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EINA ANTRADIENIAIS, IR 
PENKTADIENIAIS

Tai dabar to- 
iš geležinkelių 

gavo

• v iš

nutarė
i štai šy
li a va- 

•mt yra -ivuhos- susti įTė. Sa
kyta suma bus išleista per 10 
metų. Tame reikale dekretą 
Kubos prezidentas .jau pasi
rašė.

$33,000,000 MIESTO IŠTAI
SYMUI

Kubos vyriausybė 
paskirti $33.000.000 
mui Havanos miesto.

Arcivyskupas Jurgis Matulevičius, kurs 
erikos lietuvių kolonijas, o dabar išvyko 

Jo-Ekscelencija vyks Ryman.
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LIETUVA GALIŪNŲ . 
TARPE

Rugpjūčio 28 d. š. m. buvo 
Lietuvių Diena Philadelphi 
joj ir tai buvo ištikro Lietu
vių Garbės Diena.

. Lietuva atsistojo pasaulio 
galiūnų tarpan ir buvo pa-

ŽUVO GARSUS LAKŪNAS
PHILADELPHIA, Pa.— 

John Rodgers, po visų pa
saulį pagarsėjęs Amerikos 
lakūnas, žuvo krisdamas su 
orlaiviu į upę. Jam buvo su
laužyta koja ir viduriai pa
žeisti. Mirė ligoninėj už va7 
landoj po nelaimei. Kitas,

valstybės — Suv. Valstijų.
Lietuvių Dienoj iš įvairiij 

Amerikos lietuvių kolonijų 
suplaukė apie 20,000 lietu
vių. Manifestacija pilniau
sią nusisekė.

Sakytoje dienoje savo ma
nifestaciją turėjo vokiečiai 
ir vengrai. Visos trys tautos 
atskirai ir lygiai buvo pa- 
gerbtos Philadelphijos mieš“‘ 
to ir federalės valdžios.

Lietuvos pasiuntinys Ka
zys Bizauskas su savo paly
dovais pirmiausia buvo pri
imtas Philadelphijos majoro 
City Hallėj. Paskui jis nu- 
pyškėjo išpuoštame limuzine 
į Navy Yard. Kaip tik Lie
tuvos pasiuntinys J o Eksce
lencija Kazys Bizauskas per
žengė slenkstį Navy Yard’ų 

• į vartų, tai būmtelėjo is 15-Afr-i-

,T"N* avypčardų vartų Lietuvos 
T ^asiuntinį pasitiko Yardų 
k omendantas admirolas T. 
P ’. Magruder ir jo štabas. Iš 
" Navy Yardų Lietuvos pa

siuntinys buvo lydėtas į kem
pę Wayne, kur saliutą Lietu
vai bumptelėjo batareja C 
Sixth Field artilerijos. Čia 

' Lietuvos pasiuntinį pasitiko 
su savo štabu - Brigadieras 
Generolas II. C. Learnard. 
Iš ten pasiuntinys p. Bizaus
kas atvyko į Union League, 
kur -ilsėjosi, kol Lietuvių 
Manifestacija prasidėjo.

Lietuvių manifestacija šau
niausia nusisekė. Viskas pri
rengta buvo išanksto kuorū- 
pestingiausia.

Iš vidurmiesčio Lietuvių 
manifestantai su flotais mar- 
šavo į Exposition Grounds. ■ 

Didžiausios žmonių minios 
sveikino lietuvių manifes
tantus.

Manifestantai maršavo 
Brodd gatve ir prie Oregon 
A ve. juos pasitiko Suv. Val
stijų Troop G 6-th U. S. 

” Cavąlry ir šie lydėjo lietuvių 
manifestantus į Exposition 
Grounds. Kartu su Suv. 
Valstijų raitarijos būriu bu
vo ir Lietuvos pasiuntinys 
Jo Ekscelencija Kazys Bi
zauskas, kurs kartu vyko pa
rodos priešakyje į Exposi- 
tion Grounds. Ten ant 
Forum of Fdunders visą die
ną plevėsavo Lietuvos tri
spalvė vėliava.

Parodos auditoriume įvy
ko paskui lietuvių koncertas, 
kur programą atliko jungti
nis choras iš apie 1,000 cho
ristų.

sveiks.
Žuvusis lakūnas Rodgers 

tuomi pagarsėjo, kad pernai 
jis lėkė iš \San Francisco į 
Havajų salas. Netoli salų jo 
orlaivis nukrito jūron ir per 
keletą dienų buvo ant van
dens. Daug orlaivių ir ka
ro laivų plaukiojo apie vietą, 
kur jis nukrito ir pagalios 
surastas ir išgelbėtus. ---------

GYVATE BATE
MILFORD, Dėl.—Stokes 

Ingram farmerys bandė ap
siauti savo guminiais batais. 
Vienas batas nelindo ant ko
jos. Jis jį iškratė ir iš jo iš
krito gyvatė.

GELEŽINKELIŲ KOMPA
NIJŲ PELNAS

NEW YORK. — Per pir
mąjį šių metų pusmetį gele
žinkelių kompanijos pelno 
turėjo $500,000,000. Niekuo
met tokio pelno jos nėra tu
rėjusios. Čia einasi ne apie 
įplaukas apskritai, o apię 
grynų pelną. Įplaukų turė
jo’$3,028,560,861. Tai yra 
ant 123,000,000 daugiau, ne
gu pernai.

EEI'KALMMK geresnių 
ALGŲ

NEW YORK. — Geležin
kelių darbininkų algas nu- 
stato tam tikra komisija. To- 
ji komisija nesenai tapo per
organizuota, 
ji komisija 
darbininkų Brolijos 
reikalavimą . pakelti algas. 
Reikalauja, kad algos būt 
pakeltos $1.00 ligi $1.25 die
noj. Tą reikalavimą stato 
175,000 darbininkų.

C 1ma
‘»’n ? I

ria pribAvo į savo vietą, tai 
laivai sutriūbijo jai pasvei
kinimą. Ji stovėjo ant pat 
viršutinio laivo tilto. Tada 
priplaukė valdiškas laivelis 
Maeon, kurs visada paima 
augštus svečius nuo didžiųjų 
laivu ir plaukia į Battery 
nuo kur svečias ar viešnia 

"^nia Į Citv Hali. Plau
kikei žengiant nuo laivo til
to žemyn, pasažieriai šaukė 
ir mojavo skrybėlėmis. Tuo 
pat laiku valdžios gaisrinis 
laivas purškė sroves vandens 
augštai oran — kas yra pa
prastai daroma augštus sve
čius pasitinkant.

Tuo tarpu City Hallėj 
miesto majoras laukė augš- 
tos viešnios su garbės diplo
mu. City Hali buvo išpuoš
ta. Garsiai plaukikei pyš
kant automobiliu j e į City 
Hali kliksmai buvo tokie 
perkūniški, kad nieko kitko 
pasaulyje nebūtų girdėta.
. Tik tokia stipri plaukikė 
teišgalėjo sveikinančiai .mi
niai atsimokėti mojavimu 
rankų. Prisiėjo sveikinan

čiai miniai mojuoti per dvi

TRIUKŠMINGAS PLAUKI
KĖS PASITIKIMAS

NEW YORK. — Rugpj. 
27 d. iš Europos atplaukė į 
šį miestą garsioji plaukikė 
Gertrude Ederle. J i yra per
plaukus Anglijos kanalą. 
Vienintelė moteris, kuri tą į- 
stengė padaryti ir tik ji šią 
vasarą teperplaukė per ka
nalą. |

Jos pasitikimas buvo tie
siog perkūniškas. Didis 
miestas ją pasitiko oficija
liai kaipo kokią karalienę. 
Pajūrėn susigrūdo apie 20,- 
000 žmonių, kad ją pasvei
kinti ir lydėti į City Hali. 
Nuo didžio laivo ji kaipo 
augšta viešnia buvo paimta 
ant valdiško laivelio ir veža
ma prie kranto. Minių en
tuziazmui nebuvo galo. Daug 
žmonių suikimšime nukentė
jo. Šeši žmonės buvo tiek 
sužeisti, kad reikėjo į ligo
ninę^ gabenti. Aplink City 
Hali buvo taip tiršta žmonių, 
kad policija neišlaikė linijos 
ir prisėjo City Hall’o duris 
uždaryti kol tvarka bus pa
daryta.

Jau prieš dvi valandi prieš valandi. Tai veik nelengves^ 
plaukikės atplaukimą minios nis darbas negu per kanalą 
bvo pajūryje. Kaip tik ji plaukimas, 
ant valdiško laivelio plauk
dama pasiekė Battery, tai su
ūžė, subangavo minios, su
švilpė visokie švilpukai triū- 
bijo automobiliai, klykė mi
nios ir darė lermą kuodi- 
džiausią, kas tik kuo galėjo.

Ji plaukė per Atlantą lai
vu Berengaria. Dęl miglos 
laivas keliomis valandomis 
suvėlavo. Kai tik Bercnga-

Kalifornijoj į Whitney 
kalną bus statoma strytkarių 
linija. Tas kalnas yra 14,501 
pėda augštumo. Tai bus aug- 
ščiausia strytkarių linija pa
saulyje.

ARKLYS PAPILDĖ SAU-
ŽUDYSTŲ

DOTHAN, Ala. — W. I. 
Snelgrove farmerys turėjo 
arklį, kurs apsirgo. Arklys 
taip susi negeravo, kad šoko 

šulinį ir prigėrė. Farrne-- 
rys tvirtina, kad jo arklys tą
daręs norėdamas nusižudyti, portuojama iš Japonijos.'

PRIEŠSEIMINIS POSĖDIS
MONTREAL, Canada. — 

Pildantysis Amerikos Darbo 
Federacijos Komitetas čia 
laiko priešseiminį posėdi. 
Federacijos seimas Įvyks 
spalioanėn. Detroite. Prezi
dentas Green pareiškė, kad 
Meksikos reikalų jis nelies. 
Katalikų buvo norėta, kad 
Federacija išeitų prieš da
bartinę Meksikos valdžią, ko
vojančią piieš Katalikų Baž
nyčią.

VOKIETIJA TREČIOJE 
VIETOJE

AVASHINGTON. — Ko
mercijos Departmentas, da
rydamas tautų prekybų ap
žvalgą susekė, kad užsieni
nėj prekyboj Vokietija už
ima trečią vietą, * Pirmoje

farmų pritrūko darbS^U- ^riFamįų afišoje 1Ž 
Trūksta 20,000 vyrų. Speci- 
jaliai traukiniai fš miestų į 
didžiųjų farmų provincijas 
pyška su armijomis darbi
ninkų, kad išgelbėti javus 
nuo sugedimo.

v,

KARPO KASAS
Kynįjoj ir vyrai nešioda

vo ilgas kasas, bet dabar inė- 
jo kirpimas plaukų ir visi 
taip greit nori apsikirpti, 
kad esantieji kirpėjai neap
sidirba. Daug kirpėjų, im-

trečioje Vokietija.
Vokietija po karo buvo sip 

bankrutavuši, ekondmiškai 
suirusi. Ji daug žemiau sto
vėjo už kitas tautas prekybo
je. Bet kasmet greit_kilo ir 
pralenkė Franci ją. Per 1924 
m. Vokietijos užsienio pre
kyba padidėjo ant 35 nuoš., o 
Franci jos prekyba 1.4 nuoš. 
pamažėjo.

Nelaime kasykloj

KARALIUS TAUPUMĄ ,
RODO ‘“f

Belgijos karalius, kurs pa-» Į' 
skirtas finansiniu diktato- š 
rimu, pats bando visokiais 
būdais parodyti taupumo pa
vyzdi, kad piliečiai tą pat 
rytų. Karalius paskelbė ant į; 
pardavimo keletą savo dvarų* 
ir paloeių. Gautus pinigus 
paves valstybės iždui, kad 
franko puolimą sulaikius.

UPĖ BAIGIA IŠDŽIŪTI
Virginijos valstijoj She- 

nandoah upė baigia išsekti. 
Ji senka greitai. Tą paste
bėjo P. M. Koufman, 82 m. 
amžiaus, kurs veik visą savo
amžių prie tos upės išgyveno. ... 
Sako, kad prieš 50 midų fa 
upė varė 100 lentpjūvių ir 
laivai 50 ir 60 pėdų ilgio ga
le j o pi au k i n et i. 1 laba i- vasa
ros metu seniau buvusios*?gi
liose vietose galima pereiti 
su sausomis kojomis.
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IŠTRĖMĖ BUVUSĮ 
PREMIERĄ

G rai k i jos vyriausybė 
trėmė buvusį premierą Ka- 
fandarį. Jį išgabeno įr įššoį

L /. J
jūrės salos, nuo kurios jis ne
gali pabėgti. Ištremtasis y- 
ra įveltas suokalbyje prieš 
valdžią.
į armiją, kad toji sukiltų ir 
nuverstų dabartinę valdžią.

1925 m. Suv. Valstijose ei
ga retų surūkyta 80.000,000, 
000.
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SUAREŠTAVO LENKĄ
NEW YORK.—Čionai ta

po suareštuotas lenkas Jere- 
miali Gedzium. Jis vadinasi 
“Jerry tbe Pole.“ Jis įtar
tas nužudyme Cambridge'- 
iuje, Mass. banko kurjero 
Eihvard C. Rosso. Piktada
ry papildyta rugsėjo 23.1925 
ir pavogta $12.000. Jis pate
ko į policijos rankas per 
mergą, su kuria jis turėjo ry-> 
šių. Suareštuotasis prisipa
žino prie daugelio piktadary
bių.

TAI BENT “ŠPACIERIUS”
RTO JANETRO. Brazili

ja. — Du jiestininku pribu
vo čionai. Jiedu atvyko iš 
Čilės miesto Santjago. Jie
du ėjo pėsti 4.250 mailių. Sa
vo kelionę jiedu pradėjo sau
sio 20 š. m.UŽGRIUVO 55 ANGLIAKA

SIUS
Pitt*burg, Pa. — Clear- 

field Bituminous Coal kom
panijos kasykloj ties Clymer 
ištiko sprogimas. Užgriuvo 
55 angliakasius. Tam tikri 
įrankiai ir tam tikri gelbėji
mo darbininkai tuoj buvo 
pasiųsti išPittsburgo į nelai
mės vietą. Nelaimės vieta y- 
lA už 45 mailių nuo Pitts- 
burgo. Gyvasties gelbėtojai 
pačioj pradžioj ištraukė Į>en- 
kis lavonuą ir tris pusgyvius 
žmones.

------- I“
NELAIMfi DĖL MIGLOS
BRIDGEPORli, Ct—Dėl 

miglos automobilius atsimu
šė į stulpą. Vietoj žuvo ke
turi žmonės, o tr^s tapo su- 
.......... Tyri nė j imki parodė, 
kad ’draiveris būvi neatsar
gus, važiavo pergrėit jam ne
žinomu keliu. Kai kelias su
kosi, tai draiveris važiavo 
tiesiog ir automobilius didžiu 
smarkumu atsimuiė medin.

i

DĖL DEIMANTŲ GALĄ 
GAVO

Pietų Afrikoj ties Light- 
enburg deimantų laukuose iš
tiko tragedija. Grupė žmo- 
ių bėgo į deimantų Jauką, 
kad jį pasisavinus. Tai as
tuoni žmonės bebėgdami nu
silpo ir mirė.

Rosi na

I -

irai šandosr 
kitus. Tarp

Mičiūnas,
r *

“Darbiniu-

KOVA SU UODAIS
NEW YORK.—Ročka way 

“byriuose*” gyventojai turi 
daug laidų nuo uodų. Jų at- 

Kas
vakarą kūrinama ugnys, kad 
Uodų debesius išvaikyti, l>et 
tas negelbsti. Gyventojai 
priversti būti viduje.

13

Į

Per kanalą perplaukė tik 
penki vyrai ir tik viena mo
teris. Tai pirmutinei plau
kikei toks griausmingas mil
žiniško miesto sveikinimasl^eišti. 
suteiktas.

Milžiniškas, turtingiausias 
pasaulyje miestas oficijaliai 
sveikino ir garbės diplomą 
inteikė savo pilietei, ateivio 
bučerio dukterei.

ŠVYTURIAI ORLAIVIAMS
Ikšiol statyta pajūriais 

švyturiai laivams. Dabar jų 
statoma ir orlaiviams. Palei 
Potomae’o upę ir Chesa- 
peake užlają pastatyta 
švyturių orlaiviams.

IŠVIRĖ PUODE VAIKĄ
NEW YORK.

Raio, 26 m. amžiaus, penkių 
vaikų motina, pablūdo ir bai- si rado be galo daug, 
su darbą atliko. Ji didelia
me puode gVvą virė savo 16 
mėnesių vaiką. Kai jau ne
gyvas vaikas pavirę, tai ji 
nubėgo pas savo seserį, kuri 
turi tris vaikus, tarė jai: 
“Aš ką tik išviriau savo 
Frenkį. Virkime ir tavo bei- 
bę. Paskui nunešime buče- 
riui sukapoti sriubai/’

Jos sesuo pagriebus savo 
kūdikį klykdama išbėgo gat
vėn. Subėgus kaimynams 
pašaukta policija.

2VEJŲ KARAS
Adriatikbs Jūrėj,’ kaip'”ir 

visada yra gadsybė žuvies, 
bet žuvies Italijoj trūksta. 
Mat tarp žuvininkų kilo tik
ras karas. Jų laivai š 
ir skandiną vieni 1.......
žvejų kilo dideli nesutikimai 
ir nepasMalinimas jure.

LDKS. Seimas, pasibaigęs 
pereitą ketvergą. išrinko 
kančią naują L. D. K. S. V 
dybą:

Dvasios Vadas- — Kun. P.
J tiras.

Pirmininkas — Treinavi-dj 
čius iš Montvilų. 'f-'*

Vice-Pirinininkė—M. Bla 
žauskaitė iš Nrw Britain, Ct. -A

Sekretorius — A. F. Knei- t 
žvs iš So. Bostono.

Iždininkas — A. Vaisiau^ y 
kas iŠ Uambridge.

Tždo globėjai — 
Jaroša ir Pilkoms.

Sekančiame
ko” numeryje Viliutės galėsi
mo indėli Seimo protokolą ir 
visi nutarimai Ims iš ten ži 
nomi.
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rife Saujos vyriausybės. At- 
>lr palengvėjimo viltys, 

ppo. Ne visados 
ūik! p

r mūsų
susiprą 

Alis —ta£$. , 
rtėgsta naųįą^y 
i kaž ko natri ji 
►ąkięį dabaĮ-pĮs 
ĮdlĮfevįkų kr’fo-

3kš ‘ pąlšęviliuo- 
alkątų:

Įk yr|;' hMikįi rttMo 
^vyridiišybę

tsi bet jr čfeižbaau. • Dav. 
po rinkimų į treti j į

Si iihąi—
m|eeiai teiravosi: ? dkr

šKiti -JidŪii ’kąd 
' feiuttitvūse viskaš įįt-

L L į j Dari&iih- 
/ jĮI btefnūŽdi:

jki ^tvjbjbį ^ąd .dabar įta i 
y ir ji&nsįbūsių darboę aiėreik- 
iy šią baimingai laukti ištisus 

* menesius šienapiūtės, ingiai 
piūtės. O ūkininkai laukė 

f naujų palengvinimų, pasko- •- - - - -

S ’ J

* » t ; • *

gaus. Tiesa pernykštis ge-. 
ras rugių derlius padubę ne
mažai atsargos ir šiems nevy-* 
kuriems metams, bet daug 
ūkininkų ir visi mažažemiai 
pirks šiemet duoną ir rudens- 
sejai sėklą: Visa viltis iš va-; 
sąrojaus. Tik ir Čia *neku- 
rūtose apskrityse sausos- la
bai derliui pakenkė. Žirniai 
be laiko * prinoko, bulvės 
aukštesnėse vietose apvyto; 
daržovės, dar labiau nukentė
jo. Ūkininkai, ypač maža
žemiai neramiai svarsto duo
nutės klausimą. Daug duo
da vilties bulvių derliui. Bul
vės Lietuvoje — antroji duo
na.

Prie kitų blogumų :reikia 
priskaityti, ir pinigų badą. 
Gal amerikiečiai ir negali į- 
sivąizduoti koks .pinigų trū
kumas Lietuvos kaime. Žiū
rėk gyvena senutė kaimo, ga
le; (nors kaimai šiandien, y- 
pač šiaurinėje Lietuvoje, bai
gia pabaigti savo dienas) ji 
turi Amerikoje sūnų vieną 
ar kelis. Iš jų bent vienas 
atsiminęs persiunčia kartas 
nuo karto kokį dvidesėtkį do-

/ kurie  laikė konferenci&fČany- 
on hotfeiyjfe, VeUowstOhe Parke. Wyomįūgu valstijos gubernatorius sėdi viduryje, Jis yra 

svečių priėmėjas.  t

čia patbddma gttbėmatotiai^i 7 į

y-.life mokcsniiį uimažiuimo ii'-tvrhj. Atrina rralrrtetiTnaSlš
kt. Tik Šiek tiek apsiskai- 
Čiusieji nieko panašaus greit 
nelaukę,, jpobą, kad vyriau- 

isybės sudėtin įėjo žinomi ra
dikalai—soc.-demokratai, re- 

. miant žydąmš ir' lenkamš."

& 
t

markavinėj linijoj Nauju— 
llksėnų km. ties pil. Alekna
vičiaus sodyba apie-1 vai. 40 
min. naktį pamatė nuo Buro
kų km. einant demakliniją 
3 lenkų kareivius. Polici-r 
įlinkas Žibuda pasitraukė, 
nuo tako mūsų pusėn vieną 
žingsnį atgal praleisdamas

■ > > • i j ■ ■ v v» '1 • ilenkų kareivius, bet šie tuo ' ’ ’ ‘ , 
metu nuėmė nuo peties šau
tuvus, atstatė durtuvais po
licininkui Žibudai į krūtinę 
ir, atėmę iš jo šautuvą, įsa
kė eiti su jais į mišką lenkų 
pusėn. Nusivedę miškan 
klatisinėjo jie Žibuda, ar jis 
matęs nuo demarklinijos jų
jų perstatytas gaires, po 
kiek šovinių turi mūsų poli
cininkai ir ką darytų mūsų 
policininkai, jeigli lėiikai už
tikę išimant jų perstatytas 
demarklinijoj gaires šautų į 
mūsų policininkus.

Paleisdami mūsų polici
ninką Žibuda įsakė niekam 
nepasakoti, kad jie buvo jį 
paėmę nelaisvėn, nes pagavę 
kitą kartą išmuš jam dantis.

LEN&Ų MfcSCESAI PRIE 
DEMARKACIJOS 

LINIJOS
■ ■,. .

* Lehkai užpuldinėja mūsų 
sargybinius

KAUNAS, 7. VIII. (EI-
> , -t , •

ta). Apie paskutinių dieiiii 
įvykius prie demarkacijos li
nijos pranešama tokių 
smulkmenų. Š. m. liepos 
mėli. 29 d. 14 vai. TV i'ajono 
vyr. policininkas Banys Jo
nas ir eit pol. Česnauskas 
Antanas ėjo patikrinti de
markacijos liniją. Priėję 
prie Burokui kaimo Balytes 
Vinco sodybos apie 100 met
rų nuo demarkacijos linijos 
mūsų pusėj, juodu pastebėjo 
už demarkacijos linijos apie 
150 mt. atstume einant 2 len
kų kareivius. Lenkų karei
viai. pastebėję artinantis 
prie demarkacines linijos 
Banį ir Česnauską, tuojau 
pasislėpė ir vieną kartą šovė. 
Kulipka įsmigo žemėn, vieno 
metro atstume nuo policinin
ko Banio ir Česnausko. Ku
lipka prancūzų tipo. Ši atsi- 
•tikitną mate “ir- šūvį girdėjo- 
Burokų kaimo (mūsų pusės) 
gyventojas Paulikonis Juo
zas.

Liepos mėli. 30 d. 1 vai. 40. 
min. lenkų kareiviai paėmė; 
nelaisvėn mūs pasienio ap
saugos IlI-čio rajono eilinį 
policininką Žibuda' Petrą, 
tuo metu stovėjusį sargyboj 
prie demarkacinės linijos ir 
išlaikę 2Įš valandos paleido 
atgal, grąžindami ii* paimtą 
įš jb šautuvą. Policininkas 
Žibtida tėti’fefe parode, kaclJ 
jam bestovint sargyboje de-

. e

Gal panašus bankas, ilgalai
kiam (1-3 metams) kreditui 
tiekti, reikėtų amerikiečių 
piniguočių iniciatyva įsteig
ti. Arba turint Lietuvoje 
rimtą įstaigą, kai]) Lietuvos 
Bankas — įsteigti prie jo 
amerikiečių kapitalo fondą, 
žemes ūkio kultūrai kelti 
Lietuvoje. Lietuvos Bankas 
galėtų tik pigiai ir atsakan
čiai tarpininkauti, kas duo
tu -galimybės amerikiečiams 
dvigubus nuošimčius už indė
lius gauti, o Lietuvos žemes 
ūkis bematant atsigriebtų. 
Žinoma, kol kas, šiandien, 
tuojau, vargu įvykdoma — 
bet jau dabar kai kas galima 
būtų padaryti. Tegul ameri
kiečiai geriems, patikimiems 
pažįstamiems, Lietuvoje ne- 
pahijb paskolinti keletą de- 
sėtkų dolerių keliems mėne
siams ar visiems metams už 
sutartą mokesnį (%) — o 
Lietuvos ūkininkas dėkingu
mu paskirtų, laiku . grąžius 
paskolą su nuošimčiai^., šian
dien mūsų kaimiečiai visai 
nereikalauja ir nenori .jokių

brolių amerikiečių, bet pa
skolą jie priimtų su dėkingu
mu. Dabar Lietuvos litas vi
sai pastovus, ir begalo leng
va iš dolerių į litus ir litus į 
dolerius pervesti per įvairius 
bankus ir valstybės pašto į- 
staigas.

Geriausiais ūkininko rė
mėjais šiandien yra gyvuliai: 
‘‘žalmargės, * ’ baltnugarės, ’? 
tik ir sugeba suvargintą ne
pasisekimais ūkininką gelbė
ti. Dabar visų ūkininkų 
akys į jas nukreiptos. Pie
ninės dygsta kai grybai* net

, .ii... jį ■■ ' "į.'■■■■* . ii,

užtikrintas. Pav. Vabalnin
ku pieninėn yra statytojų, 
kurie už pieną išrenka netik 
po keiks šimtus, bet iki 1,000 
litų į mėnesį. Bepigu tiems 
kurie gyvena arčiau pieni
nių. Kurie gyvena atokiau 
nuo pieninių — irgi nesnau
džia. Įsitaiso separatorius 
ir patys raugina gretinę ar 
muša sviestą. Kam pasie
kiami didesni miestai, kaip 
Kaunas, Panevėžys ir kt., 
jie ne ką mažiau išrenka už 
pieno produktus. Dabar kai- 
me nenaujįena išgirsti sepa- 
ratori staugiant.

(Bus daugiau)
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lenkų kareivių iš Burokų 
kordono, kapralo vadovauja
mi, ėjo baru statydami gai
res. Gilfušių kaimo laukuo
se jie sudegino mūsų sargy
binė'būdelę ir iškoliojo mūsų 
sargybinį Vaitkevičių Anta
ną.4.

Būdelė buvo šiaudinė. Po
licininkas Vaitkevičius An
tanas, būdamas tuo tarpu 
sargyboje, matė kaip lenkų 
kareiviai ėjo būdelės linkut i 
ir vos jiems praėjus’ badėte
- -v-- -• • -užsidegė.
i į ... ri ■■ ■. t.

perdaug (vienam kaime įsi
kūrė atskirų bendrovių dvi 
pieninės)), kad net neivika- 
linga konkurencija vyksta. 
Ūkininkas savo bandą per
žiūri. kurios labiau “tin
gios" ant pieno—-tuojau tur
gini žydui atiduoda, kad 
“Maistui" būt (k° mėsinėti, 
už tuos pinigus, ir dar prie
do sukrapštęs — ieško'po 
pyljųki’s.gej-esnių, pieninges
nių baurečių, o pąpašesnę ap
tikęs o— ‘j^H*-nebcpaIeidžia; 
moka tiek, kiek pardavėjas 

pašalpų bei dovanų iš savo nori. Mat pelnas aiškus ir

pašto — 200! Kiek džiaugs
mo! Kam džiaugsmo? Sa
kysit senutei..... .O . .ne!. 
Džiaugsmas tam, kurs jau 
senai Įąjų^ipją. per aukštą 
pirkelės' slenksti,, malonėja 
senutes, kad išgavįus’tmrs ke- 
lįesnš mėnesiams šimtuką pa
siskolini. ’ Apie nuošimčius 
nprid$&? | IV tai iėšRd'ipasi- 
sįUint^eį121- 1-t- L:’-"

ANYKŠČIAI, Utenos a p. 
Čia pro pat miestelio rinką 
bėga nemažas upelis i šven
tąją, kuris užterštas apylin-.- 
kės gyventoją, ypatingai žy
duku, įvairiomis atmatomis, 
o vietomis yra net išeinamo
sios verčiamos. Be to, dar 
tąs nešvarumas nuplaukia į 
upę, kur daugumas paųpės 
gyventojų ir $įaip žmonių y-. 
ra upės vanduo naudojamas 
valgiui.
■ — - 1 J —

iValstieečiams-liaudininkams 
beprisieis dairytes į visas Įdu
sęs, kad kiekvieną ^noiM dai
linai patenkinus. Tačiau mjVi 
sų kaimiečiai taip ilgai lauįę 
palengvinimo* ii 
grėiLjo^šiilaiu^s

- Į PačW vyrlsRfšybes ūpas, 
matyt, nekoks. Ofieijozas 
“Lietuva” perėjęs į kitas 
rankas įgavo melancholijos. 
tVedamieji'straipsniai persi
sunkę susirūpinimu. Buvę 
•pdfeieionieriai dahar patys 
junta koki atsakomybės naš
ta slegia jų pečius ir ar te
sės kraštą vesti tikru keliu, 
kad nors dalinai patenkinus 
savo rinkikus, bent kiek su
mokėjus už išduotų pažadų 
Vekselį. Gal dar labiau jų 
užduotys pasunkėjo, kuomet 
pirmi nepasisekimai valdan
čias partijas, ėmė klujidyti. 
yalstiečių-liaud. įstatymų 
sumanymą, apie dvašininkų 

,algų peržiūrėjimą — patiko 
’ netikėtas smūgis; slaptu bal- 
- savimu jie pirmą sykį nesu- 

rijjko daugumos. Dabar 
tuįr būt, jie patys bus atsar
gesni . tikybinius S dalykus 
spfrendžiant. nes ir “valstie
čių” bei jų “kompanijonų” 
eilėse esama “išdavikų,” ku- 
rfeturi, ištikro, dar jautrią 
B$fiinę.

tL * IL
, t Jfeų metų derlius. Kas bus su 

duonute? Pinigų -badas. Že^ 
inęs ūkio nuostoliai. Ką galė- 
tųlunerikiečiai. Ką duoda ū- 
Imdnkui “baltnugarSs,” “žal- 

Pieninės, seperato-

■ ■■ - * » )1f I
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ile kaĮl pį ivaldi- 
linkal.1 \ H<ūįutei, 

^Molerūk-nėvisteda 
diigšmaš;' ji d^žnm dūUg 

vargo turi kol atsiprašo pa
našių skolintojų. Ir ištikro 
dėl pinigų stokos didelis var
gas visiėms. IŠ banko skolin
damas iš 18-15% ūkininkas 
greičiau Bankrutys kaip atsi
griebs. Be pinigu didžiuliai 
nuostoliai. Kas iš to, jei ti
kiu inkas. žemę išdirbs ir ne
blogai. bet neturės iš ko ge
rbs sėklos įsigyti, dirbtinių 
trąšų užpirkti — jam rude
nį už triūsą labai maža tebus 
pelno. .Šį pavasarį reikėjo 
bulvių sėklos ir kam supūdė
— vasarojaus. — šį rudenį 
reikės rugių. Nebus pinigų
— liks neįsėtų. Rugių sėk
los didelis reikalavimas: rin
koje jau moka už sėklinių ru
gių centnerį 27-30 litų, gi 
prieš pat rugiapiūtę pernyk
ščiai rugiai kainavo 18 lįtų

Dabar pereinfint ant 
gyvulių ir pieno ūkio — pi
nigai irgi nemažiau reikalin
gi. Norėtus geresnę karvę į- 
sigvti, pagerintų kiaulių įsi- 
Vėisti —- pinigų nėra — pla
navimai perniek. Dabar ūki
ninkas skolintus pinigų, jei 
tik būt iš kur už 10-12% me
tinių. Tokius nuošimčiu*su
moms ūkininkas netik leng
vai užsimokės, liet ir gero’ 
pelno susilauks. O mūsų tau
tiečiai, — broliai amerikie
čiai ! Jų esama ir pasiturin
čių, kurie nemaža turi taup
menų Amerikos Imnkuose. 
Tikrai-nežinau, bot manau, 
kad jie už savo pinigus ne
gauna daugiau 4-5% už in- 
delius. Kaip liūt naudinga 
•vieniems ir kitiems, ypač 
Lietuvos žemės ūkiui, kad 
dalį to amerikiečių kapitalo

3-4-tą grūdą, bot labai daug gailina būtų įkirtkyti žemės 
ųkio kultūrai k.ęlti .Lietuvoj*Įgalios visuomet pasija gyrėsi, tai tegul ją įr duo-
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kurie ir sėklos neat-
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’ iFernykštis rudito ir Šių- 

l mėtis pavasaris Jie veik pra- 
' žudė žiemkenčius.- Šiauri- 
į nėję Lietuvoje Biržų bei Pa

nevėžio apskrityse rugių 
'derlius labai menkas. - Vidu- 

^H&ių rugių labai nedaug, o 
’ kita visai blogi. Džiaugiasi 
Jtiė' ūkininkai kurie gavo

.VU T75AV1S Y B .1 AVKSU KA:< IŠ 
V1BŠA U S BLIZGA
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Puycd žmonių pasakas paraše I\ V i rakus

Bus koki dvidešimt metų atgal, prieš Kar
melitų bažnyčią Kaune, trukšmingai, smarkiai 
užlėkė kelių vežikui vežimėliai. Juose pilnai bu
vo prisėdę su gėlėmis prie krūtines vyrų, ir mo
teriškųjų baltuose rūbuose su gėlių bukietais ran
kose, žodžiu vestuvių paroduose. Išlipti pradė- 
jus, dideliam gatvės žioplių papiktinimui, prie 
dviejų vežimėlių prasidėjo koki tai ginčai, pri
kalbinėjimai, o net iš vieno jmsigirdo verksmas, 
tylus, skaudus prislopintas, tik nuo žmonių akių 
uoliai slepiamas. Neužilgo visas dalykas paaiš
kėjo. Nes viename dar tebesėdėjo ponas jauna
sis, o antrame panelė jaunoji. Kodėl jie į baž
nyčią nesisgubino, tai tas tegul mus nestebina. 
Jinai buvo mergaitė jauna, vos šešiolikos metų, 
o nors ją gražuole pavadint nebuvo galima, tok
sai iš akių švietė malonumas, gerumas, o visame 
sudėjime ir apsiėjime matėsi nekaltybė, kuklu
mas, nuolankumas, kad kiekvienas iš arčiau ją 
pažįstančiųjų pa]>rastai gražiąja Mariute ją va
dindavo. : . t 1

O jisai buvo tai žmogus nors jaujas, bet 
baisiai nemalonios išvaizdus, tamsokas, kumpa
nosis, surūgusio veido, ir ant kiek prie Mariu
tės visus traukė kaip paukštelius prie žydinčių 
sodnų, ant tiek nuo jo kas tai tokio visi s tai’si 
stumte tolyn stūnič., ir oda pašiurpdavo . uionjet 
tU’tyčiojnis keno akis su jo akimis stačiai jįusitik- 
davo. Bet čia neina apie gražumą, nešt veido 
gražumą nei pirksi nei išmaldausi, liet ponas 
Lauras kokiu buvo sieloje, tokį atmušė ir po vei
das, ir kiekvienas iš arčiau ji pažinusių, juokau
dami, jį dideliu puikoriuni vadindavo. Ir dabar 
vežimėly je išsirėniv. ir nors sesuo ant vežimėlio 
pastovo pasistojusi ką tai jam į ausį kugždėję, 
jis į tai nieko neatsakinėjo, tiktai galva kratė ir 
galiausia pusbalsiai atsilic]>č: ..

— Mano sesuo, 
stančiu rublių, ar

(II01IIV | m / •

ar aš daug noriu — ciu tuk
li taip didelis daiktas? Pa-

i •
da, mane ant pelų nesugaus. Antrame vežimė
lyje, kaip akmeninė stovvla išbalusi, su ranko
mis kaip maldai sudėtomis, į bažnyčią nusigrį
žusi sėdėjo Mariutė, ir su ašaromis pasruvusio
mis akimis, perpus verkšlendama, tyliai kalbė
jo: ................. ?

— Dėdiene, mano brangiausioji dėdiene, 
nors man visą gyvenimą tarnauti prisieitų, tai ve
lyčiau, negu eit už tokio kurio nemyliu.

— Nebūk jau mažu kūdikiu, atkirto dėdie
nė, taisydama gausiai išpuoštą ant galvos kepu
raitę; žmogus turtingas, bendorius, būsi sau 
šeimininkė, poni meisterienė — kiekvienas tave 
pagerbs ir kiekvienas tau užvydės. O nors Lau
ras ir nepirmos rūšies gražuolis, bet nieko sau 
žmogus, o galiausia vyrui gražumas nė nereika- 
lignas, tiktai darbštumas, teisingumas, dorumas, 
taupumas...

—Aš žinau mieloji dėdienūle, jautriai per
traukė Mariutė, bet kad aš jo visiškai nemyliu.

— Tai pamilsi, tai pamylėsi, nebijok; į tai 
atsakė dėdienė, poni Vinksnaitienė, turtinga sta- 
liuvienė, nes jos vyras apart stalių dirbtuvės 
dar turėjo nemenką rakandų krautuvę vidur
iu iestyje, ir stipriai už rankos patraukė Mariu
tę, kad ta noroms-nenoroms iš vežimėlio išlipo; 
ir pamergių apsupta įėjo į bažnyčią, o paskui ją 
nusekė ir ponas jaunikis, kurio užsispyrimą vis 
tik sesuo valiojo perlaužti.

— Mat! kaip našlaitei vargas gyveht pasau
lyje, — atsiliep“ viena iš moterų prie bažnyčios 
vestuvininkų būrio suvažiavimo priviliota. Jau
nosios tėvus pažinojau nuo pat jaunystės — bu
vo račiais, ir nors jauni pasimirė, liet vis šis-tas 
ir vienturtei našlaitei liko.

— Tai ji lurtinga ?—užklaūse jos kaiiųynka.
— Et! ar tamsta kur matei našlaitę nirtin

gą — tėvą ir motiną pasaulyje nieks neatstos. 
Dėdės viską, kas po Mariutės tėvų mirties liko, 
išpardavė, ją pačią paėmė savo globon, o dabot 
kaip ir verstinai už Vyro prieš jos norą stumte- 
stumia. O! tai tokia našlaitės dalele*

— Tai dimnios vestuvės, atsiliepė kita, nes 
jei panelė jaunoji nenoromis tai ir ponas jauna
sis atsispyrę?, 
traukta.

nes jį vos he fos iš vežimėlio iš-

tr »

— Kaip-gi! lies gvoltu. nor pasogos, ant to 
atsiliepė koksjai vyras iš išvaizdos į kalvį ar šalt
kalvį panašus — ponas Lauras, tai didelis pui- 
korius, už pinigus ir į prgarą nueitų, ir dėlto jam 
ne tiek galvoj pati ir jos gražumas kiek pačios 
pasogas, ypač kad ponai Vinkšnaičiai nors tyliai 
bet prikalbėjo, kad du tūkstančiu rublių tuojaus 
atskaitysią tam, kas ves jų Mariutę.

— Tai ten be kokio skandalo prie šliūbo ne
apsieis, atsiliepė keletas balsų, eikime pažiūrė
sime.

Bažnyčioje prie didžiojo altoriaus jau žva
kės buvo uždegtos, žmonių būrys jį buvo apsu
pęs, žingeidžiai žvalgydamiesi į zokristijos du
ris, iš kur kas miliutą laukta ponus jaunuosius 
išeinant. Šone bažnyčios prie kertės stovėjo jau
nas žmogus atydžiai ploščiumi apsisiautęs ir kal- 
nieriumi apsiblausęs o regimai koks tai sopulys 
jį spaudė, nes neramiai sukinėjosi ir tankiai dū
savo. Bet į jį mažai domės kreipta, ir jis nela
bai kitų paisė, o žiūrėdamas į zokristijos duris, 
taip užsisvajojo, tarytum apart jo bažnyčioje 
nieko nebūtų buvę. -

Tuom tarpu zokristijoje kalba, kas kart tapo 
gyvesne.

Tarp pamergių panelė jaunoji storiųo dre
bėdama, išbalusi, su užverktomis akimis. Iš 
antros pusės stovėjo ponas jaunasis dar nemalo-V 
nesnis negu kad papratai, o laikydamas ant krū
tinės sudėtas rankas, į jį tyliai kalbančius, tik
tai galvą kratė ir ]>o valandėlės gana balsiai at
siliepė : Jį

— Nors mane užnništūmėte, ir tai prie šliū- 
lio neičiau patol, kol man čia prie liudytojų po
nas Vinkšnaitis du tūkstančiu rublių neatskai- 
tys.

— Ale duosiu, duosiu, ant to jiatylomis at
sakė panelės Mariutės dėdė, mikčiodamas ir 
akimis mirksėdamas, tarsi į jas kas būtų tabokos 
pripylęs; duosiu tik ne dabar, nes tokių pinigų 
su savimi nesinešioju... s

— Nėra kvailių laukt, ant t^ nemandagiai 
ponas jaunasis atsakė, pažadėta jiatiešyta. o aš 
ir taip darau didelę malonę, kad su našlaite ap- 
sivedu. laukti dar — ne kvailys.

Prasidėjo aiškinimai, suokos, prasimai, 
prikalbinėjimai, perkalbinėjimai, o kaip ]k> ilgų
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VILNIJOS SAVIVALDYBIŲ 
, SKOLOS į . ;

VILNIUS, 7. VIII.. (El
ta). Vietos savivaldybės y- 
ra priverstos duoti valdžiai 
lėšų policijai laikyti. Kadan
gi Vilniaus krašte policijos 
yra labai daug, tai lėšų išei
na nemaža. Bet savivaldy
bės, neturėdamos lėšų svar
besniems reikalams, laiku 
negalėjo sumokėti visų pini
gų policijos laikymui. Tų 
“skolų” yra užsilikę net iš 
1924 m. Dabar vidaus reik, 
ministerija parodė, kad jei
gu anos “skolos” nebūsian
čios sumokėtos rugpiūčio 
mėn., tai valdžia turėsianti 
teisę pasiimti šių metų mo
kesčius, renkamus savival
dybių naudai drauge su mo- 
kesčiais iždui.

Dabar vaivadija paprašė 
minėtą terminą atidėti.

/

ir už nepildymų vyresnytes 
parėdymų. Grabowskis * ir 
Rymkiewiczius išteisinti, a 
Turno-Savvinskis nuteistas 
trimis mėnesiais kalėjimo, 
bet sulig amnestijos kaltė do
vanota.

Po tos bylos Gralx>wskis ir 
Turno-Sa\vinskis buvo dar 
teisiami už kitus prasikalti
mus. Prie jų buvęs prikerg
tas dar ir puskom. Lopatto. 
Bet ši kartą išteisinti visi 
trvs.

v
aiškų numerį vietoj Ž lt. ga-’kus perkūnui, subėgo kaimy- į 

nes ūkininkui uinn-l 
dien ir litas — dideli pinigai. 
Kol jisai uždirba 5 lt.; turi 
gerai prakaituoti. Vieške
lį pataisyti ūkininkas kar
tais nesuskumba, turėdatnas 
daug darbo ūkyje.

DEMORALIZUOTA VIL
NIAUS POLICIJA

Vilniaus apygardos teis
mas nemaža turi darbo su po
licininkais. Nesenai buvo 
teisiami buv. Vilniaus apy
gardos vyriausias policijos 
vadas Topylio ir jo sėbras 
kom. Szolcas su visais pagel- 

---- brmttkftisf. Byla kę^čsi kelias 
dienas. Vėliau buvo teisia
mi vėl trys policijos šulai, o 
praeitą savaitę kaltinamųjų 
suolan vėl atsisėdo trys poli
cininkai “tūzai.” Vienas jų 
St. Turno-Sawinski, buv. pa
sienio policijos komendantas, 
Cz. Grabowskis, buv. Vil
niaus apygardos vyriausias 
policijos vadas ir Z. Rymke- 
vviezius, buv. Vin. ap. pol. ū- 
kio vedėjas. Paskutiniai du 
buvo kaltinami už perdidelį 

z ‘užimamų vietų išnaudojimą, 
™ k . • v » i

“SAMAGONŠČIKAS”
Panevėžio apylinkėse vie

nur ar kitur pasirodydavo 
vartojime naminė degtinė 
(samogonka). Liepos mėn. 
minėti valdininkai gavo ži
nių, kad naminės degtinės 
dirbimu ir jos platininiu už
siima Subačiaus valsčiaus, 
Radžiūnų kaimo seniūnas 
pil. Kumštys Liudas. Liepos 
mėn. 21 d. padarę pas jskra- 
tą rado visą bravorėlį ir vėl 
jau prirengtos brogos.

Užklaustas Kumštys dir
bime naminės degtinės kaltu 
save prisipažino ir paaiški
no, kad jos dirbimu užsiimi
nėja jau nuo senai ir kaipo 
seniūnas ilgai nebuvo paste
bėtas. Š. m. balandžio mėn. 
vietos policija bedirbanūdeg- 
tinę jį suėmė, bravorą atė
mė, bet jis tiek tą amatą pa
mėgo, kad tuoj po atėmimo 
įsitaisė kitą. Bravoras atim
tas, o “samagončikas” pa
trauktas atsakomybėn.

UŽDARĖ VAKARUŠNIKUS
ANTAZAVĖ (Ežerėlių 

apskr.). Petraušiškių k. bu
vo vakaruškos, į tas vaka- 
nrškas daųgįausia atsilankė 
įkaušusių vaikinų, kurie po-

• ’T’n •nd-’^ciw<ftokiG už-4^p&t-romis-- su—merginomis išsi-
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ir amatų — 50 litų., meno mo- i
kykloj—100 lt., muzikos mo-' na 1 lt., nes ūkininkui šian-’ nai, kuriems kluonas pasise- 
kykloj ir valdybos studijoj— 
200 lt. ir buhalterijos kur
suos — 15 lt. kas mėnuo 
mokslo metu.

Parduotuvininkai pešasi, 
matyt, dėl konkurencijos. 
Tarp parduotuvininkii to
kios peštynės pasitaiko net 
turgaus dienomis, kas žmo
nėms sukelia nusistebėjimo 
dėl jų tokios nesantaikos, nes 
pirmiau to nebūdavę. Čia už
pernai laike kautynių vieną 
žydą negyvai užmušė. Tarp 
jų muštynės nepaprastos, 
nes kaunasi su akmenimis.

Viena iš judviejų yra iš Phoenix, Ariz., kita iš Ponca City, 
Ariz. Jos automobiliumi pervažiavo per visą Ameriką, atvyko 
į Washingtoną ir sako, kad joms čia nepatinka. Taip"yra dėl
to, kad jų automobilius susikūlė su Iždo Departmento automo- 
biliumi.

slapstė po pirtis, tvartus ir.mtr. sausų durpių, kurių da
lis per žiemą išpirkta. Žmo
nės kūreno šakomis* kelmais, 
kurių taip pat buvo sunku 
gauti arba turėjo vežti iš už 
kelių dešimčių kilometrų. 
Dabar, kuru* pernai žiemą 
pirko durpes, šiais metais vėt 
jų laukia.

Pas mus durpynui yra, tik 
reikia daugiau tokiu kasvk- C L V
Iii įrengti ir įpratinti žmones 
jas kasti ir kūrenti. Girdė
ti, kad Žemės Ūkio M-jos 
durpynų instruktoriaus ka
sama durpės Degsnės durpy
ne ir rengiama kasykla Sa
manių pelkėje.

daržines. Senesnieji smerk
dami tokias vakaruškas, už
rakino tų pirčių ir daržinių 
duris, kur buvo pastslėpu- 
sios porelės. Ant rytojaus 
apie 12 vai. dieną visi susi
rinkę pradėjo išleidinėti va- 
karušnikus, iš ko petraušiš- 
kiečiai gražiai gavo pasi
juokti iš savo ir kitų kaimų 
jaunimo, kuris nieko doro 
nemoka kaip girtuokliauti ir 
patamsiais slankioti. Gėda 
tokiam jaunimui.

• DURPIŲ KURAS
OBELIAI (Rokiškio ap.) 

Mūsų valsčius labai netur
tingas "miškais ir jaučiama 
kuro badas, bot žemės Ūkio 
M-jos, jau pernai buvo pri
siųstas technikas, kijris apie 
2 kini, nuo 
miške, įrengė durpių kasyk
lą, ir prikasė apie 500 kūb.

n įkas, kur 
Obelių, Tlegsnės

MINISTERIŲ KABINE
TAS nustatė toki mokesni už 
mokslą vidurinėse ir aukštes- 
niose mokyklose: aukštesnio- 
se bendro lavinimo ir komer
cinėse — 100 litų per metus, 
vidurinėse bendro"Iavinimo

ERŽVILKAS (Tauragės 
apskr.). Šio valsčiaus ūki
ninkai labai dejuoja, kad 
valsčiaus šeimininkai, tary
ba ir valdyba, nesugeba su
tvarkyti viešųjų tiltų ir kelių 
taisymą. Nors visa valsčiaus 
administracija susideda be
veik iš ūkininkui, kurie gerai 
žino sunkią visų ūkininkų 
padėti, ką ir patys kaipo ū- 
kininkai savo kailiu jaučia, 
bet kažin kodėl nesirūpina ir 
neieško būdų, kad pinigų be 
reikalo neaikvoti, kad pas
kiau litų grąžinimui su neap
galvota pabauda iš ūknrrnkų 
kišenės nereiktų plėšti. Tam 
pavyzdžiu gali būti Labauk- 
što tiltas, kurio remontui tik 
vienam meistrui išmesta 300 
su viršum litų, gi aplinkiniai 
žmonės būtų ir už 100 litų pa
taisę, jeigu tik būtų laiku a- 
pie varžytines pranešti!? Pas
kiau pabaudos dėl kelių ne
taisymo ir nesunumeravimo. 
Tiesa, už kelių netaisymą 
bausti reikia, bet tik pirmą 
kartą ne po tiek daug: vietoj 
15-20 lt. pakanka 5 lt. ,už ne-

kė užgesinti. ĄpliųkiniaiJū- : 
kininkai reiškia nelaiminga-  ̂
jam didelės užuojautos, pasi
žadėdami sumesti po kelis 11-

ŽELVA (Ukmergės aps.) 
Šioj apylinkėj dėl stokos lie
taus pradėjo nykti vasaro
jus. Be to, žirnius daugely 
vietų užpuolė amaras—smul
kūs vabaliukai, kurie ūki
ninkams gali daug padaryti 
nuostolių. Dauguma ūkinin
kų dejuoja nežinodami, kaip 
reikia su fais žalingais vaba
liukais kovoti. Ant kitų ja
vų jų nėra.

SEILIŪNAI (Alytaus ap
skrities, Seirijų vai.). Š. m. 
liepos mėn. 16 d. buvo didelė 
perkūnija. Vos pradėjo auš
ti, kai užslinko didelis debe
sis su griausmu ir žaibais. 
Ūkinino S. Baranausko sto
vėjo du beržai; į juos perkū
nas trenkė: vienam nulupo 
visą žievę ir išnešiojo apdras
kytą po sodybą, kitam iš 
abiejų šonų tik nudrėskė žie
vę.

G reliniame Mankūnėlių

s (

tąsymosi, visų užsipuolimu pono Lauryno pavar- 
; gęs užsikirtimas tapo perlaužtu, tas susiraukęs 
»išėjo iš tarpo jį apsupusių vestuvininkų ir prie
Mariutės prisiartinęs tarė:

■—Eiva Mariute, eiva, tegul tas greitai bai
giasi, nes jau man gerklėje kaulu atsistojo.

Mariutė pažvelgė į savo sužadėtinį, atsiduso, 
, pridėjo ranką prie širdies, ir tarsi joje didelį pa

jutusi skausmą, atsakė drebančiu nuo susijaudi
nimo balsu:

— Tai jau ponas apsimąstėte ?.. o aš galu
tinai taip pat apsimąsčiau ir sakau ponui, kad 
nors man prisieitų net elgetaut eit, tai velyčiau 
nė kaip likt žmona tokio godaus žmogaus.. . My
limi dėdės, tolinus kalbėjo, puldama jiems į ko
jas, atleiskite man, o kad nebūtų jums sunku
mų, tai eisiu tarnaut, bot jau mąnęs neverskite, 
nes jaučiu, kad tai prifnokėčiau savo gyvastimi.

Koks po to pasidarė triukšmas ir maišatis, 
tai net susku apsakyti. Toks jaunosios užsispy
rimas visiems buvo neparanku, i labiausia tiems, 
kurie tikėjosi vestuvėse prisivalgyt ir prisigert 
iki snapuko ir prisišokt iki priilstant. Todėl tad 
daugelis nosis nuleido ant kvintos, nekuriems net 
ašaros akyse pasirodė, o kuomet įsitikino kad 
viskas dingo, kad neveisint net į paties pono jau
nojo prašymus, Mariutė nė klausyt, nenori įvai
riajai daromų įkalbinėjimų, pradėjo iš karto jmi 
biškelį bambet, toliaus kaskart garsiau niurnėt 

. 7ant padaryto jiems užsivylimo, ir galiausia kas 
žiu, ar nebūtų priėję iki muštynių, jei ne vieti
nio kunigo klebono atėjimas. Žinoma visi nuti
lo, o kuomet visas dalykas buvo plačiai nušvies
tas ir perstatytas, klebonas išklausęs vienos ir 
antros šalies tarė: _

— Mano vaikeliai, moterystė yra paties Die
vo įsteigtas sakramentas; netinka todėl taip šven
tą dalyką išniekinti prekiavimu ir piniginėmis 
derybomis.

Pinigas mano vaikai, tai mamona, tai meš
kerė piktosios dvasios naguose. Tad kas vardan 
mamonos artinasi prie altoriaus atlikti moterys
tes priesaiką, tas jeanvaliai atsiduoda į šėtono 
rankas, nes tik lūpomis atlieka tai, ko širdis ne
jaučia ir per tai papildo kreivą priesaiką. O 
kas moterystę laiko už sakramentą, kad Dievo 
akyvaizdoje prisiekia meilę ir ją jaučia širdyje, 
tas gali būt tikru Dievo globos ir malones. Nuo

jūsų, kaip matau, meile buvo tolima; tave vilio
jo prižadai pinigų tikėtoje pasogoje, o tave vers
ta prikalbinėjimais. Tai pažinę, persiskyrėte; 
tad būkite Dievo Apveizdai dėkingi, kad jus su
laikė nuo didžiauisos nuodėmės, nuo Dievo aky
va i zdo j e mel agy stės.

— Dėkoju tau tėve dvasiškas, tarė Mariutė, 
bučiuodama kunigo lunką. manė spyrė, buvau 
paklusni, bet jaučiu, kad to būčiau nepergyve
nusi. O kad jums dėdės ilgiaus nebūčiau sunke
nybes šiandien jūsų namus apleidžiu; nes tarnvs- 
ta ne toksai baisus dalykas;, o aš turiu sveikas 
rankas ir tikrą porą dirbt.

Tai tarusi, tarsi bėgdama nuo kokio jai grę
siančio baisiausio pavojaus, išbėgo iš zokristijos 
ir puldama ant laiptų didžiojo altoriaus, apsilie
jo graudžiomis ašaromis. Žmonės prieš vargšę 
mergelę turinčią maldą lūpose ir širdyje su pa* 
•;arba prasiskyrė, ir kaip po valandėlės atsikel
dama nuo altoriaus, jau žymiai aprimus, pažvel
gė i susirinkusių būrį, ir pasteliėjo aną jauną vai
kiną ploščiurni apsisiautusi, biskj paraudo, ir 
prie j<» prieidama tarė:

— Mano geras ponas Juozapai! buvai nuo 
mažumėlės mano prieteliumi, būk dabar globė
ju ir nurodyk man vietą, kur vargšę našlaitę po- 
’ai dienų priglaustų, kol sau tinkamą tarnystę 
ilsi rasiu.

Juozapas nieko nesakydamas, jautriai pa
niūrėjo j vargšę panelę jaunąją, išvedė iš bažny
čios. ir su vežiku nušvilpė Į miestą. Kuomet ves
it vininkai iš bažnyčios išėjo, Mariutės jau ne

buvo. ir tiktai nuo pašaliečių žiūrėtojų sužinojo 
kas su ja atsitiko. Tuomet poni Vinkšnaitienū 
kibo į vyrą, kad prieš jos patarimą mergaitę te
kėt spirdamas pridarė bereikalingi; vestuvėms iš* 
kaščiu ir žmonių pajuokos, ponas Vinkšnaitis už 
lojojimosi atkirsdamas tuo pat ėmė pačią barti 
iž blogą mergaitės išauklėjimą, prikimšimą jai 

galvos bereikalingais romansais, o jausdamas 
kad prirodvmais kurtais sunku žmoną įtikinti, 
šaukė kaip apsėstas, kuomi no tik atkreipė Į sa
ve esančių atydą. bet ir praeivius sutraukė, ku
rie kas kart skaitlingiau apie ji pradėjo rinktis. 
Poni V’rnkšnaitienė, žymiai silpnesnė už vyrą iš
kalba ir balsu, ir jausdirina, kad nors jos ir krū
tinė sprogtų, tai jį neperšauks, su dideliausiu 
piktumu kreipėsi į poną jaunąjį Laurą, ir ran-

Cr.4eiwoed & Ur.i»rwosS

Šisai paštininkas, išdirbęs 
New York’o pašte 38 metus, re
zignavo. Postmasteris jam su
teikė odinį portfelį.

kaime tuo pačiu laiku[ tižde- , laikais daugiau "reiki
gė kluoną. Jame gulėjo ūki- pnga tiesos gynėjų plunksna, 
ninko Zorubos sūnūs. Tren- | negu jos skelbėjų iš sakyklos.

komis skėtriodama, grūmodama, trepsėdama ko
jomis, visoms pusėms jį niekino, vadindama go- 
dišium, skūpuoliu; ir net biauriu ir nelemtu žmo
gum. Ponas Laurynas nors nelabai jautrios šir
dies. lx*t tokiu tirštu skaudžiui žodžių gausumu iki 
gyvosios Įdurtas, už išniekinimą'atsilygindamas 
išniekinimu, irgi už dantų liežuvio nelaikė, o vis 
su priekaištais Vinkšnaičių globai. Lauryno 
draugai palaikydami jo pusę irgi prisidėjo, 
Vinkšnaičių pažįstami stojo iš priešingos pusės, 
ir nu žodžiais svaidyt į kairę ir dešinę. Žiūrė
tojai ėmė šaipytis, juoktis, kištis į vedamas peš
tynes, tankiai negailėdami aštraus žodžio ir įgi- 
liančių pastabų, tad vestuvininkai kibo į pašalie
čius, pašai iečiai puolė vestuvininkus, prasidėjo 
triukšmas, šauksmas, cypimas, klykimas, ala- 
sas. tik gatvė gaudė, ūžė, o kaspinai, apykaklės, 
kepurės, kepeliušai, skrybėlės, karts nuo karto 
i viršų lakstė, kaip klojime kuliant šiaudai, kuo
met keliolika spragilų iš jų grūdus aižo. Polici
jai Įsikišus tolimesnes muštynės sustabdyta. Lau
rynas ir Vinkšnaitis paimta į šaltąją kaipo patys 
kairiausieji gatvės triukšmo sukėlime. Taip tad 
nesitikėtai vestuvės užsibaigė peštynėmis ir šal
tąja/ apie ką ginčydamosi dvi šalvgatvėje stovin
ti mergaiti viena kita/i taip kalbėjo:

— Baisiai kvaila toji Mariutė, aš visai į nie
ką nežiūrėčiau, tik į tai, ar turtingas, o nors ten 
būtų šlykštesnis ir nemalonesnis net ir už patį 
/elnią, tai eičiau už kažko, kad tik jausčiau kad 
jis pinigų turi. Gražumas nedaug ką reiškia, o 
meilė šaltoje ir badaujant tuoj įkyrėtų. Aš Lau- 
••ą žinau gerai, o nors nėra kas jame patiktų, bet 
kad mane norėtų vesti, nė valandėlės nomąstv- 
’iau. Kas ten! pinigai tai pamatas — liet būk 
;veika mano miela, jau ir taip ponai manęs lau- 

■ kia.
Mariutė betgi visai priešingos buvo nuomo

nės, o kuri iš jų buvo išmintingesnė, tai iškarto 
apsakinėjime peršoksiu metų dvidešimt du ir jus 
nuvesiu į sodžių, tarp laukų, pievų, miškų, ką 
tai vejelių glostomi ošia, gėlių kvapsnimi kvepia, 
bitelių ir įvairiausių vabzdžių milijonais knibž
dėdami gaudžia, dūzgia, ir įvairių įvairiausių 
paukšteliii giemelių čiulbėjimais džiaugiasi, ma
lonėj asi.
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Visi Skaitykite

Jono Kmito

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

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

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

‘DARBININKAS ”

366 Broadway, So. Boston, Mass.
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Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- | | 

i kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- I ! 
' gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly j [ 
I greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- į ! 

j tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- | j 
| tu vos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- I I 

nlmo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, elitų, įly- ; > 
Į miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be | 
I to. dar kfis mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- I 
i tu vos veikėjo paveikslą. j
| Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, | 

ąauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- I 
j tęs,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- ;

kinį “Vakaro kaukės.”
“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- j | 

i šiam penkius naujos prenumeratorius ir prisiuntusiam i I 
į už juos prenumeratos pinigus. ; ;

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei ! I 
j metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt T5e, Užsieny dvi- ; • 
| gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- | 
' toroje.

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr. ;
(Bus daugiau)

I
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KATALIKŲ STIPRĖJIMAS
“Draugas” prieš pat kata

likiškųjų organizacijų sei
mus turėjo šitokia pastabė
lę:

PRBNUMEBATOS KAINA
Metams ............................................. $4.50
Bostsn’e Ir apyliuMse .................. $44*0.
Užsieny.............................................. $5.50

Išleidimas jūron trijų Vok ietijos karo laivų. Jie buvo p astatyti Wilhelmshavene. Ce
remonijose dalyvavo daug žmo nių.

& b. iuM
r .jot ,-?j

/

(THE W0RKER)
A Published every TUESDAY and FRTDĄV

~ —----- by —------
JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASS00IATI0N 0F LABOS
as second-class matter Sept 12,1015 at the post ottlce at Boston, Mass. 

uuder the Act cf Marefa *, 1879”

ėptance for rnaUlng at spectal rate of postage prffvMed for in 
Act of October 8, 1017, authorlzed on July’12, 1918”

SUBSCRIPTION RA TĘS:
Tearly .............................................. $4.50
Boston and suburbs...................... $4.50
Jtorefgn countrles yeerly...............$5.50

“DARBININKAS”
West Broadway Soath Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

. .Tai mat ką daro žmonėms socijalistų mokslas ir apšvieta. 
...................  ■ “ ' “ inorija, o va- 

as šaipytis ir 
‘progreso” 

keliu eidami ims ir bažnyčiose savo raudonas dainas per mišias 
dainuoti.

Jų eiliniąi nariai kryžius daužo, buria 
dai bažnyčioms suveda savo sekėjus per pa 
ant kapinių laidojimo ceremonijas trukdyti. .. Ji

BOIKOTAS SEKASI
Nuo senokai buvo žinių apie tai, kad Kynijoj Kantono 

mieste kyniečiai darbininkai kėlė streikus prieš savo svetimtau- 
: tiškus darbdavius. ’ O tie darbdaviai daugiausia yra Anglijos 
ir Japonijos kapitalistai.

Apskritai, kaip Indijoj, taip Kynijoj yra iškilęs didelis 
anglams pasipriešinimas. Indėnai nuo senai kovoja su anglais 
boikotą jiems skelbdami. Indėnai atsisakydavo pirkti impor- 
tuotų iš Anglijos prekių.

Tą pat daro ir kyniečiai. Nors kyniečiai nekaip temyli ja
ponus, bet jų nusistatymas prieš juos nei ištolo nėra toks dide- 

: lis kaip prieš anglus.
I; Anglijos prekyba su Kynija nuo 1913 m. iki 1923 m. nuo 
£448 nuoš. visos prekybos nupuolė ant 39 nuoš. Japonijos preky- 
I ba per tą laiką padidėjo ant 300 nuoš. O per tą laiką Amerikos 

prekyba su Kynija padidėjo 400 nuoš.
? Anglijos prekybos sumažėjimas su Kynija didžiai atsilie- 

pė į jos pramonės stori. Prekybai sumažėjus, sumažėjo ir pra- 
u. moaa, padidėja nedarbas.----  . ---- ----------  . — . .
f. Kynija Anglijos nekenčia už tai, kad Anglija pagrobė jos 
* žemės, privertė opiumui rinką atidaryti ir apskritai už stiprini- 
I mą svetimtaučių intakos ir privilegijų Kynijoj.
KrI-
S?-.fe* 
r

KANADOS DARBININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 20 d. š. m. Montrealyje prasidės Kanados Darbinin- 

kų Suvažiavimas.
Kanados organizuoti darbininkai yra susijungę su Suv. 

VjJtsijų Amerikos Darbo Federacija. Bet jie turi savistovias
£ unijas ir savus suvažiavimus apsvarstyti naminius savo reika- 
^lus. Kanados unijos dalyvauja Amerikos Federacijos suvažia- 

rimuose lygiai kaipir Suv. Valstijų darbininkų unijos.
į- Būsiantysis Kanados darbininkų suvažiavimas svarstys ke- 

į lėtą svarbių naminių klausimų. Kanados Augščiausysis Teis- 
Lma? yra išnešęs nepalankią ištarmę pikietavimo klausime. Su- 
Į^rašiarime tarsis apie atgavimą pikietavimo laisvės. Kanados 
| darbininkų pastangomis buvo parlamentan įneštas senatvės 
£ draudiko bilius. Senatas tą bilių atmetė. Darbininkai, žino- 

ma, tarsis apie atnaujinimą kovos už bilių. Toliau Kanados 
t* darbininkai astuonių valandų darbo dieną, nedarbą ir ateivy- 
| bę. Kaip žinome Amerikos Darbo Federacija griežtai stovėjo 

| už ateivybės varžymą. Yra galimas daiktas, kad Kanados dar- 
| bininkai už tą pat stos. Tas klausimas ypač opus todėl, kad 
| ateivybė Kanadon didėja.
L o. -----------------

“Šio mėnesio pabaigoje 
laikys savo Kongresus-Sei- 
mus didžiulės mūsų organi
zacijos: Federacija, Moterų 
Sąjunga, Darbininkij Sąjun
ga, Lietuvos Vyčiai, Giedri- 
ninkai, Kunigų Vienybė, 
Vargonininkų Sąjunga. Toks 
katalikų išeivių susiglaudi
mas, susicementavimas kiek
vieną gali džiuginti. Lais
vamaniai ir visokios spalvos 
socialistai prieš tokią mūsų 
vienybę atrodo it nykštukai. 
Laisvamaniai, be savo einan
čios iš mados Sanadros ir 
bolševikiškais mikrobais ap- 

_sės t o Susi vi en i jų no^ daugi aų 
organizacijų neturi. Bolševi
kai turi-keletą di-di-di, bet 
ir tos mažai gyvybės rodo. 
Taigi neužilgo Amerikos lie
tuviams laisvamaniai ir so
cialistai paliks tiktai kaipo 
nemaloni atmintis nieko ge
ra, naudinga nepadarę nei 
sau, nei, išeivijai, nei paga
lios Lietuvai. Išnyks be žy
mės. -Gaila.”

Kas nors kiek seka Ameri
kos lietuvių gyvenimą, pri- 
pažįs, kad šiuose žodžiuose 
nėra perdėjimo. Laipsniš
kai Amerikos katalikai kjla 
ir stiprėjo, o laisvamaniai 
smunka ir silpnėja.

Katalikų stiprėjimas ap
sireiškė didžių organizacijų 
Seimuose Waterburyje. Y- 
pač jaunimo vyčių seimas 
buvo žavėtinas, o kur jauni
mas ten ir skaisti ateitis.
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tistikos ‘pasiutėlių.’ Kuni
gėlis, po paskelbimui einan
čių ‘stonan moterystės,’ su
rėžė ‘patriotingą’ jaunimui 
pamokslą sekančiai: ‘Nepei- 
kit tų, kurie, vedasi su sve
timtaučiais; geriaus vestis su 
svetimtaučiu, bile turinčiu 
tikybą, negu su lietuviu be ti
kybos; nuo tokių reikia bėg
ti šalin, kaip nuo pasiutusių 
šunų!’

“Paskiaus pamoksle vėl 
atėjo ant pasiutėlių temos, 
sakydamas: ‘Jeigu pamaty
sit ateinanti su bedieviška 
knvga ar laikraščiu, tai vv- 
kit toki šalin, arba patys 
bėgkit šalin, kaip nuo pasiu
tusio šunies! Tai trucizna. 
trucizna!!!’ ”

džios tarnautojų, o likusieji 
sunkiau darbu apkraunami. 
Pripliaupta tam rašyme ir 
kitokių nesąmonių apie So
vietus. Rašytojo vardas sle
piamas. Matomai, rašo koks 
grigaitinis socialistas, pama
tęs, kad Maskvoj negalima 
taip šmugeliuoti. kaip jo sėb
rai šmugeliuoja Cliicago.Į.”

“Ar-gi ištikro “Vieny- 
bčĮS.’L skaitytoj ai .yrą. tokie 
mulkiai, kokiais juos tas lai
kraštis laiko? Juk ir pai- 
kiausias gali čia paklausti: 
“Kodėl to kunigo neįvardi
jo? Kodėl nepasakė kurioj 
bažnyčioj tas buvo?”

Dabar čia “Vienybė” pa
statė baidyklė, o už tos bai
dyklės kyšo “Vienybės” re
daktoriaus besmegeni ška 
galva.

Kol paduota sžinia išrodo 
grynu išmislu. tol su ja ne
reikia skaitytis.

NORI PADARYTI TAIKOS 
SUTARTĮ

Rusijos vvriausvbė isakė 
bėrus- j n-

Estijoj tartis apie taikos su
tarčių sudarvnia. Rusi ja v- 
ra sudariusi taikos sutartis 
su Turkija ir su Vokietija. 
Dabar nori panašias sutartis 
padaryti su Latvija ir Esti
ja.

suomenę prie taupumo pri
vatiniame gyvenime. Pre- 
mieras Poincare tebedėvi tą 
pati siūtą ir skrybėlę, kurią 
dėvėjo prieš du metu pre- 
mieru būdamas. Tokiu būdu 
jau trečius metus dėvi tą pa
ti siūtą ir tas jau reikalauja 
prosinimo. bet vis dar ne
siunčia pas kriaučių. Jis da
bar daug rečiau teina pas 
barbėti, negu būdamas pre
zidentu. Tik labai didelėse 
iškilmėse jis ir jo ministeriai 

(JjiŽsideęlą Jleigb uiL^_UiadllUS
drabužius. i

LIETUVOJE PRASČIAU
Štai ypatinga žinutė, paimta iš Kauno laikraščio “Ryto:”

“TAURAGĖJE ‘DZYVAI NEREGĖCT.’
“Rugp. G d. Tauragėj*? buvo a. a. Račkausko laidotu

vės. A. a. Račkauskas, gyvas būdamas, priklausęs prie 
profes. sąjungos, bet, mirdamas, atgailojo, priėmė šven
tus sakramentus ir buvo laidojamas, kaip pridera katali
kiškai. A. a. Račkauskas buvo neturtingas, tad klebonas 
laidojo ji dykai.

“Laidotuvėse ‘teikėsi’ vis dėlto dalyvauti ir žinomas 
socialistų veikėjas p. Serbentą su savo pasekėjais. Baž
nyčioj per pamaldas jie tik šai|>ėsi. Lydint gi Į kapus, nuo 
pusės kelio, Serbentą su savo draugais, daugiausia žydu
kais ir vokietukais, pasipuošę raudonais ženklais užtrau
kė intemadionalą ir ‘pirmyn draugai.’ Kilo sumišimas. 
Kunigas, viską palikęs, turėjo grįžti namo. Kapuose vėl 
Serbentą su žydukais ir kitais savo draugais trankė revo
liucijos dainas. Norėjo ir orkestrą priversti griežti tas dai
nas, bet orkestras griežtai atsisakė.

“Žmonės, šiuo socialisto Serbento išsišokimu, labai 
pasipiktino.”

Pažymėtina, kad cicilikėlis prieš mirti atsivertė. Bet svar-
. Msnsias daiktas, tai jo buvusių bendraminčių pasielgimaą. 
Jų storžieviškumas neapsakomas. Kiekvienas kultūringas žmo
gui inėjęs šiokion ar tokion bažnyčion šiokiu ar tokiu laiku pa- 

; Mtigs prideramai. Juo labiau taip elgsis pamaldų metu. Lietu- 
! Vių dcilikams ta etikieta nėra įmanoma. Jų chamiškumas dar 
‘-didesnis kad taip elgiasi neva savo draugui paskutini patar- 
!Barimą teikdami.

V Toliau cicilikų nesvietiškas chamiškumas apsireiškia kata
likiškose kapinėse.

Tarp Amerikos lietuvių daug prisiginčyta apie netvarkos 
darymą prakalbose. Socijalistų ir laisvamanių laikraščiai y- 
ža daug prikaišioję klerikalams jų prakalbų trukdymą ir ardy
mų. Pilnai pripažįstame, kad prakalbose, ar jos šiokios ar tokios 
būtų, trukdymo arba ergelio nevalia daryti. Bet ar ne daug 
bjauresnis darbas yra tada, kada cicilikai bažnyčioje per pa
maldas savo storžieviškumą demonstruoja ir kada jie katali
kiškose kapinėse katalikiškas laidojimo ceremonijas sutrukdo?
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AR GI JAU TOKIE DURNI

B rookl y n ’o “Vi eny bė ’ ’ 
nuin. 101, rugpj. 24 d. laido
je š. m. vietinėse žiniose tu
rėjo ši h >k i ą “ ž i n i ą : ’ ’

“Ši sekmadieni teko būti 
vienoj*1 lietuvių bažnyčioje ir 
girdėti gana Įdomų pamoks
lą apie ‘patriotizmą’ ir iš sta-

DRAUGIŠKI PASIKALBĖ
JIMAI

Apie tai, kad rojaus vy
kintojai ant žemės — socija- 
listai ir bolševikai draugiš
kai pasikalba buvo daug sy
kių pastebėta. Sekanti iš
trauka iš Brooklyno “Lais
vės” parodo, kad tie pasikal
bėjimai tebėra draugingi:

“Socijalistų šeškai apie 
Sovietus.

“Viena lietuviškų sniala- 
virių gųzieta spausdina neva 
laišką kokio tai savo slapuko 
iš Maskvos. Pasakojama, 
būk Sovietuose bedarbė di
dėjanti, būk vis daugiau at
leidžiama darbininkų ir val-

Jis visus sau ne
veikaus siuntė 
Dabar naujasis 
gen. Condylis jį

VALSTYBINIŲ UNIVERSI
TETŲ IŠLAIDOS

Suvirs $158,(XX) buvo pra
leista 1925 m. valstybinėms 
kolegijoms ir universite
tams. Beveik puse tos sumos 
buvo išmokėta algoms moky
tojams ir darbininkams. Ke
tvirta dalis praleista nupir
kimui visokių reikalingų ap
rūpinimų ir aštunta dalis dėl 
žemės ir namų...............

.1. Jakšius

Pasaulio pradžia mokslo ir ap 
reiškimo šviesoje

I.
Pažvelgęs sąmoningai Į pasauli pirmą kartą, 

žmogus paprastai nustemba: pasaulis pasirodo 
jam neapsakomai Įvairus ir be galo didelis. Dū
liai to senovės žmonės teikdavo pasauliui net die
viškų savybių, o kaikurias jo dalis, k. š. saulę, 
mėnulį, žemę — tiesiog dievaičiais laikė.

Vėliau nustebimas nyksta ir jo vieton stoja 
noras pasaulį suprasti. Pirmutinis klausimas, 
kurija žmogus sau yra statęs, buvo šis: iš kur 
ir kaip pasaulis atsirado! Kitaip sakant, seno
vės žmogui parūpo — kasmoponija. Šiandieną 
ji sudaro gamtamokslio viršūnę. Žiloj senovėj ji 
tegalėjo būti vien indu. Dūliai to kosinogoniskų 
mitų ir randam yisose senovės tautose.

Kadangi tautų pažiūros nevienodos, tatai ir 
kosmogoniški jų mitai yra įvairių-Įvairiausi. 
Pa v. senovės Egypte Saiso gyventojai yra tikė
ję. kad pasaulį via išaudusi dievaitė Nif, pana
šiai kaip motina išaudžia savo vaikams rūną.‘

Asyriečin manyta, pasaulis atsiradęs ii die
vu; kovos. Mat, dievaitis Mantukas yra nuvaikęs 
Tiamatą (chaosą)), perkirtęs jos kūną piįsiau,

S/'

NAUJAS DIKTATORIUS 
GRAIKIJOJ

Graikija turi naują dikta
torių. Ten diktatoriųvo gen. 
Pangalos. 
paklusnius 
ant salų, 
diktatorius
išsiuntė ant salos.

Graikijoj valdžios greit 
keičiasi, bet skirtumo vidu
tiniškiems piliečiams nėra. 
Vieną diktatorių pakeičia ki
tas jei ne blogesnis, tai nei 
ne geresnis. Demokratiškos 
laisvės ir valdžios Graikijoj 
nėra. O diktatorių keitima
sis, žinoma, vidutiniškiems 
piliečiams neina geram

PRAKTIKUOJA, KĄ PA- 
MOKSLININKAUJA

- Franeijos naujasis pre
mjeras Poincare pamoksli- 
ninkauja apie taupumą. Jis 
ir jo kabineto ministeriai sto
vi už taupumą ir ragina vi-

PROF. DR. J. ERETO 
MARŠRUTAS

Susižinojus su L. Vyčių N. 
Y., X. J. Apskrities Valdyba 
sutarta: Lietuvos Universiteto 
Profesoriui, Pavasarininkų Są
jungos Pirmininkui I)r. Juozui 
Eretui surengti prakalbas Xew 
Yorko apylinkėj šiose kolonijo
se:

Paterson, N. J., Rugpjūčio 30 
Ilarrison. X. J., Rugpi. 31. d. 
Elizabetli, X. J.. Rugps. 1 d. 
Xe\vark. X. .T., Rugsėjo 2 d.* 
Maspeth, X. Y.. Rugsėjo 3 d. 
Brooklyn. X. Y.. Rugsėjo 5 d.

Fed. Sekretorijatas

GHICAGO’S PILNIEMS 
BLAIVININKAMS

Du kartu buvo paskelbta 
“Drauge” ir Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, kad 
Ims blaivybes paskaita daro
ma prisirengimui į būsiantį 
Pilnųjų Blaivininkų Seimą 
Rugsėjo 6, Boston, Mass. 
Paskirtoje dienoje pasirodė 
vos 4 moterys. Vakaruose 
man besidarbuojant net du 
klebonu man patarė pasilikti 
fr*n ik-idatri<Tamojo'SciTmr-ir- 
pas juos pasidarbuoti, kad 
tokiu būdu sutaupius kelio
nės lėšas grįždamas Chica- 
gon, bet aš tikrai buvau pa
sitikėjęs gausiąs bent vieną 
kitą atstovą Seiman ir iš Chi
cagos, bet apsirikau! Taigi 
dabar patariu Chicagos Blai
vininkams pasirūpinti nors 
po kelis narius susiėjus pasi
kalbėti ir pasiųsti bent vieną 
kitą atstovą iš Chicagos, ki
taip nėra vilties chicagie- 
čiams. Vis tiek reikia f urėti 
vilties bent__pp. Sęįl'ia kaip 
naujas centras pradės 
brošiūrą “Alkoholizmas Pa
coji n pus,” kuri parodo, kad 
nieks negali priešintis pilną
ją i blaivybei.

Pilnųjų Blaivininkų Cen
tro Dvasios Vadas

Kun. P. P. Saurusadis

ŽUVO 8 BOMAI

i

RRIXCETOX, III.—Pre
kiniu traukiniu važiavo slap
ta būrys bomų. Jie iš vaka
riniu valstijų nešinusi i rvti- 
nes. Bet tas traukinys nu
šoko nuo bėgiui ir nabagus 
bonius ištiko nelaimė. As
tuoni bomai vietoj buvo už
mušti, o tivs buvo sužeisti.

iŠ vienos dalies padaręs dangų, iš antros—žemę. 
Žmogų sutvėręs pasigaudamas dievaičio kraujo.

Fenikiečiai buvo Įsitikinę, kad pradžią pa
sauliui padarę chaosas ir dvasia. “Dvasios vei
kiamas chaosas tampa loterija, turinčia gyvybes 
sėklų. Ilgainiui materija Įgauna kiaušinio for
mą. Kiaušinis perskyla, ir iš vienos pusės pasi
daro dangus, o iš kitos žemė.”

Būta kosmogouiškų mitų ir pas senovės lie
tuvius, jų išmanymu, pasaulis ir atsiradęs iš tam 
tikro milžiniško prūdo.

Vadinas, pasaulio atsiradimą vienos tautos 
aiškino techniškai (audimu), kitos politiškai 
(vienos iš dviejų kovojančių galybių nugalėji
mu), trečios orpaniškai (išriedėjimu lx?i išdyki
mu).

Žinoma, tie kad ir sumaningi kosmogoniški 
mitai negalėjo žmogaus pilnai patenkinti. Lai
kui livgant ir mokslui liesi plečiant, žmogus, ge
riau pažinęs pasaulį, surado svarbesniuosius jo 
dėsnius ir jis remdamasis suprato, kad pasau
lis nėra nekintamas, kad jis eina pirmyn evoliu
cijos keliu, kuriame kiekvienas etapas yra pir
mesnių tani tikrų priežasčių padarinys. Tai su
sukęs žinot 
keliu eiti toliau.' tik ne pirmyn. lx»t atgal- 
pirmykšti pasaulio stovį bei jo pradžią.

šis kelias buvo nelengvas. Nes šių dienų 
kad ir yra susekęs nemaža gamtos dės-

ėmė bandyt tuo |m«iu evoJp^i.Įos' 
i

mokslas,
1 r

nių ir daug atskirų mokslo faktu, tačiau lai p jų 
šen ir ten liko dar neviena spraga, kuri tenka už
pildyti daugiau ar mažiau tiesai panašiais spėlio
jimais. Iš šitų spėliojimų ir yra susidarę šių die- 
kadangi jos pasaulio atsiradimą aišikna d idėjų 
pirmykščiu miglynų b<“i milžiniškų kūnų savitar
piu veikimu.

Kad šie Inaidi i posakiai geriau paaiškėtu, 
tenka išdėti čia bent po vieną hipotezę iš abiejd 
rūšių. Pradėkim nuo antrosios. Čia tipingiau- 
sia yra Horbigerio hipoteze, šio mokslininko 
išmanymu,' pasaulis yra atsiradęs šitokiu būdu: 
pradžioje tebuvę tik du. liet už tai milžinišku ru
tuliu—viens didžiulės, upninpos saulės pavida
lo. antras mažesnis, tamsus ir šaltas, nes sudė
tas vien iš ledo l>ei sniego. Traukos dėsniui vei
kiant tuodu kūnu artinosi Į vienas antrą, iki ga
lop mažesnysis ledinis nugrimzdo ugninio vidu
riuose. Tuo būdu b<‘liko tik vienas ugninis. Bet, 
šio kad ir prarytas, halinis rutulvs nedingo. Kar
ščiui veikiant, jis ūme tirpti, virsti vandeniu; 
vanduo nežmoniškai kaitinamas — virto garais, 
šie vėl iMgaliniai spaudžiami ir kaitinami, yra Į- 
ga.vę tokios milžiniškos jėgos, kad galop kaip 
Tjowha.* tnonnį rutuli i miliardus
skeveldrų: iš ugninės medžiagos skeveldrų susi
darę dabartinės žvaigždės, iš mišrios 
tos. mėnuliai, 
vieno sniego.

plane- 
o pats Paukščių kelias, esąs iš
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x Mirus Vilniaus arkivys
kupui Ciepliakui, jo vieton 
popiežius paskyrė Lomžos 
vyskupą Romualdą Jablži- 
kovskj, pagarsėjusį lietuvių 
pri kuriam bažnytiniai 
rei rupį tik tįę£,. Jdek1

rias naudinga Lenkijai. z 
Prieš kara Jablžikovskis 

gyveno Seinuose, pradžioje 
kaip seminarijos rektorius, o 
vėliau kaip vyskupas — suf
raganas. Jam šeimininkau
jant toje Lietuvos dalyje, 
bažnyčia tarnavo uoliausiam 
lietuvių lenkinimui ir žiau- 
riausiam jų persekiojimui. 
Lietuviai kunigai buvo iš 
bažnyčių išvyti, o jų vieton 
pasodinti lenkai, atvykę iš 
tolimųjų Lenkijos dalių — 
uolūs lenkomano vyskupo 
pakalikai, kaip ir pats vys
kupas, griežtai pasiryžę Įvai
riais būdais slopinti lietu
viškumą. Jų darbo vaisių 
Lietuva neužmirš amžinai.

Kokiais būdais arkivysku
pas Jablžikovskis ‘‘kovojo” 
su lietuviais, parodo kad ir 
S, • 1 | J

Kasmet Suv. Valstybėse a- 
pie 25,000 žmonirt užmušta 
ar beveik tiek sužeista darbo 
vietose. Nuo 1910 iki 1920 
metų daugiaus’gyvasčių žu
vo Amerikos industrijose ne
gu žmonių išnaikinta karėse 
ilųo dienos pasirašymo po 
Nepriklausomybės Deklara
cija iki šiai dienai.

Darbininkų Kompensuoja 
duoda pašalpą sužeistiems, 
žmonėms arba jų paliktoms 
šeimynoms arba kitiems as
menis, kuriuos jie užlaikė.

Prieš perleidimą Darbi
ninkų Kompensacijos Įsta
tymų sužeisti žmonės nebuvo' 
toki laimingi. Toms die
noms .turėjome “employers” 
liability system,” sulig ku
rios sistemos, darbdavys tu
rėjo prižiūrėti kad darbinin
ko vieta būtų saugi jam dirb
ti, turėjo pristatyti saugius 
Įrankius ir prižiūrėti kad 
darbininkas tinkamai prižiū
rėtas. Tai galas jo atsako
mybės. Jis neturėjo atsaky
ti už darbininko neatsargu
mą, už kiti; darbininkų ne
atsargumą, ir už paprastus

jos kaltė — kaltė buvo paties 
darbininko arba kitų darbi
ninkų. Ir po ta sistema apie 
50% visų šeimynų gavo tik 
$100 arba mažiaus už mirtį. 
Irkuomet užmokėjo advoka
to kainą, labai mažai tų pini
gų šeimynai likdavo. Šią
dien keliose valstybėse miw- 
ties rata yra suvirs $5,000;, ir 
keliose valstybėse net -virš 
$6,500.’ Praeityje už- akį aa^- 
ba kitą svarbų kūno sąnarį 
retai daugiaus kai $200 už
mokėdavo. Šiądien jau mo
kama nuo $1,500 iki $2,000 už 
akį, ir nuo $;J,000 iki $4,000 
už ranką.

Vokietija buvo pirma šalis 
aprūpinti kompensacija dar
bininkus. Tonais priversti
na asekuracija (insurance) 
Įėjo galeli 1885 ui. Didžioji 
Britanija priėmė panašų Į- 
statymą 1906 metuose. 1908 
Suv. Valstybės priėmė Įsta
tymą duodant kompensaciją 
federaliams darbininkams. 
1911 m. Californija, Ncw 
JtTsey, Masbington ir AVis- 
eonsin Įvedė legališkus aprū
pinimus kaipo kompensaciją

Amerikos Legionas savo suvažiavimą turės Plnladelphijoj spalio mėnesyje. Juos pasi
tiks stotyje ir pasveikys 150 mergeliu taip pasirėdžiusių, kaip tos trys čia parodomos. Ket
virtoji mergina laiko oficialio pasitikimo emblemą.
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1913 metais, dar 
ninkas, Romualdas 
kovskis buvo kunigų semina
rijos Seinuose rektoriumi. 
Vasaros metu Seinų 4 klasių 
miesto mokyklos mokiniai 
lietuviai, nesutikdami su tos 
pat mokyklos lenkais, eida
vo maudytis i Marykos upeli 
skyrium, per seminarijai 
priklausančią pievą. Apie 
tai sužinojęs, kan. Jablži- 
kovskis užsidegė piktumu ir 
netarė pakenkti lietuviams.

pfHtius, naktį ton vieš” 
t* on,"kur maudėsi lietuviai, 
b *uvo išpiltas kupinas veži
ni as aštriu stiklu, Šukiu, se- 
r’.ų vinių, surūdijusios skar- 
Į dos galų ir kit. Pilant šiūkš- 

1m Į vandenį, kaip paskui 
▼•žikas pasakojo, prie veži
mo stovėjo patsai ‘‘ksiądz 
kanonik” ir ragino šiūkšles 

/mesti tik į vandenį, kad be 
laiko lietuviai jų nepamaty
tų. Kitą (lieną lietuvis mok
sleivis Berulis Jonas, nieko 
nežinodamas apii1 paruoštas 
pinkles, maudydamasis visu 
smarkumu šoko i vandenį ir 
taip sunkiai susižeidė, kad 
be draugi; pagalbos ir namo 
pareiti neįstengė.

Tai štai kokios rūšies žmo-

Kuomet darbininkas sužeis
tas arba tapo užmuštas, 
darbdavys arba kompanijos 
advokatai tuoj bandė priro
dyti, kad nebuvo kompani-

gus šiuo laiku Vilniaus 
krašto lietuvių tikybiniais 
reikalais rūpinasi. Todėl ir 
stebėtis nėra ko. kad dar ne
atvykus naujam arkivysku
pui i Vilnių, jo gerieji ]>ava- 
duotojai, atspėdami naujojo 
ganytojo norus, pradėjo vvk- 
Jditi__ i..._________ _ ____
mas. Bematant ištremti Į ne
priklausomą Lietuvą Vasiū- 
iių klelionas kun. Arčius ir 
atimta kunigavimo teisės ei
lei lietuvių kunigų, jų tarpe 
Načios dekanui kun. Kuz- 
minskiui, kun. Raupeliui, 
kun. Paplauskui ir kitiems. 
Daugely bažnyčių jau už
drausta lietuviškos pamal
dos, o kur jos buvo vien lie
tuviškos — lygiagreta Įves
tos ir lenkų kalba, pav. Šven
čionyse. Ateityje turimi' bū
ti pasirengę išgirsti dar 
smarkesnių Vilniaus arki
vyskupo šeimininkavimo 
bažnyčios reikaluose atbal
sių.

Xcgi iškęs toksai ponas lie
tu vi ų neį kandęs/* Trim i tas”

kiems atsitikimams. Į. de
šimts metų po priėmimu pir
mo Įstatymo Su v. Valstybė
se, 40 svetimu šalių ir 42 vai- 
stebės čionais Įvedė Įstaty
mus.

Tik Milisissippi, Arkansas, 
Mįssouri, Florida, North ir 
South Carolina neturi darbi
ninku kompensacijos Įstaty
mų.

Darbininkų Kompensaci
jos Įstatymai ne vienodi.

imHlietu^čte^uefor-- 2^47^ valstybė^yrą^usi-
stačiusi kiek už kokią žaizdą 
mokėti, ir laiką per kurį 
kompensacija mokama. Dau
gumas tų Įstatymų neininia 
žemdirbiškus darbininkus, 
naminius darbininkus, dar
bininkus kurie dirba nepavo
jingose vietose.

Darbdaviai, kurie turi ma
žiaus kaip penkis darbinin
kus. ir kuriose valstybėse 
tik tris, neprivalo aprūpinti 
darbininkams kompensaci
jos. Kiekviena valstybė ku
ri turi darbininku kompen
sacijos įstatymą reikalauja 
kad darbdaviai neštų aseku- 
raeiją.

Y ra keturi būdai sulig ku
riu darbdavis gali save apsi- 
saugi »f i.

L Valstybė gali reikalau
ti kad darbdavys, teismo pri
verstas. tiesiog užmokėtą su
žeistam. Valstybė gali pri
žiūrėti tuos užmokėjimus, 
šitas būdas vadintas ‘*self 
insurance.”

2. Valstybė gali reikalau
ti, kad darbdavys apsaugotų 
savo darbininkii''.kokioj ap
saugos kompanijoj.

ij/ VaTsfybe gali darbi
ninkams pavesti susiorgani
zuoti Į “mutual” kompani
ją. Šitas būdas populeris 
Vokietijoj.

4. Valstybė gali vesti sa
vo asekuracijos biznį. Darb
daviai kas met privalo užmo
kėti paskirtą sumą pinigų į 
valstybės fondą, iš kurio fon
do sužeistiems užmokėta, ši
tas vadintas ‘‘statė fund svs- 
tcm.”

Reikia apsipažinti su būdu 
pirm negu sužeistas gaji pra
šyti pašalinis. Kur randasi 
4’statė fund system,” darb
davys turi tuoj pranešti apie 
sužeidimą. Gydytojas ir su
žeistas asmuo taipgi turi ra
portuoti sužeidimą. Tos in
formacijos pasiųstos komisi- 
jonieriui. Jeigu aiškiai pa
rodyta kad sužeistas dirba 
prie minėto darbdavio be jo
kios bėdos kompensacija iš
mokėta. .Jis tada gaus nuo 
nū iki bū 2.3 nuošimčio jo sa
vaitines algos, tas priguli 
nuo valstybės. Suma bus 
mokėta per paskirtą laiką, 
kai kuriuose atsitikimuose 
mokama pakol gydytojas 
praneša kad ligonis pasvei 
kės.

Kur žmogus visiškai sune- 
galėtas, tai gauna kompensa
ciją per -jaskirtą laiką arba 
per visa gvvenima. Mirties 
rata priguli nuo savaitines 
algos ir kaikuriose valstybė
se priguli nuo kiek šeimynos 
nelaimingasis paliko. Kom
pensacija mokama kas dvi 
savait i, kati nors yra atsitiki
mu kad ant syk visą sumą iš-

ti kaip užlaikyti juos geram 
stovy.

Vaisai ir daržovės laikomi 
dėžėse, bačkose, ir aruoduo
se turi būti dažnai išrenka
mi, išimant sugedusius, ku
rie ir kitus galėtų privesti 
prie to paties stovio. Ko
mercinis būdas apvynioti po- 
piero apelsinas, obuolius ir 
kitus vaisius, o kartais ir ne

Per dieną blakės 
sienų plyšiuose; arba jei^u. (įi 
kambaryje randasi lentelės, 
po sienų pdpieYoms, lovų vi- 4 
suose kampuose, šienikuose ‘ 
ir ti t. Vakąi e išleida iš sava.. 
vietų ieškodamos maisto - 
žmonių kraujo. Tikėta, ka<t

nų kosmogoniškos hipotezės. XX amžiaus moks
lininkai skirsto jas dviem rūšim: senesniu (Kan
to, Laplace’o, Faye’o ir k.) ir naujesniu (Be- 
lot’c, Horbigerio, See ir k.). Pirmąsias vadi
na inonistiškoinis nes jos išveda pasauli iš vieno 
milžiniško miglyno, antrąsias — dnolisfiškonii*.

Bet ir čia dar negalus. Horbigerio išmany
mu, ivisos žvaigždės, traukos dėsniui toliau vei
kiant, ilgainiu vėl susilies vienon milžiniškon 
saulėti, o vandeninė medžiaga — i vieną šaltą le
dinį rutuli, kuris ilgainiui Įkritęs minėton ugni- 
nėn saulėti, susprogdins ją miliardais skeveldrų, 
ir vėl tuo pat būdu kartosis viskas nesuskaitomą 
daugybę kartų, lyg kokiame užburtame rate. 
Deliui to šis Horbigeriomokslas ir vadinama nūn 
“Welteistheorie.”

Tai nevienu atžvilgiu panaši yra Belot'o te
orija, tik ji nuo Horbigeriškės tuo skirias, kad 
joje medžiaga neskirstoma į ugninę ir vandeninę. 
Bot užtat Belotas ypatingai pabrėžia savo teori
jos panašumą j šių dienu mokslą apie organiškų
jų būtybių pradžią, ir tame panašume mato y- 
patingą savo teorijos vertę.

Nežiūrint moksliško aparato, kuriuo tiedvi 
teoriji (ypač Belotiškė). yra apvilktos, visgi 
jiedvi atrodo perdaug fantastiški (ypač Ilorbi 
geriškė), kad būtu galima tikėti, jiedvi atspėjo 
tikrą pasaulio pradžią. Nes, kad ir kaž ki«k 
'daug gan; būtų buvę, ugninėj saulėj, ir jų jo

I

ga, kad ir kaž kaip būtų buvus didelė, vis dėl to 
sunku tikėti, kad ji viena, sprogditąlama minė
tąją saulę, būtu galėjus jos skeveldras minu -ii 
į tokį tolį, nuo kurio šviesa, bėgdama po 300,000 
kilom. į .sekundą, teateitų į mus tik po 10.000 
metų’. . \'k iki tnecbanišhoji įjarn /dčliniosi jf-
f/a to nieku gf/vn nebūt it padarine. Dėliai to ir 
negalima pasakyti, kad abi tiedvi teoriji turėtų 
daug šalininkų ir būtu nustūmę šalin seną nionis- 
tiškąją Kanto, Laplace’o hipotezę. Anaiptol, 
garsaus prancūzų matematiko JI. Doincarė paša 
kynui. ji. kad ir reikalinga pataisų, vis dėlto 
dar ir šiandien nėr nustojus savo vertumo, jos >u 
metiniais — pradžioje yra buvęs vienas, visą pa
saulį apimąs, pirniykščios dujiškos materijos 
miglynas.’ Jani su laiku suskidits į daugeli ma
žesnių miglelių, vienas šių pastarųjų ir yra da
vęs pradžią mūsų saulės sistemai, kurios toles
ne evoliucija ėjus šiuo keliu:

Materija, sudaranti dabartinę saulę' su jos 
planetomis, mėnulinis ir kometomis, būdama 
pradžioje duju stovy, buvo labai išsiplėtus, už
pildžius tarpplani'tines erdves ir siekusi toli už 
paskutinės Neptūno planetos kelio. Tačiau, kad 
ir palaida, vis dėlto ji palengvel sukos aplink 
migli no ašį. Trankos veikiama, ji ilgainiui ėmė 
spiesti-migli no viduriu. Besispiesdarna. ji pra 
dėjo tirštėti, o nuo to draug kaisti ir greičiau 
suktis. Tuo būdu miglyno vidruy susidarė saulė.

•

blakė įkanda tik sykį į nuo ž 
šešių iki dešimties dienų, po ( 
įkandimui nuslenka Į sayo 
vietą.

Geriauisa išrūkyti užkrės- 
tą nauią arba kambarį su 
hvdro<*yanic-acid gazu, bet’‘ c 
dėl to gazo pavojingumo, tik

k 
muoti žmonės turėtų vartoti 
tą būdą.

Degančios sieros dūmai ir. 
rekomenduoti dėl kaikuriy. 
aplinkybių. Tie dūmai išnai
kina blakes, net ir jų kiauši
nius. Yra pavojus sienų po- 
pieroms ir užlaidoms, todėl 
jog sieros dūmai baltina vis
ką. Įvairūs jmdrai neišnai
kins blakes todėl, jog neįdė
ti i visokius Įplyšimus. Dau
gelis žmonių vartoja form
aliu gazą ir benzino, naphta- 
line ir kamfaro dūmus bet 
tas viskas neturi vertės.

Lengviausias būdas yra_su 
maža plunksna, ar šepetuku, 
išteplioti benzinu, kerosimi 
arba gazolinu visus Įplyši
mus, sienas ir visas kitas vie- 
tas kur blakės galėtų pasi
slėpti. Reikia ištepti visas -■ A 
kambario vietas kur tik bla- , -
kės galėtų atsirasti. NetJrei- 
ketų ištepti ir paveikslų už- ‘ ;i 
pakabus. Patartina vartoti 
corroside-sublimate ir tarpa4 
tino aliejų. Daugelis iš par- - 
duotų vaistų turi vieną arba • 
kitą viršminėtų. Karštas 
vanduo ir išnaikins blakes ir 
kiaušinius jeigu vartotas^e--r-Ay 
suteigiant meblius.

Pasekmingiausia 
blakę yra kasdien peržiūrė
ti lovas, šienikus, lovos už
dangalus. sienas ir visą kam
barį kur tik blakės galėtij 
pasislėpti. (F. L. I. S.)
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muku jeigu- - galima- - aii&iai4kuiūa$-4-aržoves ■yra -patart k-
parodvti kad būtinai tie pini
gai reikalingi.

J Jarbininkų kompensacija 
gero atnešė ir darbdaviams. 
Jie žino kad nereikės kreip
tis prie teismu.kor paprastai 
tiek daug pinigų reikia pra
leisti. Kompensacija auto
matiškai padaro darbus sau
gesnius. Kompensacijos su
ma yra milžiniška, ir suma
žinti ją yra galima tik pada
rant darbus saugesnius.

(F. L. L S.)

KAIP PRIŽIŪRĖTI VAISIUS 
IR DARŽOVES

Beveik visi vaisiai ir dar
žovės turi būti švariai užlai
komi, gerai vėdinami, ir, jei 
galima, tempcratūj-ojc' tarpe 
Gi) ir 40 laipsnių F. šios ap- 
linkv bės neprikiš jiems grei
tai gesti nuo suvytiino ir su- 
lejimo. Švieži vaisiai ir dar
žoves yra gyvi dalykai po r.u- 
skynimo ir išrovimo iš žemės, 
kurioj)' augo, ir nekurie gai
galai, vadinami enzymais, 
dirba celelėsė ir veda,prie lin
kimo. Beveik visi vaisiai ir 
daržovės yra užtektinai pri
nokę, kuomet mes juos per
kame, užtat yra svarbu žino-

nas naminiam vartojimui. 
Popiera neleidžia vaisiams 
trintis vienam Į kitą, kas 
greitai priveda prie pelėji- 
mo. Minkšti vaisiai, kaip 
uogos, persikai, slyvos ir 
kriaušės, jei galima, turi bū
ti išdėlioti, ant švarios po- 
pieros, arba žemuose inde
liuose vieton laikyti juos.gi
liuose induose. Visos daržo
vės ir vaisiai turi būti gerai 
nuplaunami, ypač tie, kurie 
turi būti valgomi žali. Tuo- 
mi einama prie sveikatos ap
saugojimo ir švarumo prisi
laikymo. Salotos ir kitos tam 
panašios daržovės pasidaro 
trapios ir daug gražesnės, 
kuomet jas van'deniu gerai 
nuplaunama. Geriausias bū
das išimti žemes iš jų, yra 
leoisti vandeni tiesiog ant jų 
bėgti.

4 ,- *žV

kovoti

j Pradžioje ji buvo daug didesnė neg dabar. Kai
po sudaryta iš skystos medžiagos, ji nuo sukimo
si ėmė ašigaliuose plokštėti, o pusiaujy— pamp
ti. Ilgainiui pusiaujo išpampimas atitrūko nuo 
saulės, sudarydamas tam tikrą materijos žiedą, 
panašu į dabartinius Saturno žiedus. Bet žiedo 
materijai skystai esant, jis negalėjo išlaikyti pu- 
siausv\ roj. turėjo trūkti ir jo materija gavo su
sitraukti i tam tikrą rutuli, kuris ir sudarė pir
mutinę planetą Neptūną. Panašiu būdu atsira
dę ir visos kitos planetos. O kadangi pradžioje 
jos buvo skystos ir žėrinčios kaip saulė, ir ati- 
trūkdamos nuo jos yra paveldejusios jos sukimą
si aplink ašį, tatai kaip saulė planetas, taip pla
netos tokiu pat būdu yr pagimdžiusios savo mė
nulius. *-

Atitrukusieji nuo saulės planetiniai žiedai 
galėjo kartais išlaikyt pusiausvyrą ir netrūkti. 
Taip yr atsitikę su Salurno žiedafs. Bet tie pa
lys planetiniai žiedai, trūkdami galėjo nesusi
rinkti Į noną kūną, bet subyrėti į daugelį ma
žesniu rutuliuku, šį faktą matome planetoidose. 
lieskriejančiose aplink saulę tarp Marso ir Iupi- 
terio. .Jų ^kaičius siekia tūkstančio.

Remiantis Šia ja hipoteze tenka, prųiažint i, 
kad ir mūsų žemė, susidariusioji iš planetinio 
saulės žiedo, pradžioj’* yra buvus ugninga skys 
ta ir žeryjus pati kaip saulė, lygiai kaip ir jos 
mėnulis. - -X

'<**<•< <k *»

Iowos gubernatorius John 
Hammill, kurs rūpinasi farme- 
rių padėtį pagerinti.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ - 
CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI

I>vn*. Vndns — Kun. I’. P. Sanrusaitta, 
L'.'t’H So. Oakley Avė.. Chicago. UI.

Gurbo* Pirm. — Kun. A. Petraitis, 
Jo.-, M:iin St., Atimi. Mass.

Pirmininkas — J. Svlrska*.
!<>♦ Jmrchester St.. \Vorcvster, Mass.

I Viee Pirmininkas — A. Zaveckas,
177 \Vin<!s<>r St.. Cambridge. Mass.

II Vicepirmininkas — J. Tatulis, 
■14 Barcla.v St’.. \Vorcester, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė,
G C<>min<>nwealth Avė..

\Vorcester, Mass.
Iždo globėjas — Kun. F. Strakauskas, 

50 W. Gth St.. So. Boston. Mass.
Iždo globėja — Marcelė BakMutS, 

5s t’ornl Streer. \Vorcester. Mass.
Paštininkas — V. J. Blavnckns,

KO I>or«*ester St.. \Vorcester. Mass.
Prieš sotrnq su svarbiais reikalais teik* 
sitės kreitis sekančiais antrašais.

B. S. C. Kalt.
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XBLAKĖS NAMUOSE
Blakės būna įneštos į na

mus skrynelėse, apdangaluo
se ir visokiuose maišuose. 
Nors šeimininke užlaiko na
mus kuošvariansiai. lx't bla
kės gali būti įneštos į drabu
žių grubus. Tankiai pačios 
keliauna iš vienų namų « ki
tus arba iš vienos gyvebiniA 
vietos į kitą per vandens ar
ba šilumos vamzdžius. Rci-j 
kia blakes kuogreiciau'-ia |ųui:>r<> t<»kiiu»M' Jk' j
Kandyti išnaikinti, nes, apart 
jų nemalonaus įkandimo.
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DAKTARAI MATO DIDELĮ 
ĮTEMPIMĄ BIZNYJE, DAR

BE IR RŪPINIMOSI KAS 
PAGAMINA DAUG v 

LIGŲ

Medikalis mokslas dabar tūli 
gyduolę kuri veikia labai pa
sekmingai tokiuose atsitiki
muose. T'

Jei Ju*y imIcjmm n<"rn trems Ir Mat* 
ieftinant f* ir jų* jaiiCiatc dervuoto* lt 

tm\nrg\*s rytmevlai*. lik nuvilkto | ap- 
<ickų ir įmukite it.t nniijy gyduolių 
gn-Toiie. Bauitiau nvsni nnMrbln* Jumis
kaip grviliil >•* veikia. Xugn-TY>ue MK .t— 
telkia .if*v|(>žin:itit j miejnj. stipriau 
nuolatiniu* nervu*. itvn) apetitu, pūlini , 
virškinimu. rvKulinrj ėjimų lauk. įlaug. A 
i'iituzinzmo. pvp ir pnn-h. Tos OAUje* ’ ?ė‘: 
gyduolei* Nugn-Tone. veikia labui 
dėl virškinimo, ulkletėjimo vldnrty tf .
t. t. Jei Jų* kenčiate bent nuo kurios 7^8 
:ų livij. jų- tikrai e«nte snn skoUugMk ' si 

Į kad |mhan<IXIn« ta* gyduoles, kaip tx4> ’ 
ĮstnnCiai kitų kad >lnr>» ka* mftnc^** 
■ lš<|irl»vj:<i Xnffn-T«»1W' fino gerai m i* .š ii 

venė visu* aptiekorlu* sutelkti inn»n- SS 
tl.la Ir suvrųžluti |>lnigua Jrl Jų* nrhmi ag 
te uftsnnCdlntn*. /•«* yra labui malo- g 
nf<w vartoti Ir Jų* galit* rauti vlaa»

• w • •__ k • «■ • • •

duolamo* ir pnntaviuCJanHw psts visu 
jwrus a pi Ir korius. , ...

blakes neša ligas ir tokiu mahmui irydmaių <■* <i<»icrj. KektMOMn- 

būdu namams pavojingos.
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Nauji vartai i garsųū 
Mont. Yellowstone Parkas

Nauji vartai į garsųjį Yellowstone Parką. Pro tuos vartus eina kelias iš Three Forks, 
yra Wyoming valstijoj ir pasižymi įvairiomis gamtos indomy-

, Vidutine alga
dėl savaitės 1922 metais au

Geresnio Cigareto

samdo labai daug visokių turi atlikti, 
darbininkų. Kurie produ-

""“F

lias mašinas ašinis-; i
tas turi padaryti, pastatytų 
ir visuomet pataisyti spaudi- 
namąją mašiną, bet vyras^ 
kuris tą ųiašiną operuoja yra 
spaudintojas, kuris priguli 
prie kitokios rūšies dapbi| 
ninkųl f

Yra daug vaikų, kurie no* 
ri dirbti automobilių išdirbį 
bystėj. Automobilių išdir| 
bystė yra viena iš augštar 
specializuotų modemiškų išV 
dirbysčių ir todėl yra daug 
darbininkų įstaigose, kurios" 
gamina automobilius. Daug 
mašisų, kurias jie prižiūri 
beveik automatiškai atlieka 
savo darbą ir reikalauja ma
žai sumanumo nuo darbinin
ko, kuri sjs prižiūri. Auto
mobilių fabrikas panašus į 
mašinų šapą, su mašinistais, 
įrankių dirbėjais, ‘all-round’ 
mašinistais ir mašinų opera
toriais. Trys įvairios rūšys 
darbo atliktos automūbilių 
fabrikuose, tai yra mašina- 
vimas įvairių dalių, surinki
mas įvairių dalių ir peržiūrė
jimas viso darbo. Fabrikai, 
kurie gamina pavidalus (bo-

“Renkant4 Užsiėmi-
1 lietė plieno industriją, 

straipsnyje imsime 
aus specializuotas me- 

industrijas. Iš daiktų 
tų iš metalo, - -maši- 

yra svarbiausia. Vy-
& kurie dirba mašinas, va- 

s mašinistais. Padaryti 
as mašinas reikia turėti 
nų įrankius (tools). To- 

(lątho), lygintuvas 
nėr), ruliavimo ir grę- 

(milling and drilling) 
aĮšinos yra keturi pamati- 

niūi ir svarbiausi įrankiai. 
Yra trijų grupių darbi niu
ksu kurie operuoja šias ma- 

, šipas. Sumaniausi darbinin
kė yra įrankių ir “die” 
dubininkai, juos seka “all- 
TOĮind” mašinistai, kurie ap- 
sipažinę su šapos visoms ma- 
Šipoms, mašinų operatoriai 
arba specialistai netoki su- 
mąnūs kaip viršminėti. Šių 
'darbininkų įrankiai yra ma- 
žriplieno šmoteliai, kurių aš
trus. galai formuoja metalo

* medžiagą.
’ Vaikas, kuris nori tapti 
pasel^ingu~inarinistū7Įfanrj^^y''iT'^Ttrnuubitių dalts" ntnkuiršmroktf darbą kuri jis 
kių ar “die” dirbėjų priva
lo būti sveikas, drūtas ir 
"energiškas. Turi užbaigti 
nors aštuntą mokyklos kliasą 
ir turėti naturališkus mecha-

Xniskus gabumus.

Šiandien labai mažai šapu 
.turi pasimokininio kursus 

>fcus senovėj turėdavo, 
ur tokie kursai randasi, 

.vaikai turi pasirašyti po su- 
fcčia kad jie pasiliks prie 

►ękompanjos per keturis 
per kurį laiką kompa-

kuoja automobilių sparnus 
(fonders) ir “slieet metai” 
dalis, tie samdo labai daug 
“punch press” operatorių, 
kiti, kurie produkuoja auto
mobilių pavidalus samdo me
dinio darbo ir “slieet metai” 
darbininkus, tepliorius ir ap- 
mušinėtojus.

Kaikuriuose automobilių 
fabrikuose drnbas taip spe
cializuotas kad ima nedau- 
giaus dešimts dienų darbi- 

5 • V 1 I • I 1 t ...

tomobilių išdirbystėj Cleve- 
land’e (antras didžiausias 
automobilių išdirbystės mies
tas Suv. Valstybėse) buvo 
$29.20. Pradėtojai automo
bilių fabrikuose, 18 metų ir 
suvirš, paprastai uždirba nuo 
45 iki 55 centų į valandą.

Dar yra vienas užsiėmi
mas, kuris nebuvo paminė
tas, tai yra automobilių me
chaniko. Prityręs automo
bilių mechanikas turi tuoj ži
noti kaip pataisyti visasrair 
tomobiliaus dalis. Automo
bilių mechaniškai automobi-

lių fabrikuose samdomi pa
bandyti inžinus prieš išgabe
nimą iš fabriko. Bet daugu
mas tu mechaniškų dirba ga- 
zo stotyse ir automobilių pa
taisymo šapose kur turi labai 
daug gerų pi’ogų.

Ima apie tris arba keturis 
metus, tapti automobiliaus 
mechaųiku, ilgiaus jeigu dar
bininkas nori su daugiaus ne
gu viena dalimi apsipažinti. 
Jų darbas įvairus ir intere-

Tigrą 
į yieną, ir 11. Darbininkas, 
kuris apsipažinęs su metalais 
ir yra mechaniškas gali pasi
mokinti acetylino suliesimo į 
trumpą laiką. Cleveiand 
gelžkelių šapose suleidėjai 
uždirba 78 centus į valandą.

Katilų darbininkai dii ba 
su sunkia'geležim ir plieni
nėms lentelėms, kurios išeina 
riš “rolling mills.” Jie plau
na, formuoja ir pritaiko len
teles formuojant katilus, ku
bilus, leikas ir mašinų dalis. 
Jų darbas labai sunkus ir tu- 

! ri turėti stiprius nervus da- 
[ kęsti baisų triukšmą. Pagel- 

bininkas, kuris sėdi katilo 
viduje su sunkiu metalo šmo
tu laiko galą nito vietoj, kuo
met iš lauko kala, turi ypa
tingai triukšmingą ir karštą 
darbą. Ima apie keturius 
metus kaipo pagelbininku 
pirm negujmogus tampa ka
tilo dirbėju. Mažiausia alga 
šios grupės yra nuo 13 iki 15 
dolerių į savaitę, augščiausia 
$50.00 ir viršaus. Pradinė al
ga vaikams yra 30 centų į va
landą ir senesniems nuo 40 
iki 50 centų į valandą.

” “Sheet metai” darbinin
kai formuoja lengvesnes ge-

pusėn,“ sheet metaL” darbiu 
rinkai kurie daro ofisams \ 
baldus iš “sheet metai,” du
ris ir langų rėmus iš metalo^, 
kurie dirba metalius autoino- 
biliams, privalo būti dau
giaus palavinti ir turi mokė
ti labai švariai užbaigti dar-^ / 
bą. Tapti prityrusiu darbi
ninku lavinimo laikas yya £e- 
fttri metai. Pradėtojas už-- 

I dirba nuo 31% centų į va-- 
1 landą (unijos ratos). Suma- f 
nūs “sheet metai” darbinin
kas Cleveland’e uždirba 
$1.25 Į valandą. Vidutinė ša-" 
vaitinė alga vyrams yra $24, 
1922 metais, ir moterims 
$13.15.

r

r L
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ašinų įrankius ir užino- 
•askirtą sumą pinigų, 
slis mašinistų pramoks- 

Mirbdami įvairiuose fabri- 
e, vietoj vartojant grę- 

b mašiną, kitoj dirbant 
>riė lygintuvo, kitoj prie ru- 

Įiarimo mašinos, pakol iš- 
fmoksta operuoti visas maši- 

aas(ir tada tampa sumanus. 
IMaaįnų specialistai neturi 

progų žengti pirmyn. 
Kuomet gerai operuoja lv- 

uvą jis tampa užveizdė- 
|ojb pagelbininku arba ,už- 
'eizdėtoju, b<4 jeigu pačioj 

įšapoj randasi sumanus “all- 
d” mašinistas, turi viso- 

|jįj)rogu toliaus sekti jo 
Saribą. Jis gali tapti įrankių 

d “die” darbininku, už- 
rpizdėtojo pagelbininku arba 

etoj u.
Kaslink mašinistų algų, se- 

įpios algos buvo mokamos 
ęiande 1924 m. Specia- 

ųždįrbdavoo nuo 40 iki 
eėritų į valandą, “all- 

” mašinistai nuo 60 iki 
1 valandą, įrankių dir- 

1 nuo 60 iki $1.00 į valan- 
^‘die” arbininkai nuo 60 

centų į valandą, pasta
ri, (kurie stato naujas 

s) nuo $1.00 ik $1.25 
valanda.

išdirbysčių, kurios 
mašinistus, įrankių ir 

Be” dirbėjus, yra tos ku- 
d? gamina automobilius ir 

hių dalis, elektriš- 
B mašinerijas, inžinus, me- 

baldus, krautuvių ir 
įtaisas, sriu^us, mute- 

I, iškalbėjus (washers). ni- 
pecius, įrankius ir t. t. 
daug iširbysčių, kurios 

indo mašinistus, padaryti, 
tyti ir pataisyti specia-

•/>'

WESTFIELO,'M ASS.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Rugpj. 29 d. rengiamas 
piknikas parapijos naudai. 
Piknikas įvyks toje pat vie
toje, kur būdavo kitais me
tais.

Programas prasidės 5:30 
vai. po pietų. Northamtono 
ir Westfidldo vyrai trauks 
virvę ir senberniai su vedu-

L. Bus atbulų vyrų lenk:_ _
tynęs, senų moterų lenkty
nės ir merginų lenktynės, 
vaikų pajaus valgymas su 
surištom rankom. Bus ir 
daugiau kitokių pamargini- 
mų ir fonių. Dėlto, kviečia
me visus atsilankyti.
(Rp.8-31) Renįįejgi
•------------------------------------------------------T------ Ž------ '-X~ -----

Neveiklumas ir stoka inicia- / 
tyvos, dideli priešai pažangos.

lis kitu dalvku kuriuos *• *,4.

“sheet-metal” darbininkas 
rankoms atlikdavo, dabar at
likta neprityrusių darbinin
kų vartojant “punch pres- 
ses. ” Tarpe dalyki} ‘1 punch 
press” padarytų yra dino 
puodukai, laikrodžių maži 
rateliai, plieniniai plunksnos 
galai ir daugelis kitų daiktų.

Kaikuriose šapose darbi
ninkai į kelias valandas gali

nešvarus, nes darbas turi bū
ti atliktas nešvariose vietose, 
tankiai turi gulti ant pečių 
ir palysti po automobilium 
padaryti reikalingas pertai
sąs. Daugumas darbo atlik
ta ant lauko, ir todėl tokis 
mechanikas turi būti labai 
sveikas dakęsti visokio ordr 
Mechanikas, kuris gerai žino 
viską ir turi truputį bizniš- 
kų gabumų gali įsidirbti ge
rą vietą... Arba gali savo biz
nį užsidėti. Vyras, kuris no
ri pradėti savo šapą reika
lauja tik už $3,000 išrengi- 
mu.

** . Z* '

Pradėtojas norintis pasi
mokinti užsiėmimą uždirba 
nuo 27’A iki 50 centų į va
landą. Pabaigoje keturių 
metų jeigu viską pasimokiną 
vadintas “journeyman” ar
ba pamokintas automobiliaus 
mechanikas. Ir alga nuo 70; 
iki $1.00 į valandą. Pamo
kintas darbininkas retai bū
na be darbo, nors rudenį ir 
žiemą ne tiek daug automo
bilių vartojama ir daugelis 
šitų darbininku neturi dar
ini.*

Senoviškose dienose kalvis a 
buvo typiškas metalinis dar
bininkas. Vis randasi daug 
kalvių, bet jų skaičius neau
ga. nes šiandien kalvių dar7 
bą atlieka kalėjai (hammer- 
men} ir suleidėjai (\velders). 
Kalėjai įkaitina metalą ir 
taip suformuoja kaip seninus 
kalvis darydavo, liet vartoja 
gani varomą plaktuką. Jų 
suformuotas plienas labai 
drūtas ir vartojamas'’ dėl 
sunkiausio darbo.

Vaikas kuris nori sekti ši/ 
tą užsiėmimą turi paskirtą 
laiką ištarnauti arba būti* pa-~ 
gelbininku nuo 2 iki 4 metų. : 
Pradinė rata kalviams ir ka-

2 i • l « < • <

lęjamš yra nuo 40 iki 45 cen- ; 
tų i valandą. Valandinė ai- ! 
ga 55 iki 80 centų.į į
valandą. Prityrę kalėjai-rtž- ; 
dirba apie $1.25 už valandą. .

Suleidėjai dirba su acetali- ■ 
no arba elektrišku degintoju, ! 
kuris sutarpina “fuses”ir I 
sujungia metalą. Suleidėjai ; 
atlieka daug darbu, jie su- I 
tarpini naują metalą ir su- ■ 
jungia su senu, arba gali su- : 
jungti dviejus .šmotus plieno*.

I
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pirmo sykio! Ii1
»

«

Frank 0. Lowden, buvusis Ulinois valstijos gubernatorius. ’ 
Jis ant savo mėgiamo žirgo kasdien pasijodinėjo. Apie jį kal
bama, kaipo apie būsiantį prezidentą.

X
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Naujas ir geresnis cigaretas * *
ŠKARBINlS RŪKYMAS

Išdirbinis P. Lorillard Co., Įsteigtos 1760.

Pamėgimas iš

/

Pabandykit vieną, 
Jum patiks!

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

-C ' i? < ■ *> ‘ V r
m *

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Tiesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtorįo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairūmėliai. s Uždaviniai ir 
pramogėlės. 'Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. LaikaršČio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius*A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui
Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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Grožės Patarimai
>

Plaukai neturėtų pradėt žilti pirm 
pasiekimo ĮH'iikiasdešiinis metu am
žiaus. jeigu jie bus užlaikomi švariai 
ir sveikai. Abelnai tamsus plaukai 
greičiau pradeda žilti negu šviesus. 
Sausi plaukai linkę greičiau nustot s::-

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Kiekvienai šeimininkei yra reikalingos nekurios virtuvės reikmėmis ir 

kiekviena šeimininkė galf Jas gaut, visai dykai, jei ji pirks Staidard/r (’b.ill- 
enge kondensuotų pienų. Už Jų leilielius duodama brangios premijos. Be to 
Jų įtalpa, tai geriausis pienas ir cukrus. Visi groserial parduoda šios tušieS 
kondensuotų pienų. \ .

Kiekvieno kaialiko Šventa
pareiga remti katalikų spaudą.»
---------------- -------—Leonas^dŽE-y

L

įniai

9258 Cardom Avenue

Ne
literatūra patartina

.45

.15

leibetins^

už 25c. įžangos./

. i
r

V/

ki

Dovan

Be geriausios 
dovanas už

rūšies ir sotumo jus dar gaunate brang 
Jeiladius. Seimininkės gali taupyti leibelius Ir 

padabinti namus dovanomis. 
Matote ant paveikslėlio laikro
dį Jj grtlltn gauti tiž 220 lel- 
bellų. Pradėkite taupyti šian- 

* 'die ir neškite j arflnuMij dova
nų krautuvę iš adresų žemiau.

—ijyje.

Sb -StūMprč! af Chollėnge 

Pienu padarykite ''jiems 
.* . ' 
valgių kaip: pudingai, keiE-’ 

sai, košelės, saldainiai, ir 

btle kų, kur reikia pieno Ir 

cukėaūij.'-Pripratę vaikai
.. z 

visada gaus sotaus Valgio.,’

Turėkite ant ledo lą&teĮų 
kenukų. Niekad nvprrjsėtida. 

ir visados tinka vartoti.

Mūsų BostoU’o PMiM Krautai Randasi Prie 89 Frtend 81^ arti Baymartnt 8q. 
R1T08 MdntUt KRAUTŪV88

FALE RivSR, MASS.
14—tM Stseet. Irti Bedford St 

JCEW HAVMN, OONN. 
105 Tempia Street, erti Crown Street 

fitiftsnMPotr. ooNfi. 
105 CttntfhAi Street, arti Mala Strefet 

PROVIDRKOH, R. i. 
49 Aborn Street, arti IVoshlngton Bt

5 Aetna Street

90A Lawrence Street

2&31 Chicago Avenue

190 Van Buren Street

Užsisakykite
“DARBININKAS”

$1.50
■ Ekonominio turinio įdomi knygute 

TURTO tfORMA

Politinio pobūdžio

$1.00

.45

DARBININKAS”
3156 w. Mroadway

r0 vadas p. $2 
lėtas choro n; 
čias prabilo trumpi

* j 
, Bvarbte prąnešimas

Šiuomi turiū garbės pranešti 
kad Ev. Kryžiaus Lietuvių Pa
rapija. Sehenectady, N. Y. ren
giapaskutinį pikniką šį. sezoną, 
Myčkausko darže nedalioj, 5 d. 
rugsėjo, 1 vai. po, pietų.

Kaip visuomet taip ir šį kar
tą tikiu kad geros širdies žmo
nės parems mūsų pikniką, nes 
visas pelnąs eina dėl palaikymo 
mūsų bažnytėlės. Nuoširdžiai 
kviečiu apielinkių kolonijų pa- 
žįątamus ir. nepažįstamus at
vykti į šį pikniką ir duosniai 
paremtU&slą. u t ■. į V. •; s U

Kleb. Kun. M. F. Daumantas

Ontarijos pąežerį,. apie 45 my
lios nuo mięštd.- Diena papuo
lė labai graži ir šilta, taip, kad 
yisieins būva malonu, jauku 
praleisti visas sekmadienio po
pietis.

Vieta tapo išrinkta clioro ko
miteto po nuožiūra vargoninin
ko p. Bazio.

Ačiū jo ir priešakyje stovin
čių choro narių viskas pavyko 
kuopuikiausiai. Apart choris-

studento P. (Jurėno. Hv *

Visortis kalboms 
chdrąs padainavo k< 
kų Į dainelių, kurios; pui 
skambėjo skrisdamos oru iMą
apraątomas tolybes. ,1 

saulutei leki 
iš ponųfra

<«

te vajk^odaiąi dainavo, 
juokėsi žvelgdamii į leidziąnčip- 
sios saulutės spindulius. Ir da 

tų buvo keletas ir šiaip svečių kiti susėdo ant pat ežerėlio aUg-

ROCHESTER, n. y.
Rugpjūčio 15 š. m. Šv. Ceci

lijos parapijinis choras turėjo 
linksmų išvažiavimų į didžiulį inentas.

užprašytų 'Su gerb. klebonu 
kun, J. Kasakaįčiu.

Vakarienė įvyko šeštų valan
dą vakare. Vakarienei pasi
baigus, gerb. klebonas pakalbė
jo apie 10 minučių. Jo kalba 
buvo gana turininga i r įdomi, 
kas patiko visiems ir užbaigus 
pasipylė gausus ilgas aplodis-

Ligas kurios puola ant vaikų, greičiausia pagauna vaikas,
• kuris iRMiapenėtas. Jūsų vaikas gali gauti valgyti kiek ga- 

Ii. o vis dar gali būti neilapenėtas. O tai dėlto kad jis ga
li būti valgo maistų, kuris neužtenkamai sotus. Tik gerai 

jautimas vaikas neserga ir progresuoja mokyk
loje. Daktarai bandymais patyrė, kad konden
suotas pienas svariais vaikų sveikatai. Bordenįr 
Standard ar Cliallenge Pienas yra tokiais.

Ar Jūsų Vaikas Nedapenetas?

sr»
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»DARBiNINK|H GAUNA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE

46 Oongress AVenue

VIETOSE!
KUN. J. BAKŠYS

Waterbury, Conn.

KUN. G. M. Č4SNA
8foux City, lova

The Lithuaman Store
J. GAILIŪNAS

AthoL Massachusetts

37 Hartford Avenue
V. GILEVIČIUS

New Bntain, Conn.

štai iškelto kranto ir htšidūję 
svajjojo negalėdami atsigerėti 
blizgančių vilnelių lingavimo 
rausvos saulutės spinduliuose. 
Viena skynė laukines pakran
tės gėleles ir kaišė ten pat sale 
savęs sėdinčius svečius jaus
mingas eilutes eiliuodama__

Dar kartų vandenėlis subliz
gėjo, vėjelis pakilo, saulutė nu
sileido; ir nors nematomais ta
kais tamsa artinosi viską ant 
žemės savo šydu pridengdama. 
Tik vienas mėnulis su nesuskai
toma daugybe žvaigždžių mirk
sėjo į jaunimų žiūrėdamas. Už
sibaigė vakaras, dainužė nuti
lo skambėjusį;.nes. visi ruošėsi . 
namo.

Visi patenkinti, dėkingi po
nams Nauragiams už jų ypatiš- 
ką vaišingumų atsisvelkę dūmė 
per laiikus ūžiančiuose automo- i 
kiliuose link namų, bet žinoda
mi savo gero tautiečio pasitu
rinčio ūkininko KHnačio vai- . 
šinguniu negalėjo jo neaplankę 
pravažiuoti. Nors trumpa va
landėlė, bet nuoširdaus priėmi
mo ir vaišinimo ponų Krivai- ; 
čių ilgai pasiliks svečių atmin-

Taip tai choristai apvaikšti- 1 
nėjo savo metinį išvažiavimų.

Svečias

turėti, žinant kaip pasidaryt gerų duo- 
nųųnigelbsti išmokt ir kitus talgius Ra
mint. Paprasta duona tankiai neturi 
maistingumo. Turit pramokti daryt Jų 
su ruzink<»tnis-nau<lojant grynai kvieti
nius miltus ar sėlenas. Sekantis reeej>- 
tas parodys kaip padaryt duonų 
turės skonį kaip pyragas.

KAZIN K INE DUONA

Sl’ONGE — 1 puskvortė drungno 
įlens,

1 kvorta (1 svaras) miltų, 
tas mielių.

Vakare sutrupink ir pamerk mieles 
per 20 minutų drungnam vandenyje. 
Sumaišyk su miltais iki vidutiniškos 
minkštos tešlos (sponge). Uždengt 
Ix»lsk kilti šiltoj vietoje per naktį. 
TEŠLA—S]x>nge kaip viršuj. .

1 puskvortė drungno vandens ar
ba užvirinto pienu ir atvėsinto.

3 šaukštukai druskos
8 šaukštai (J£> puoduko) cukraus
4 šaukštai uždaro
2 puodukai sėkluotų razinkų
2 kvortos <2 sv.) ar daugiau si

jotų miltų (šiltų liet ne karš
tų).

Ryte sumaišyk tešlų su vandeniu ar 
•ptmrn; '(tra^rka.'VlikfutnTližiTlirii ir'pa
rankom gerai miltuotom. Budėk mil
tus ir maišyk iki tešla Ims vidutinė. 
Minkyk apie 10 nfirtutų. Ix»isk kilti iki 
padvigubės, per 2^ valandas. Suniln- 
kyk. Leisk vėl kilti ik padvigubės. 
Kepk 45 Iki 00 minutų vidutiniam karš- 
tyj. Pytagaičiai galima Iš tos tešlos 
pasidaryti lindėjus daugiau cukraus ir 
uždaro J dalį tos pat tešlos.

Virtuves Reikaluose
Padaryrpui geros plaktos Smetonos 

galit naudot ketvirtctylj puskvortės rie
bios Smetonos ir dndėt.biskį kepamos 
rodos ir paskui plakti. ' ■ <

Padarymui geros prosvfhui lentos1 su
dekit kelias eiles Turkiškų abrusų.

Parenkant stotkus naudojimui ant 
stalo geriausia paprastais bryzeliais aj>- 
vedžiotos ir jos turi gerų išžiūru. Ame
rikoniškas ir Angliškas jiorcelis -turi 
gražius apmarginimus 1r yra gero? rū
šies.- ~Qwn yra vengti Tprrtvtj ratgjpmo- 
se torlelkose. ;<•

Aprūdiję fteiliai galima lengvai nuva
lyt pamerkus juos per naktį rugnsiam 
piene.

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvienų vakarykščių dienų 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

?Eq sunkių jllenoa .darbų ’taa&yitūL J 
persliuainyt čeverykus tuoj kaip tik l>a- 
reinat namon kad čeyerykai gerai Iš- 
sivėdintij ir kojų muskulai atsigautų.

Pirm vaškuojunt ar liakeriuojant me
dines grindis ar rakandus, žiūrėk kad 
medis butų visai švarus, nes visos dul
kės bus žymu po liakeriu.

Pirm naudojant dėžę hialiavos nj>- 
versk jų aukštlenlnkų. Nusistovėjus 
maliava Įiersisunks [>er visų Ir tšsileis 
ir susimaišys su paviršiais.

Jeigu stalo ar komodės stalčiai ne
vaikščioja lengvai patrink stalčiaus 
kraštus su muilu ir jie lengvai eis.

Tų reikia daryti ir su huigais arba 
kitais nepajudinamais mediniais daik- 

itais kurie vienus pro kitų šliaužioja. 
• Jeigu drapanas gerai suprosvsi pirm 
padėjimo ant ilgesnio laiko, jos bus 
iiuosos nuo kandžių. Prosijimas sunai
kina pasislėpusius kandžių jierus dra
panose.

VLADAS JAKAS
877 Cambndge Street, Cambridge 41, Mass.

P. LUKŠIS
Nevark, Ne v Jersey

JOHN RAGALIAUSKAS
Worcester, Mass.

Detroit, Michigan

K. A. VENCIUS
Lavrrence, Massachusetts

* Senatvės laime, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų

žmogų negalima išgydyt Iš pražilinto. 
Galima pirkti vaistinėse daug produk
tų kurių išdirbėjai sako galima jais iš
laikyt plaukus nuo pražilinto. Nėra nu
statyta kaip tankiai reik mazgoti plau
kus ar naudoti gerų plaukų fonikų. Vie
nok patartinu pasitart su geru žinovu 
apie žiilnių.

Ypatiška Sveikata,
Pasirinkimas ir rfaialiijtinfis muilo y- 

ra labai svarbu užlaikyme odos ir kū
no geroj sveikatoj. Muilai daroma mai
šant alkali ir riebalus. Muilai daromi 
kieti ir skysti milyg reikalo naūdoji- 
mbi. Pigus muilai yra iš įirartų tielia- 
hį ir nukvepinti, kad nebūtų žymu pi
gių riebalų. Naudodami pigų muilų pa
liesit jog jis suaižo odų. 
las reikia ųaudet;
■kietns' valyjuitaM’^ * 
dau^Ml jbį&i le.... 
Uį'“ vertę. Maudymuisi'- 
•dįstHe-arbii glyeerino m 
uim tūlų dalių’kuno reili 
)ų ant spandžio ar minkyto šepečio, nes 
tas išvalys Odų danggeiiaū kadangi ’atN

■ daro odos skylutes. ’

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. -— Yoūng.

Jei skaitysi “Darbininką” 
Tavo laikas neis už dyką.

nygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo 

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

Minkštas mni- 
ipuii gaivus., o ‘‘.Darbįnįąkas .pasiūlo sekančio turimo gerų

pasiuįo (Sekančio turinio ge«-

$1.00

BEN-HUR

BOLŠEVIZMAI

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI
TRUMPI SKAITYMĖLIAI

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus
paštu visas kaygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

- •' • . • - v < ’ •
Broliai ir seserys lietuviai! į tą paskutiiū šiame sezone pikniką, rengftmi^ st. 

Roko parapijos kviečiami yra visi B niekt o nc-Mon tolioje ir kaiminyjoje gyvenantieji 
lietuviai. Tas piknikas yra rengiamas su ypatingu atsidavimu. Jį verta bus parem
ti ne tik dėlto, kad dalyvauji antįs jame parems parapijos reikalus, bet verta atsilan
kyti ir tam, kurs parapijos rėmimu ir nbsirū^įna, nes tas, kas tame piknike parengta 
palinksminimui dalyvaujančiųjų ir jų gražesniųjų jausmu sužadinimui vertas dau- 
giaus negu įžangos centeliai.

*
Tik skaitykite programą: , . . 1

Nuo 2 P. M. iki 4 Baseball, Basketball, Virvės traukimas ir kiti kitoki žaislai, kurių sugal
voto jas ir tvarkytojas yra mūms gūrai žinomas asmtic^ bet dalyvausiantis tik pir
mą sykį mūsų rengiamame piknike, nes neperseniausiai dat apsi^yVbnęs Brbck 
ton’e.

Ktio 4 P. M. iki 5—Kettiri Šauniausi chorai kutens mūsų gražesniuosius jausmus. Visą va
landą jausimės!gyvenį gražesniame pasaulyje, kuriame,šneka jmųs^o.šiopašau-, 
lio balsai, ne šio pasaulio vargų girgždanti meliodija. ‘ < BIJ 11, \ ' >

Ntto 5 P. M. iki 11—ŠOKIAI ir šokiai...

Pikniko užbaigoje dailiomis varsomis padangėje sužibė4^gH^s,'4dirios iki socii 
pamaitys mūsų akis.

Kuomet akyB prisižiūrės dailių varsų, ugpių, 
klausys dailių dainų, muzikos, kalbų etc. eti 
balto, baskctballo ir kitų kitokių sporto rūšių 
lės jau visai šokiuose nusitrepsės, tuomet 
žę, į lovutę įkritę jau kad miegosime tai i.

įonių, žĄjslų etc. otč.lhisys prisi- 
omet jjkųrM'nys pa.fufe suirt 
imą?' kubiįnet'mūsu jluinii

>t risi už^atitklinli brauksime namo|),;osŲgtį- 
įmegfiiVno.

Na, ar gi neverta kad iš toliausiai į ta piįnika atvažiuoti ir visa tai patirti tik 
I "*■

Kviečia visus RENGĖJAI

South Boston, Mass.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

. gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na ktiltūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių , 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia <■
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame-
riko j.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

TRA IBLKI8TAS PUIKUS VBIKALAS VADINAMAS

*' to—basc-
ii jMmimo koje-

« ? . • j* :
nUmfcj paveikslais

Kniną $3.50

388 West Broadway
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Prasidės 4 vai. po piet ir trauksis iki 12 v. nak

rimtos, tai taip ir šį kartą bu
vo.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALYARISKI
(GAJJNAUSKAS)

414 Broadway, So. Besto
Telephone So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:2O po piet ir nuo 7- 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą.

ou
nuo 9 m
UUObrt)
Ofisas
ir ned ,__ . „
nuo 12 dieną uždarytas.

juokingos
dainos geriau patinka negu

NAMAI PARDAVIMUI
So. Boston’e. IVest Nintli St.. parsi

duoda puikus 3 šeimynų namas, mau
dynė. elektros šviesa. fau’Stas ir šaltas 
vanduo, Įtėviai. Barmenas, kreipkitės • 
H+Hs-tuejime. —JmekPt ------- -------- — -<

So. Boston’e, E St.. dviejų šeimynų 
namas. Visi moderniški įtaisymai. Į- 
mokėt $500. Kreipkitės BRAE RĘALTY ' 
CO. Telephone Iliclimond, 2(509. (.Rp.31)

Muzikantai bus iš Kauno pakviesti, po vardu ŽVINGILO 
ORCHESTRA. Taipgi bus visokių valgių ir gėrimų iš Klai
pėdos. Taigi žinokite visi kad tas balius bus tikras lietuviš
kas. Kviečiamt visą jaunimą ir taipgi senus ant šio baliaus, 
nes užtikriname kad visi būsite užganėdinti.

Kviečia RENGĖJAI

ICE-B« į*
Parsiduoda didele budernes IČE BOX 
(ledaun?), mteai malt mažiua ir Staud- 
ard svarstyklės. Kreipkitės^ .RlfJUTH 
STREET -CASH MARKET, 304 Eightli 
St., So. Boston,' Mass. (Rp.2o,31)

4
J

Bkutinį šį sezoną pikniką, 
M&38. D. E K. Vytau- 

e.

pasitaikius labai gra- 
/žmonių atsilankė pusėti- 
j povakarį prieita ir prie 

o. Pirmiausia Lowellio 
p. R. Ainorio vedamas 

inayo apie keturias dainas, 
jęboras nėra didelis, bet 
prąlavytas ir reikia pasa- 
kąd sekasi jiems dainuo- 

/gana liuosai. Mat jie turi% 
rĮ gabias lakštutes Kašėtaitę 

sn;Nąrinkaite. Be to ir visos 
kitos ir kiti turi gerus balsus 
ir matyt mėgsta* muziką, kąd 
sugeba dailiai padainuoti, nors 
jų yra vos apie 20 asmenų. Čia 

> P- B. Ainorio triūsas aiškiai pa-

P-lė M. Kašėtaitė padainavo 
lo “Dievuliai Dievaičiai.” Ši 

dama išėjo gerai. Akcentavi- 
iasaiškus. Aukštesnės gaidos 
ai sekasi iškelti, tik bėda, kad 

publika ūžė kaip bitės avily. 
'Antradaina buvo, “Atsigėriau 

; arielkėlės,” juokinga. Kaip pa
prastai - žmonėms

bus rugsėjo 1 dieną.* Klarai J Jie visi iš Waterbnry, Ct 
išeis 8:45 A? M. Visi vaike-seimų nuvyko į Philadelįhią, 

liai vyks į tyru^ laukus pa
kvėpuoti t^ru orų, ' / /

BLAIVDnNKŲ SEIMAS
Ateinantį panedėlį, t. y. 

Darbo Dienoje So. Bostone 
įvyks Piln. Blaivininkų sei
mas. Šeimines šv. mišias šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje lai-; 
kys 9 vai. ryte gerb. kun. P. 
Strakauskas.

tuvių parodoių.betsa- 
kė, kad užsuks ir į Botsona. 
Laukiajnie.' A

VIEŠNIA
Šiomis dienomis Bostone 

vieši buvusi Bostonietė gar
sioji dainininkėj p. Elena Na-. 
rinkaitė-Rakauskienė. Ji bu
vo seimuose Waterbuiyje ir 
iš ten atskrydo Bostono pa
dangėn.

NUKENTĖJO 7 VAGYS
Ant Summer St. tilto dide

lis automobilius atsimušė į 
didelį pašto troką. Automo
bilius lėkė 50 mailių valan
doj. Jame važiavo' 7 vaiki
nai. Tą automobilių jie bu
vo pasivogę. Du vietoj mir
tinai sužesiti. 5 gal pagys. 
Keturi visiškai girti besą. Iš 
didvyriii du besą iš So. Bos
ton’o, kiti iš kitų miesto da-’

t. <

METINIS PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Keistučio 

• J Panelė J. Narinkaitė su savo'Draugija ant savo daržo 
linksmu veideliu tuojaus pa- j Oakland Grove, East Ded- 
| traukė klausytojų atydą, ypač ham, Mass. Atsibus panedė- 

lyje, Labor Dav, 6 d. rugsė- 
Ji d^įaavo ‘Gtur bakūžė sa- jo (September), 1926, prasi

dės nuo 10 vai. iš ryto ir 
trauksis iki vėlumos vakaro. 
Šiame piknike bus devynios 
galybės žaislų, kaip tai: lenk
tynės, .virvės traukimas, če- 
verykų sumaišymas ir t. t. 
Vyrams, moterims ir vai- 
kams "bus duodama laimėji
mo dovana. Taipogi bus vi
sokių valgių ir gerimij, tad 
prašome visus lietuvius iš vi
sų apielinkių atvažiuoti ant 
šio pikniko, o visi būsite už
ganėdinti. 'Taipogi tą dieną 
visi nauji nariai bus priima
mi tiktai už pusę įstojimo. 

Šrdingai užkviečia 
Rengėjai 

PASTABA. Iš Bostono ir 
visų apielinkių reikia imti 
elevatorius ir vdžiuoti iki 
Forest Hills, o iš ten imti 
strytkaris Wash i n g t on- 
Grove St. ir važiuoti iki 
Grove St., o ten stovės žmo
gus, kuris nurodys 
draugystės daržą. z (Rs.2)

^vaikinų.

manota” ir “Ne dėl tavęs aš 
mergelė. ’ ’ Reik ia pasakyti,

^kad publika taip plojo, kad net
Salė skambėjo. Kaip vienai 
taip ir kitai.
JPohas Banys padainavo 

aš pakirsčiau” ir ‘/Oi 
varge.” Jo baritono bal-

saAlengvai išsiveržė pro įpintos 
ūžėšį ir nustelbęs puikiai nuai
dėjo.

Gerb. Kun. Juras pasakė sa
vo CTčdo. Mat jis paskirtas L. 
D. K. S. dvasios vadu. Taigi 

•v. jis pareiškė džiaugsmą, kad 
turįs garbės juo būti. Girdė
jau pašaliais, kad darbininkai 

į patenkinti kun. Juru kaipo 
I dvasios vadu.

IŠKILMIŲ PASEKMĖS
Sekančios So. Bostono ka

talikiškos draugijos prisidė
jo prie pagražinimo iškilmių 
Uike Arcivyskupo Jurgio 

Mulevičiaus atsilankymo 
«p. 22, 1926. Kiekvienos

beaugi jos valdyba gražiai 
/atstovąvp- savo draugiją. Vi
soms šioms draugijoms pri
dera ištarti džiaugsmo žodį: 

į;\ Šodaltoija
Tretininkai

J .Apaštalystė
Šald. Širdies Vieš. Jėzaus 

Draugija
Gyvojo Rožančiaus 

R. Amžino Rožančiaus
Lietuvos Dukterį) 

,£ Moterų Sąjunga 
iln. Blaivininkų

* abjoji Šv. Kazimiero
\ /įv. Petro
>, t8enoji Šv. Kazimiero 

Šv. Jono
Op, D. K. S.

S. L. R. K. kuopa
Sv. Petro Par. Kadetai 

? Marijos Vaikeliai
Ministrantai ,

Veltui statysite 
veltui rengsite misijas, kursite

sų rūpesčiai eis niekais, jei ne? 
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X/ Iš-pri vatinio Vyčių 17 kp. 

išvažiavimo-Palangoje, Law- 
rence, Mass. nutrauktų pa
veikslų pavyzdžiai galima 
matyti ^Darbininfc^J*' No
rintiems užsisakyti, kainuos 
|i.bo. • "r H ';.r '
—;__ Ei__

. > < * A t \A.. i \ .*

r . Mirė MARIJONA KVIET- 
KAUSKIENĖ, gyvenusi Nor- 
wood’e, Mass. Paliko vjrrą su 
trimis vaikais. Velionė turėjo 
tik 30 m. amžiaus.

Palaidota rugpj. 26 d. š. m. 
šv. Mikolo kapinėse, Boston’e. 
Laidota su iškilmingomis baž
nytinėmis apeigomis, šv. ge
dulingas mišias laikė gerb. kun. 
Taškūnas.

Velionė prigulėjo prie mote
rų pašalpinėš draugijos. Toji 
draugija suteikė prielankų se
serišką paskutinį patarnavimą. 
Visos tos draugijos narės pasi
tiko atlydėtą velionę prie baž
nyčios. Žmonių bažnyčioj bu\ 
vo labai daug.

Laidojimas buvo pavestas S. 
Bostono žinomam graboriui p. 
Akunevičiui. Jis kaip visada, 
puikiai laidotuves sutvarkė ir 
rūpestingai atliko ^asYreiES.'sr-' 
tokiuose atsitikimuose. Todėl 
visi namiškiai ir giminės labai 
patenkinti p. Akunevičiaus pa
tarnavimu.

imsK
D.

Nugsėjo-Sept. 4< 5> ir 6,1926
į* D. L. K. VYTAUTO PARKE, LOVELL, MASS.

GerbiamiejiTūetttviai ir Lietuvaitės, vietiniai ir aplinkinių 
kolonijų, -visąjį kviečiam atsilankyti ant pikniko, nes šis 
piknikai bus vienas iš didžiausių kokis kada nors šiame parke 
buvo, nes yta užkviesti kliubai iš aplinkinių koloniją ir keletas 
chorų.

SUBATOJ bus šokiai prie puikiausios orchestros po vado
vyste J. Kebeldžio. Prasidės 6-tą vai. po pietų ir trauksis net 
iki vėlumai nakties.

NEDĖLIOJ bus įvairūs pasilinksminimai. Prasidės 10-tą 
vai. ryte ir trauksis net iki vėlam vakarui. Bus koncertas, vir
vės traukimas ir daugybė kitų sportiškų pasilinksminimų.

i J ‘ - ’ • • . . ’f . ’
PANEDELY šokiai visą dieną, taipgi ir kiti pasilinksmi

nimai.
z

ĮŽANGA: Subatoj ii- pnuedely 35 centai vpatai, o nedėlipj 
visai maža Įranga.

Kviečia visu- 1). L. K. VYTAUTO KLIUBAS
f

PARAPIJOS PIKNIKAS
Ateinančią nedėlią rugsėjo 

5 d. ant Codman farmos į- 
vyks milžiniškas parapijos 
piknikas. Tai bus didžiausia 
So. Bostoniečių šio sezono 
pramoga ant tyro oro. Visi 
"kviečiami jon atsilankyti. 
Prisirengimai daromi kuo- 
rūpestingiausia. Visi bus pil
nai patenkinti.

ANTRAS IŠVAŽIAVIMAS
Marijos Vaikelių Draugi

jos antras išvažiavimas atsi-

Parsiduoda viena i§ geriausių bučer- 
nią. IMitr saVaitą biartd daroma už $700. 
Rondo* $40 Havąltėj už biznio vietą ir 
4 kautoadus gyvenimui. Galima ;raran
tuoti $3,000 gryno jx?lno per metus; Sa
vininkas eina į kitą bizni- Atsišaukti » 
“-Darbininko** administraciją. (?)» ' ' ’

^IBTUVI8 
OPTOHETRBTAS

j 'L.^abkaraiB, O. D.

aUtlesiira M ' 
) akyto ao- 
n laiko.

447 Broadvay, , 8o. Boston.

. HYDEPARKAVE.
Dėl mirimo priežasties, parsiduoda 

dvieją Šeimynų-namas, 4 ir 7 moderniš
kai ištaisytų kambarių. Elektros šviesa, 
mziis, Gienwood pečiai, šildomi pečiai 
(Y'urnaces), skalbyklos, piazai, atskiros 
durys, cementuotas skietais, langinyeios 
ir kitokie įrankiai. Lotas 50X95, spi- 
reikos, vynuogės. Vieta trijų karų ga- 
radžiui. Morgičius $4,500. Kaina $9200. 
Savihlnkas Parkway 4691-W. (Rs.3)

PARSIDUODA FARMA
Graži farmukė, susidedanti iš 7 skė

rių žemės, prie pat Norvvoodo miestelio, 
liktai 13 mylit) nuo Bostono ir prie ge
ro kelio. Jaunas sodnas. Viena karvė ir 
viena telyčia, arklys, apie SO vištų. 12 
kiaulių, visi ūkės įrankiai, daržas ge
rai :ii>s<Mlintas ir gražiai atrodo. Xemė 
visa dirbama. Eešių ruimų stuba, su 
elektros šviesa, didelė bailė, taip ;>at 
su elektros šviesa, vištininkas ir kitos 
pašiūrės.

Parsiduoda pigiai ir ant lengvų išly
gų, nes savininkas turės, apleisti ir ma
no išvažiuoti j Lietuvą greitu laiku. 
Kreipkitės pas A_ K. NEVIACKAS, 
1120 \Vashington Street. Nortvood. 
Mass. Tel. Nortviaal 1009. (Rugp.31)

i jT

ramra

Telefonas: South Boston 47GS

DR. BALARAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS

VAIZBOS BUTO METINIS 
IŠVAŽIAVIMAS

Ant ČAPLIKO ŪKĖS
121 Brigham St. Hudson, Mass. 
RUGSĖJO-SEPT. 12, 1926 M. 
Programas prasidės 1-mą vai. 

dieną . ? '
Bus duodama 5U pfižų ūz 

įvairius pasižymėjimus. Sę- 
natorius Wm .M- Butler pa
skyrė gražią Meilės Taurę 
geriausiam lietuviui atletui. 
Gov. Cęunsilor George E. 
Curran davė brahgią Meilės 
Taurę geriausiai atletei lie
tuvaitei panelei.

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

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

Toniko ir užkandžių bils 
ant vietos. Jeigu lytų, išva
žiavimas bus perkeltas ant 
sekančio nedėldienio.

Kviečia visus
Vaizbos Butas

(Rp.31, Rs.3,7,10)

ŠV. PETRO IR POVILO DRAUGIJA
* F » v

Parapijos Svetainėj
>492 E. ^-th St., Se. Boston, Mass.
| "A f' '

Giminės tu r 
pasidalyti

SVEČIAI
šiomis dienomis vieši ge

rai Bostoniečiams žinoma 
buvusi lakštutė E. Narinkai- , 
tė, dabar poni Rakauskienė. 
Ji buvo Vyčių atstdvė iš Chi- 
cagos, Waterbury, Conn.

Pranešė, kad ketina užva
žiuoti antras bostoniečiams 
žinomas svečias buvęs “Dar
bininko” intertypistas Ka
zys Jonaitis, dabar vaistinin
kas ir jis su savo mašina ve
žasi daugiau svečių, Iriirių 
tarpe yra p-lė Rubliauskaitė, j 
Vyčių Centro Raštininkė.• •

v •

Vienos šeimynos namas su 
vėliausios mados patogumais 
(improvements) ir krautuvė į- 
rengta dėl mėsiny&os, taipgi 
13,000 pėdų žemės;arti Boston, 
prekė $11,OM. A. IVAS, 110 
Tremon St., Boston — 361 W. 
Broadway, So. Boston. (Rs^^

SIUVĖJA
| Slavu visokias drapanas, teip-gi kaa 
įnori pasimokinti sinti—pamokina. 
I Ir fletrlnaa sukerpa.
| Y. ETANUELATTR
j 282 W. THTRD ST.. 80 BOSTON 

•| / Prie F Street

(RUBLIAUSKAS)
LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 IVASHINGTON. STREET
> « Norwood,'Mass.

CHIRURGAS IR PRIEGTMDYMO
351 Dorchester Street 

So. Boston, arti Andrew Sq.

K. V. ŽIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučius, Vien Tik Vyriškų Drabužių

*
Apie gerumą klauskite mano kpstumerių, kurie jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suprosinam už labai prieinamą prekę.

Taipgi priimam ir moterų rūbus plauti, prasyti ir taisyti, o 
ypatingai šilkines moterų sukneles padarom kai naujas.

Todėl lietuviai ir lietuvaftge ateikite pas mane o įsftikįsiS 
kad što apgarsinimas pn teisingas.

Valandos kasdien nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

g) j LIETOVIS GRA^ŲRIUS r

Tel. Norvood 1503

E. V. WARABOW & GO.

BOSTON’O DRAUGIJy
VALDYBŲ ADRESAI

D, L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

Pirmininkas — V. Zgli«*ks,
514 E. Broadway, So. Boston. Masa- 

Vice-Pirmtainkas — Povilas Ruka,
95 C Street, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt — Antanas Macejunas,
450 E. Ševenth St.. So. Boston, Voss 

Fin. Rašt. — Juozapas Vlnkeviaus,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass 

Kasierius — Andriejus Zalieckas.
611 E. Fifth St, Sp. Boston, Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionls,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass 
, L. K. Keistučio Draugija talko aavo 
mėnesinius susirinkimus kas pirma 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio, po na 
merln 694 Washingtan St, Boston. 
Mass. 1:30 vaL pe pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Duktern Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Tekia AšmensktenS,

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

Vjce-Pirm. — Zofija Kėfilenė.
59 Gatės St, So. Boston. Moša. 

Prot Raštininkė — Ona SiaurlenS.
443 B. 7fh 9t, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston %422-R.

In. Raitininke — Brontelara Clunlenė.
29 Gould St, W. Roxhury, Mass. 

Iždininkė — Ona StaninllutS.
103 W. 6th. St. <So. Boston. MaA. 

PvarkdarS — Ona Mlzgiratenį
1512 Oolumhla Rd., So. Boston, Masu 

Draugija savo sustrlnklmtre laiko kaa 
antrą ntnrninką kldkvteną mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės į pro
tokolų rąžtinlnką Lalžku ar telefonu. 
"zSO vakare, pobalnytln&j svetainėj 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO BV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. žtoM.
539 E. Seventh St. So. Boston. Mass. 

“ Telephone South Boston S5&2-R. 
Vice-Pinntninkas — J. Pstraustaa,

17 Vale St, South Boston. Mass. 
Prot lteMninkas — J. OUneckts.

5 Thomaa Pk.. South Boston, Masu 
Ffo. Raldntnkaa — M. telkia,

40 Marins Road. Sa Boston, Mana 
Kasterimi — A. Naudžiunaa,

885 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 
TrarktJaryu — J. Talkia.

T VlnfMd St. So. Boston, Mi 
Draugija talko roairtnkinras kas 

ąe«Mtateh| kfekrieno mėnesio, 2- 
tandą po pietą, parapijos aaMj. ■ 
•oranth Bt, So. Boston, Maso,

ADVOKATAS

JUOZAS CUN YS
L I E T UV I g

414 WEST BR0ADWAY 
Room 3, kampas F Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

•Rfes. Teh Parkway 1864AV

Ofiso Telefonas University 8831-W 
Rezidencijos Tel. University 8831-Rj

D. A. ZMET8KAS

1

IGrahorius ir Balsamuotojas 
<48 ir f)S3 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietą 
705 Main St., Montello,

(Kampas Broad Street)

XXXXXXXXXXXXXX X x XX XX X XXX

DANTISTAS

A L KAPOČIUS
S51 Broadvay So. Boston 

sami
Uom 
▼akai*.

■ -r •'I”
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