choras, vargonininko Karbaus- 
£ ko vadovaujamas, kurs išpil- 
J - dys keletą dainų. Prakalbos Į- 
į vyks 24 rugsėjo. Munieipal 
į Building.

KAIMYNĖS VAKARIS-
| NIAUS

t ^Rngs. 26 d., šeštadieny. L. R.
p- K. Moterų S-gos 41 kuopa, 
f " Brighton. Ma;
|j salėje šeimyn' 
e lietuviškus i 
ė $1.00.

w

i PAVYKO

' Rugsėjo 20 d., sek
Codman Farmos iank

j chestery. įvyko L. R.-K. Alot-'-
Diena

Dor

E rų Sąjungos piknikas.
L pasitaikė nepaprastai 
'■ tad žmonių Į pikniką r 
• daug.

Tarpe parapijom; m;
l kitos spalvos publikos, 
į būta ir svetimtaučių.

Piknikinis biznis r 
gerai. Sunaikinta visi

i mieji daiktai. Tr.ipmi 
r gerta Įvairių vandenų. i
i vėsokas. Pelno padaryta n°- 

mažai. Visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai, šiuo pikni- 

į ku katalikai-baigė savo išva- 
į žiavimų pramogas.

toriją ir d-ro R. šliupo paatan- 
gomia po 3 dienų jumis daiti^ 
ninkss jau važiavo Petrapflin j 
savo svajonės žvakidę — konr| 
aervaioriją, kurią 1509-1914 m. 
baigęs tų pačių metų gegužės t 
d. Jstojo j Maskvos D. Teatrą, 
kaipo tenoar^. Ten darbuojoai 
iki pat 1919 m. pirmuoju teno, 
ru. Maskvoj J. Babravičius 
konkurentų neturėjo.

“Prispirtas Rusijos suirutės 
ir bado p. Babravičius per Ki
jevą ir Odesą Sevastopolį iške
liavo į Graikiją, kur visą mėne
sį prasirgęs, paskui Graikų 
konservatorijos direktoriaus ta
po pakviestas koncertuoti, kur 
pataisė savo reikalus ir žymiai 
pagarsino Savo ir Lietuvos var. 
dą, dainuodamas įvairiuose 
koncertuose, net Karaliaus 
Aleksandro rūmuose. Iš čia nu
vyko Francūzijon ų taip pat 
pat koneertavo tisuose didžiuo
siuose miestuose ir sostinėse. 
Mūsų atstovo p. Naruševičiaus 
pakviestas nuvažiavo Londo
nan, kur buvo širdingai priim
tas anglų šviesuomenės, kaipo 
pažintas Rivieroj ir Paryžiuj. 
Dainuodamas Anglijos didžiuo
siuose miestuose, diduomenės 
rūmuose i rtarp kitų pas Angli
jos hercogą Connaught (H. R. 
H. Duke oi’ Connaught), p. Ba
bravičius labai pragarsėjo Ang
lų spaudoj, kaipo žymus “Lie
tuvos tenoras.” P. Babravičius 
lankėsi ir lietuvių kolonijose, 
ypač Škotijoj, žadindamas juo
se ilgėsi prie Nemuno krantti ir 
Šešupės. Pats išbuvęs apie 10 
metų svetimuose kraštuose, iš
siilgęs Tėvynės ir vainikuotas 
nevystančiais laurais dabar grį
žo Į Lietuvą ir žada padėti kū
rėjui K. Petrauskui pastatyti 
Lietuvos operą Į prideramas 
aukštybes.”
Tiek šiuom tarpu mes Bos- 

Itono lietuviai galim kalbėt apie 
dainininką J. Babravičių.

Spalių 4 d., 3:30 po pietų, 
Symphony Hali, jis pirmu kar
tu pasirodys Bostone ant sce- 

įnos. Todėl šiuomi užinteresuo- 
Įjam visus Mass. valstijos ir to- 
■lymųjų kolonijii lietuvius ir 
ir patariant atsilankyti i -T. Ba- 

įbravičiaus koncertą ir patiems 
'susipažinti su jo gabumais.

Lithuanian American
Chamber of Commerce1.

of Massachusetts,

Dtkoia OUtaat Cą.

REIKALAUJAM AGENTy
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas Ir ąyalglmas gatvo* paei
na iš vidurių, knfųjo nečystųmo ir silp
numo. Paeina, tai f§ vidurių. Elnik 
Infuslon, išgydys į 3 savaites. I're1 
kė 75c.. baksas (pusė tuzino) už M; 
dėl tonsilų ir reumatizmo. - šouą skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Mostj. prekė ?1, 81.75 ir $3.00. .Gali- 

1 te gauti kožnoj nptlekoj arba pas išra- 
Idėją Z. EIN1K CO.. City HtU. St. 
Union City. Conn. (L.-28)

Prie COLUMBIA B0AD — pui
kus 3 šeimymi 13 kambarių namas 
su maudynėms, pečiais, šifouna ir 
t. t. didelis dražas ir. geriausia a- 
pielinkė; gali pirkt už $10>006."r '

VĖLIAUSIOS MAŲ0S — 4 šei
mynų kampinis 'narnas po 5 ir 7 1 
kambarius katrai, fiši ? napvote- 
mentai,.4 garo (steąm) Jš- 
čiai, elektra ir beveik pusė akro 
žemės augštos ktesos xpieiinkM; 
rendų $2,400 j tįė&£$ltfr 
500, $4,OOb įnešti ir lepgvCp išly
gos . . C:. į. C i C-

Daug! Amerikos Lietuvių Vaizbos
Buto

-i ŽINIOS
algo- |Bus Duodamos Visiems Dykai
az:au įVi<ma savaite prieš greb. Ba-

į KAS YRA J. BABRAVIČIUS?

Amerikos lietuviams J. Ba-
• bravičius mažai težinomas.. . «V •į. Teisybe, 1923 m. jis atsižymėjo 
! koncertuodamas Chieagoje ir

chicagieciai labai buvo užinte- 
r Teduoti Babravičium. B<>t jis 

tnojaus išvažiavo Europon ir 
i kitų kolonijų lietuviams jis
• taip kaip ir nežinomas. Jeigu 

s kurie ką nors ir sužinojo, tai
tik iš spaudos.

Įl Bet štai tą rašo apie Babra- 
‘ vičių Lietuvos laikraščiai: 
r
** “Šiomis dienomis grįžęs į tė- 
’ vynę pagarsėjęs užsieniuose te-

noras J. Babravičius. Jis gimęs 
t Vilkaviškio ape^ Alvitoe vai s.

Mokslą ėjęs Vilkavišky, 1908 
m. jis persikėlė Kaunan, kur su- 
atpažinęs su lietuvių veikėjais 

' tą pat vasarą padėjo Birštonuo- 
-ų so surengti lietuvių vakarą 
t koncertą. Čia p. J. Babravi- 
įv šios pirmą sykį viešai pasirodė,

bravičians koncertą. tai yra 
tarpo Rugsėjo 27 d.—Spalio 4 
d., visose lietuviu įstaigose bus 
dalinamas naujas leidinys dy
kai. su tikslu supažindinti lie
tuvius su būsimu mūsų kon
certu.

Klauskite.

AUGTION SALE
3 šeimynų 15-kos kambarių namn« 

m visais naujos mados intaisymais. 
Parduosiu subatoj. September 26. 1925 
kaip 4-rios valandos po pietų po No. 
3 Partridye Ava . Somerville. Mass. Ka
rą reikia paimti nno SnUlvan Sųnare. 
Rroad'vay atve-$ iki Partridge Avenne. 
Platesnių žinių kreipkitės pas Roman 
J. VASIL, Auctionierių. 409 Bro«dway. 
Room 3. South Boston. Mass. Tel. 
South Boston 02343 (R.-24)

361 Broadvay, So. Meka*.

BOSTON’ODRAUGUį ~
VALBYBįJ ADRESAI

ŠV. JONO EV/BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
Pirminiu^** — M.’ Z«ba.

5S6 E. Seventh St, So. Boston. Mas* 
Telepbone South Boston laK—J.

Vice-Blrmlnlakąs — J. Petrauskas, 
250 Gold 8L, So. Boston, Mana.

l’rot. Ruitlninkds — P. TatnoSlunas, 
1GL W. 7-th St., So. Boston, Mass.

r in. Raštininkas — M. Šelkis,
40 Marine Road, So. Boston, Mas* 

.Kasierius — A. Naudžiuoas,
885 Ę. Bro*dway, So. Boston, Mas*

Tvarkdarys — T. Zalkta,
7 Wlnfield St- So. Boston, Msas.

i Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedeidlenj k&kvleno mSnesio. 2-rą 
valandą po pjetą, parapijos saW, 403 
£. Seventh SU So. Bostoa, Haaa

DR-STR LIETUVOS DUKTDtŲ 
PO GLOBA MOTINOS tVO

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Plm. — z Zia^eoe,
61 Story S L. So. CpątoD^ Misa. 

vice-Pirm. — A. Janųsopleną,
1426 Baats*. Mai
448 E. 7-th 8t. So. BoaOoo, Kam

Pi n. RaJt — J. Keyz,
115 G Street. So. Boctoa, Mam.

Ižd. — O. Stanlollutl.
105 6-th BL. So. Boeton, M***.

Tvarkdari — O. MUgirdieae, 
184 8-th St.. So. Boatoo, lUaa.

Draugijos reikalais hreipkltCa visados f 
protokolą rattialnką. Draaglja U* 
savo soalrlnkinąa kąs antrą vtarn*' 
ką kMrrteoo Benctto TJP raku* 
parapijos rrstatoej ant PMUm

SYMPHONY HALL
' r F» ' •• * k ' I • į Ii T

Kamijp^M MaaeachuBetts ir Huntington Avenue,’Boston, Mass

Štf /■;.<* 7;*'.
josepb BoT>r&vitch returned t d1 

r re«ital 
lyove^. ^l\,evcr_ 

agąin nbt ..only* t
class operatic moteriai, bot that 
he is quite as <ood a tenor as one 
is likely to find outside ofl opeta 
and a good deal be t te r than. Sev
erai who are in.. As i matter of 
definition he belongs in a lyric 
persuassion, for further descrip- 
tion it has ųuality and he is a 
sincere, honest singer who has 
respect for bot h piteh and enio- 
tional possibilitięs, ”

Chicagos “Daily News” rašo:
-‘A tenor votee of uneomcm 

feeauty, range and power, was 
heard for tlfe second time thjs’Bed- 
sdn. lašt- Fridąy avening, -'■vhen 
Joseph Bobroviteh, the Lith- 
uaiiiąn ’ opęra sįnger,. gavę Jhę 
seeond softf -recital in Orchestra 
Bali... ' '' i- . .. : ' '‘I..

“-He aras heartt some RassSati 
sonęs by various eomposers and 
afettfti did bis perfeet mųaięal 
styfe^ fus fenotionjT appeaV J4& 
intense manner of interpretation, 
aod> hū vomL siage deportanąnt 
found a ribady- res^onaa <hi$ 
audiernea?-’. •« ‘

“London Eve,” Novfcinber 22, 
192fcf .:
.“Kare you bearti ihe new* IJthuantan 

singer; wUJta ’thę' f>eie of (’ofcnahsht 
introdnced to Loedon beforc he ieft f<»r 
B&urtie Juozas Bobrovitch-Babravi- 
efus 4s Ms aBme. irith an acvbnt'du thė 
•’e" and other - variulĮous, būt merci- 
fully they call hitu Bobrovlcb over 
hrrei 81r Ootųt^ Artliur r**e parties 
for hito aftęr the Duke lep, and ./«n 
the Hon. Mrs. Henry Eduurdes to 
jatiier ‘tome knoirietlpeaMe ;>eople. ln- 
cludlug the greatest of <be erities. to 
he-.ir hfm. Auti oh, henv beautifully he 
san^. Cesur Cui. Rachmaninotf, Gret- 
chaiunov. and Lithuaniao folk ■sotųss.’

Peikia pažymėti, khd tai pir
mu kartu Bostono, . Istorijoj, 
kad Lietuvys Artistas atkistos 
ant tos paęio> estrados ^ir pa- ,r . 

urody.■» savo talefttą. kar dalys ’! 

vau ja tik gabiausi Pasaulio 
Artistai, t. y. Bostono Sympho- 
nijos Svetainėje.

Gal nepadarysiu klaidos pa
sakydamas: Garbė Lietuviams, 
kad ir mes susilaukėm savo 
viengenčio, kuris labai plačia’ 
pasižymėjo pasaulyje ir buvo 
pakviestas koncertuoti kaipo 
žymus tenoras D. Maskvos O- 
pei oje, graiky karaliaus Alek
sandro rūmuose, Paryžiaus di- 
dži.tusiose operose, didžiausioj 
Londono Svetainėje “Stein- 
way Hali,” aukštuose' anglų 
did.iomenėk rūmuose ir pas 
Anglijos hercogą Connaught 
(H. R- H. Duke of Connaught). 
' : i ■ ; ... ......

Massachusetts Lietuviai še
nai atsižymėję pažinime dailės, 
tpjdU n£rą.abejopės, kad ąuyą-

A W ap^ipkm^rst i 
Juozo Babranciaus ŽąvČjanČio 
balso, kuris taip plačiai pa^pę- 
jo pasižymėti.; .

Lietuvos laikraščiai štai ką ra
šo apie Babnričių:

“Lietuvon pumižu suvažiuoja IA ri
tu; pasaulio kritšti; Binaų meno dainom 
kurijai, vyrai sn g*Hilais vardais Eu- 
r<>P« je. Toks yr# ir J. Babravičių*.

"Tarp 11*09 Ir 1914 tartų jis balcž 
Peu-.-burgo KoiMrvatorljų -ir tų par 
mei!! getnižės 1 d. įstojo į P. Maskvos 
Tejit!:;. kaipo tenoras. Ten darbavosi 
iki 'Ut 1919 ui. pirmuoju tenoru. J/ao 
kr<r..[. HaKrn konkurfiitii liftu-

Tikietus patartina nusipirkt iš anksto šio laikraščio ofise arba Symphony Salėje.

Prašom pasirūpint tikietus iš anksto todėl, nes tikimės daug publikos iš svetimtaučių ir būtų gaila, 
yei lietuviai patys negalėtų išgirst savo talento.

TIKIETy KAINA NUO $1.00 iki $2.50.

KoflA^rto surengime vadovauja
Lithuanian American Chamber of Commerce of Massachusetts

W. KABTMTBRO B. K DUOt DAKTARAS J. LANDŽIUS

TtUMi

80 C Street So. Boston, Mm*.

DR. H. S. STONE

Paiešknu Joną Radzevičių, prie# ka
rą gyvenusi Argentinoje. Ketinu va
žiuot j Suv. Valstijas. Maloniai praSau 
mnn pranešti. PRANCIŠKA RADZEVI- 
CIUTE, Slnvlkni. šakių »pekr. LlitTt- 
VA arba V. MARKUZAS, 9008 Cascade 
Avė.. Detroit, Mich. (R.-24)

jt*rot. Rait. — VI MiftkeviČiuą, 
! 405 Third St, S. Boston, Hmm.

BaMaia

(r MMB
D. L. K KĘSTUČIO DR40B

VALDYBOS ADKESA1
BOSTON, MAM

PIRMININKAS — V. SaHecfctfB,

KASriSKIUB — Aadr. ^aUectas,

(SEYMOJR)
LUTUriB GYDYTOJAS 

nomuBGAS
Uyd* stote ir krsoAka* sMseną 
justos, Up vyrą. i 
MtalMUMBlM M 
tftra-VŪUbiaia 
(Mrta, tems




