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Mr. L. Praspalius,
50 6th St.,
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LATVIAI NORI LIETUVOS 
i ŽEMIŲ

Nuo pat liaudininkų-soci- 
jalistų valdžios sudarymo 
Lietuvoje kaip iš gausybės 
rago paplito iš visų kampų 

t gandai apie lietufių-lenkų 
derybas, apie Lietuvos puo
limą, pasigirdo šnibždėjimų 
iš Varšuvos apie lenkų bro
lybę lietuviams. Iš Rygos 
atvyko Kaunan Latvijos už
sienio reikalų įpipisteris* ir( 
tai ne kitam kam, ,o tarpi
ninkauti Lietuvai ir Lenki
jai sutaikinti... be Vilniaus.

Kai krikščionys demokra*- 
tai Lietuvoj pralaimėjo ir 

Jiaudininkai su soči j alistais 
laimėjo, tai visi Lietuvos 
kaimynai pamanė, kad Lie
tuvos kailis atpigo ir kad 
Lietuvą dabar bus . lengva 
pagrobti. Mat kaimynai ži
no, kad iš visų jėgų tik kata
likai testovi už Lietuvos ne- 

1 priguldtybę ir. Vilnių. Ka- 
1 tatikams rinkimus pralaimė- 
' jus kaimynai spėja, kad ka
talikai’ susilpnėjo ir atėjo 
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storuoju laiku grobikiš
ka ranka link Lietuvos kyš
telėjo iš Rygos. Latvių len
kuojantis laikraštis “Rigas 
Žinias” indėjo straipsnį, kur 
aiškiai sakoma apie Lietuvos 
suskaldymą. Sakytą-straips
nį Kauno “Rytas” šitaip at
pasakoja:

“Rigas Žinias” VIII-24 
deda naują be galo tenden
cingą straipsnį Lietuvos rei
kalais. Jame kartojamas an
ksčiau iškeltas patarimas 
spręsti Vilniaus ginčą kom
pensuojant Lietuvą už Vil- 
niij Suvalkijos sritimis. Taip 
pat kartojama Simpsono li
nijos revizijos reikalas iške
liant labai įžūlių tam argu
mentų ir nesąmoningų reika
lavimų del Palangos grąžini
mo, dėl Mažeikių atidavimo 
Latvijai. Net Žagare, Joniš
kis, žeimė, Biržai vadinami 
iš latvių atimtomis sritimis. 
Be šių išvadų, turinčių aiš
kaus tikslo Lietuvą sukivir 
čy ti su Latvja, šį kartą iš- 

Zkeliama visiškai nepaslėptas 
noras gadinti ir Lietuvos Vo
kietijos santykius. Būtent, 
straipsny bent kelis kartus 
patariama kompensacijų už 
Vilnių siekti Rytų Prūsijos 
link. Šį.straipsnį redakcija 
deda ne savo vardu, bet pą- 
stebėdama, kad jis prisiųs
tas ir padeda parašą “Desi- 
derius.”

- Apie Lietuvos kailio pasi
dalinimą šnibždama ir šne
kama ne vien Varšuvoj ir 
Rygoj. Gandai atsidūrė ir 
Londonan. Anglijos Darbo 
Partija buvo išleidus mani
festą dėl gresiančio pavojaus 
pulti Lietuvą. Darbo Parti-

ja, stodama už taiką, išleido 
'manifestą, kur sakoma, kad 
Anglijos vyriausybė prita
rianti Pilsudskio /pienams 
pulti Lietuvą. Lenkija ke
tinanti sugrąžinti Vokietijai 
Dancigo koridorių, o savo 
žemes praplatins Lietuvos, 
žemėmis. Manifeste sakoma, 
kad Rusija Lenkijai neleis 
pagrobti Lietuvą ir jei Len
kija kėsinsis tą padaryti, tai 
Rusija skelbs karą Lenkijai. 
J tokį karą jau ir didžiosios 
Europos valstybės turėtų įsi
kišti. Tokiu būdu lenkai bū
tų priežastimi didžiulio Eu- 
ropos karo. Manifeste ga-

if ALAI PRIEŠ FRANCIJĄ

Italijoj ruošiamos demon
stracijos prieš Franci ją. Tas 
daroma ant karštų pėdų po 
pasikėsinimo „ ant Italijos 
premiero Mussolinio. Mat y- 
ra taip, kad anarkistas, 
kurs darė pasikėsinimą, bu
vo ištremtas Franci j on. To
dėl daroma išvada, kad 
Franci j a turinti kokį nors 
ryšį su tuo pasikėsinimu.

Francijos vyriausybė susi-* 
erzino dėl tų demonstracijų 
Italijoj. Francijos vyriau
sybė net tris protestus pa
siuntė Mussoliniui.

darbininkai privalo budėti ir~ plovimas rankų dėl pasikesi- 
privalo ryžtis priešintis viso
kiais būdais valdžiai, jei ji 
bandytų remti Lenkijos gro
bimo politiką. *

Jau anksčiau Maskvos lai
kraščiai rašė, kad Rusija 
kibs Lenkijai už kalnieriaus, 
jei toji kėsinsis Lietuvą 
grobti. Anglijos Darbo Par
tijos manife^Us;.įj -Mas-

nimo ant Mussolinio gyvybės 
iš visli jėgų smerkiamas- Fa
šistų organizacijos centras 
išleido aplinkraštį visiems 
skyriams ir tame aplinkraš-. 
tyje smarkiausias pasmerki
mas drožiamas Francijai. 
Sakoma, kad jei Franeija 
nori draugingai gyventi, su

Italija, tai ji 
ti savo pasiel

Dabar Itajįjį? “turėsianti 
budyią akį ant 
bežiaus. Ir 
kaip Lucetti; 
kulka.

Fašistų ap ąštyje sa
komą, kąd faši i rokuoja
save sumobilizu ‘ ir jei
būsią aiškių įrodymų apie 
suokalbius viduj* > arba užsie- 
niųse, tai fašistai žinosią, ką 
daryti. . . . i /. • •>-
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KIEK KAINUOJAPLAUKAI
NF.W ARK nĮ J — 

Lilie Stilec buto nuėjus į 
“ beauty parlor susiraityti 
plaukus. Bet raitomosios re
plės buvo perdaug įkaitintos, 
kad moterei plaukai buvę nu
svilinti. Tad dąbair nuken
tėjusioji reikalaują iŠ pario- 
ro savininkės 000atlygi
nimo už sugady įplaukus. 
Be to reikalauja kavo vyrui

meun« casfvttauu&guo- fe&ę- 
tijos manifesto ištraukas in
dėj o žymiausias Anglijos lai
kraštis London Tlmes.

Kaip tik Darbo Partijos 
manifestas pasirodė, tai Len
kijos pasiuntinys Londone 
Skirmuntas per-tą pat Lon
don Times užginčijo Lenki
jos pienus pulti Lietuvą. Ši
tos užginei j imas žinoma ne
vertas nei dvylekio. Juk len
kams žodį sulaužyti yra leng
viausias daiktas. Atsimena
me, kad viena dieną lenkai 
pasirašė Suvalkuose taikos 
sutartį su Lietuva, o antrą 
dieną jau jie ėmė pulti Lie
tuvą ir pagrobė Vilnių.

Lietuvos kaimynų apetitas 
pagrobti ir pasidalyti Lietu
vą, matyt, bus tol, kol Lie
tuvoje sugrįš griežtai stovin
ti už nepriklausomą Lietuvą 
su Vilniumi katalikų vyriau
sybė.

GRIAUS SENIAUSIĄ TILTĄ
Kai 1838 m. Vokietijos bu

vo statomas pirmutinis gele
žinkelis iš Berlino į Potsda
mą, tai reikėjo budavoti tiltą 
per Hovel upę. Tai buvo pir
mutinis Vokietijos geležin
kelio tiltas.. Tas tiltas nega
li atlaikyti sunkiųjų trauki
nių ir ketinama jį griauti in 
naują drūtesnį^statyti.
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PRADĖJO ABLAVĄ ANT* 
■? ' į' ’jM
Italijos vyriausybė po pas

tarojo pasikėsinimo ant Mu
ssolinio gyvasties sujudo 
gaudyti anarkistus. Mat pa
starasis pasikesintojas yra 
vienas svarbiausiųjų anar- 
kistų. Į keletą dienų Itali
jos vyriausybė sugaudė 300 
anarkistų. Tas, kurs-metė 
bombą į Mussolinį, tvirtina, 
kad jis su niekuo nebuvo su
sitaręs. Sako, kad jis tą da
rė iš savo iniciatyvęs ir talki
ninkų neturėjęs.

GE KIAUSI A UŽLAIKO
Suv. Valstijų Karo De- 

pąrtmentas paskelbė, kad A- 
merikos kareiviai geriau už
laikomi ir geriau apmokami, 
negu bile kurioj kitoj šalyje.

gos moka 11 sykių daugiau, 
negu Japonija, 41 sykį dau
giau, negu Italija ir 58 sy
kius daugiau, negu Franci- 
ja.

Amerikos kareivis gauna 
valgio tie, kad jo turėtų, už
tekti 1.4 Anglijos karei
viams, 1.5 Japonijos karei
viams, 4 Italijos kareiviams, 
2.5 Francijos kareiviams.
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KĄ DAVĖ UNIJOS VYKS NAMO - V
Pereitais (1925) metais Prezidentas Goolidge pa

baigė vakacijas. Pradžioj 
liepos mėnesio jis buvo nu
vykęs j. Adirondacks- kalnūs, 
New Yorko valstijoj. Šios 
sa vaitos . pabaigoje • preziden
tas apleido kalnus ir išvyko į 
AVashingtoną.

Suv. Valstijų darbininkų u- 
nijos savo nariams benefitais 
išmokėjo $20,516,312.33.

Šitą dalyką ištyrė Ameri
kos Darbo Federacija ir toji 
organizacija tas žinias pa
skelbė. Čia einasi apie uni
jas, priklausančias. Ameri
kos Darbo Federacijai.

Mirties benefitais unijoj 
išmokėjo $11,020,652.55. Se7 
natvės pensijomis išmokėta 
$2,823,145.45. Nedarbo pa
šalpomis išmokėtą $1,658,- 
327.05. Ligos pašalponį^'Į- 
mokėta $1,842,292.48. Kito
kių pašalpų išmokėta $2,- 
220,932.05. Pastotosios pa
šalpos išmokėtos neišgydo
mai sergantiems, neišgydo
mai sužeistiems, mirus-dar
bininkų pačioms ir p.

Šitos skaitlinės parodo, 
kaip tai naudingos yra dar
bininkams jų unijos.

Nelaię^št^o^di- 

£fnis laivas. Jūreivių 
turejT 30. Skęstant Jaiyuj 
jie nulipo į valtis ir jų liki
mas nežinomas. Holandijos 
laivas buvo gavęs nelaimės 
signalus, bet atplaukęs ne
laimės vieton nieko nerado. 
Rašto tik viena apsivožusi 
valtis. '

į£itizea.

PASIKEITĖ. VALDŽIA
Kanadoj buvo rinkimai- į 

parlamentą. Pirma konser
vatoriai buvo daugumoj, da- 
par daugumą laimėjo libera- 
ai. Ir valdžia pereis į lai

mėtojų rankas.

SUSISIEKIMAS ORU 
DIDĖJA

. Vokietijos didžiausysis or
laivių punktas išleido ir pri
ėmė pernai 20,400 orinių pa- 
sažierių. ' ’

UŽSILIKS ŠEŠIEMS 
METAMS

Ispanijos diktatorius Pri- 
mo de Rivera sako, kad jis 
žinąs, kaip kraštą valdyti ge
riau, negu bile kas kitas. To
dėl laikąs už pareigą laikytis 
savo vietoj. Ketina liktis sa
vo vietoj nemažiau, kaip še
šis metus. r

. GRĮŽTA NAMO.
Suv. Valstijų Iždo Depart- 

mento; sekretorius MtMon 
laivu Berengaria grįžta na
mo is Afiglij^s. Jis per va
sarą aplankė didęifMiasias 
Europos1 Valstybes • ir taiTri 
su finansininkais Ahglijoj, 
Francijoj, Italijoj'iTVokie
tijoj. Jis matėsi su Italijos 
premieru * MuBscdiul) su 
Franci jo# prezjdentū Rou- 
merge. Jis su jais-tarėsi a- 
pie karo skolas. jTrą gąlir 
mvbė, kad Amęrifcoų.yaldžia 
skolų klausime, dar labiau, 
nusileis. . , • .

smarkiai veikti
■ ■ A

KUKLUKSŲ SUVAŽIA
VIMAS

Washingtone pagarsėju
sieji kukluksai turėjo savo 
suvažiavimą. Jie teipgi pa
rodavo. Jų paroda šiemet 
buvo didesnė negu pernai. 
Kukluksai pareiškė, kad 
Suv. Valstijų vyriaisybė jo
kiu būdu neprivalanti kištis 
į Meksikos tikybinę kovą. 
Vyriausysis vadas Evans su
važiavime atsišaukė, kad na
riai turį smarkesnę kovą pa
vesti prieš katalikus ir prieš 
radikalus. (5rirdi atėjęs lai
kas, kada iš defen šyvio karo

PASIUNTINIO

1926 m. rūgs. mėn. lQ di

16-tojo Seimo dalyviams už" 
išreikštus linkėjimus. Į

1

* Su tikra pagarba, i

K. Bizauskas') 
Lietuvos M misteris' ; ’ i' j®-

NUOSTOLIAI NUO GAISRŲ
Suv. Valstijose ir Kana

doj per rugpj. m. š. m. nuos
tolių nuo gaisrų buvo $27,-
823.400, per liepos mėn. š. m. 
tų nuostolių buvo už $31,-
723.400. Per rugpj. mėnesį 
1925 m. nuostolių nuo gaisrų 
buvo $23,348,750.

\___________
t . -Š*
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Hanoyero mieste Vokieti-' 
joj buvo didelis potvinis. Po 
to apsireiškė šiltinės. Susir
go 1,200 žmonių. Daug gy
ventojų apleido miestą,

KIEK IŠLEIDO VžSIE-x 
NIUOSE

Šiemet, kaip aprobuoja
ma, amerikonai turistai Eu
ropoj bus išleidę $500,000,- 
000, o Kanadoj $190,000,000.

TURI DAUG BANKRUTŲ
Čekoslovakijoj per vieną 

mėnesį bankrutų buvo 220.

NELAIMES
< *

NELEIS GINKLŲ NIKARA- bandė suprastinti ir paleng- 
GUON ,

NUŠOKO JDRfiN
Nuo’ laito Hompric, plau

kusio į- Cherbourg, nukrito" Suv, Valstijų vyriausybė 
ar nušoko jūron mergina Es- 
ther Heislet, plaukusius New 
Yorko į Vengriją Kai pa- 
sažieriai tai pamatė, tai pa
kėlė didžiausią lermą. Lai
vas tuoj sustojo* i J ai numes
ta plūdės. Ji įsikibo ir pas
kui buvo išvilkta. Ant denio 
ji apalpo. Po to ji visiškai 
atsitaisė. . Ji tokiu būdu pa
darė pusėti nąv/ ‘sfaow i nuo-1 
bodžiaujantierps npasažte- 
riartlk-

H III.; --------------——-------------- ---

B<mOSSWAETD«MAS 
: PADIDĖJI .1

i Suv. Valstijų Komercijos 
departmentos skelbia, kad 
sodos suvartojimas vis didė
ja, Sak<Jma,kad)taipesądel 
pTohibicijos. 1928 m. sodos 
IgvartoU- AUt į$23359,8Sl 
daugįau, negu-llIAžBKr.

uždraudę gabenimą ginklų į 
Nikaraguą. Toje šalyje da
bar neratnu įr gali eiti prie 
savitarpinių Skerdynių. Ni- 
karagua yra maža respųbli- 
ka Čentralinėj Amerikoj.

ŠUVO KEtURI Ž»ONfc&
JOPLIN, Mo- — Parak# 

.dirbtuvėj išįikri dinamito 
ekspliozija. Jlkspliodavp.Aę 
SOOsvarų dinąmito. Keturi 
darbirrtnkai yįftoj žuvo, 
dubininkų sužeista. j ..

--------ri—T  .

BANDĖ NUSIŽUDYTI
• • - Y. — Ab-
hm® 0ideoni •> ŽymtU vietos 
švietėjas itgAtous attglųkal- 
:Ws žinovas, bandŠmfsiŽudy- 

perijipiėvė sktMtttvu 
gerklę. Jis žymus tao» kad

vinti angliškos kalbos “spell- 
ingą.”

GERBIAMIEJI, ATSILIEP 
KITĘ... * .'-® 

’a

Lietuvių Katalikų Liter^* 
tūroje atjaučiamu stoka liaUrį L 
džiai prieinamo taip pigumtų i’|| 
taip turiniu knygynėlio.T»&* i.-^| 

V Vtarpu šią spragą lengva būt^ 
užtverti..Mūsų tarpe jdkt 
netrūksta gabių plunks

. t

•v-

planingas, tai raštai ųevisa®
■ . • ,! Į;V< !

teikia pageidaujamas pas^kn 
mos. ; Lietuvoje “Šv. Ka$i* .. 
miero D-jos” ir dabar Dot-»c^ 
navoję besitveriančios “Žini-nJ 
jos” leidiniai kainos žvilgsi*1' 
niu £ra prieinami, bėt turi 
nio žvilgsniu jie suprantatoi 
ne liaudžiai, bet mokslu»* ‘3 
viams ir inteligentams. A-'1^ 

■r v - • ’AS merikos lietuviai vir§ to daų- 
gumoje jau atprato skaitytų 
— tat, mums vertėtų pavar/ 
toti ypatingą būdą rašymo, ir.

*

savotišką formą. Pagaliaus 
katalikai lietuviai Ameriko-r 
jeturi daug tokių klausimų, 
sūkuriais katalikai lietuviai*

■■ V‘, * • 1

Lietuvoje nesusiduria. Vos a 
tik paminėtos priežastys muš 
verčia susirūpinti leidimu 
liaudies knygynėlio..j,. Tąs 
klausimas daugel mūsų. yę£ 
kėpi nuomone, ku^ią man 
teko patirti privačiuose pasį 
kalbėjimuose, yra opus ir ga 
nėtinai pribrendęs. Dabą] 
reikia vieno dalyko, kad nąĮfe.- 
sų veikėjai,ypatingai «fvasiž*s 
ki ja, susispiestų į krūvą 
pradėtų leisti “Liaūdieąf^ 
K nygynėl į. ” Bedieviai jų£. 
iwsnMidžia.ixt jų-raštai' 
jcihi liaudies tarpe pasklydo, 
-h- bibįistoi (^ykai ap’rię*

FARMOS KONFISKUOJA
MOS

Vakarinėse valstijose daug 
fhrmų buvo bankams prasi
skolinusios. Bankai nesu- 
l&ukdamĮ. Lei nuošimčių, nei 
morgičiij ‘ mokė j iirio ’ įmetėjo 
farmas konfiskuoti. Iš /to 
p&šidąre didelių beJų^auęr- 
fihi SčĮrnynų?' Kalį bėdoms - lči* "k

kui'Sdlegaei^as m.lzuusfcas tamtil^;
t# Coolidge ?tU0^ ?
galimybes neįšsiver^ųmems 
farmeriams pagelbėti?

PROGA LAIMĖTI $1,000
Vaikinui ar merginai pa

siūlyta laimėti $1,000. įtei
kia tik turėti 18 m. amžiaus 
ir oriaitiu" atlėkti iš San 
Francisco • Bostoną.

V

aikvoja milžiniškas tam tiks*

pu mažai tuom/esame susirŪ?
' / A*

' Mano mariynui, .iniciaty^ ' 
lalpissiiinri vos tik persiorga- 
nitrilai kunigų “Vienybėj 
ifr lubinai subiitiisi rašėjffls ,, 
patoraauja katalikiškajai j 
liaiidfiai. :
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statyti bemaž ant kiekvienos

Pati gamta numylėjo Ru- 
‘ ią ir papuošė ją gra- 
vaizdais. Iš vienos pu

sės matosi banguojantis Ri- 
miečio ežeras' pasipuošęs 
gjfczidniiš; ■'jatniAis medeliais’ 
Apaugusiomis salomis; iš ki- 

"tos pusės stovi vainikų , ap-; 
juostas didelis Rudaminos 
piliakalnis. Jis primena Ru- 
Į^ttdriieeiams žilą senovę, ga- 
Infą Lietuvį, j oš barsiąs kar- 

. Tas. piliakalnis ir

Jd&miniečiams žilą senovę, ga-
- % A > '

^gius.
§^aįąięn traukią tūkstančius 

,.^r-ętojų. Ten .skamba tau- 
tines jaunimo r dainos, ten- 
lalbaši lietuvis su savo pro
tėviais. Jauuolis pažvelgęs 
1 jį įgyja narsumo, pasiryžta 
dirbti- ‘savo teVynei.- Ant 
*^džąūš kablelio apaugusio 
klevų ir kaštonų medžiais pa
dalyta Rudaminos bažnyčia, 
lema keliai klekVieriain katri- 
l|kui kilnių jaifemų.- ’• Visa 
Rudaminos Męylihkt* išnjsrr- 
ginta kalnais kalneliais, gva- 
žfomįsj ;zaliuojąntįdmis lan
domis. Kryž.iaį, kurie pa-

kryžkelės sakyte sako, kad
a gyvena žmonės katalikai; 

‘ ’i Ųievą. Taigi yiršmis 
vaizdas, kurį įgauna lankau

ji šias vietas yra malonus, 
s- ‘--i

^Bejf u. Yrar^niž^Įt i
F redaminibčių dvasią, jų nm 

.visą, verkimo dir- 
'.s ??!..

i Jet atejesl'ąie, | j^rieskar 
Xiius*įaįljus i4‘4 dabartiniu

$ r s 1 *
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azartinius;
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saule šviečia, kaįp naktį mi
lijonai žvai^ždžiif mirga, 
kaip ankstų rytą Vi^a gamta 
sveikina savo Tvėrėją, argi 
tu tam visam būsi kurčias 
Argi tu nenori, kad tau švie-'" 
$tų, laimės spindulėlis:?;į O; 
ląimė yra tik (ten... aųk^taū..; 
.-.Rudaminos apylinkėjė ra- . 
.sinae įvairių katalikiškų orb 
ganizacijų. Čia .• dąrbuojasį 
savo kilniam obalsiui ketu
rios pavasarininkų kuopos, 
Ūkininkų Sąjunga, Darbo 
Federacija, Blaivybės drau
gija, Tretininkai, Angelo 
Sargo kuopelės ir įvairos 
sekcijos. Pažvelgus į tiek 
katalikiškų organizacijų, ro
dos Rudaminoje nei vietos 
nebūtų antikatalikiškiems 
gaivalams. Bet kur tau ?! 
Daugelis Rudaminos žmonių 
dar neįvertina organizacinio 
veikimo, daugelis laikosi se
nų pažiūrų nesuprasdami 
organizacijų - ii4kšhie^'' jas 
kompromįhtdja'/ Yra Ruda
is inoje tokių' ^nioijių^ kurie 
skaito save katalikais, bet 
kada sužino, kad koks socia
listų vadas atvažiuoja atlan
kyti “savųjų”.taijnmsų ne- 
var katalikai- pirtnieji l^ėgirjo’ 
pasitikti, užtiirymb prašyti. 
Toki asmenį labaiyra^umžos 
vertes. Ąfgi gali-katalikas 
tarnauti dviem ponam < įlie
tai jr Vėjnięi ?Ąfgi gHlftokš 
katalikas būti rainus, kai j iš 
savo - 'brolius ‘' partftfoda ? 
Mrfriis’ kafalikariis " višiehis 
fėikia laikytis vleiiyB^srr ne
būti- katalikybė išdaVflAtis.'

Rudaminoj ė yra-* šusipr^y 
jusio jaunimo,. kuiusu

J

<

sftse&as Washiūgtone. Di^ 
džĮ&usysis kątflas talpina.' 759 ,

. -t:,..: . . Z
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KAS KALTAS, KAD LEN
KAI PARDUOTUS MIŠ

KUS PŪDO j
Miško plukdymas Nemu-e 

nu sutvarkytas tam tikron! 
taisyklėm, kurios duoda pro-* 
gą ir p'ilną laisvę iiėišškij 
rian-t nė lenkų.' Jei lenkai, 
pasak jų pačių laikraščių, 
leidžia savo miškus, parduo
tus anglams, vietoje pūdyti, 
jų dalykas.

5 ’ ’ _________I

Jaikraš'či^sy-ąnąžai -rupi- 
srsaVo faitėlius išmokyti 

Jt$ĮU.iš fftaldaknygių paskaL 
.lyti. Tai visa buvo’menkos 
,vertė§ dalykai. Bet iš kitos 
^pusės visi žmonės buvo tvir- 
tai.rtik^ praktikuoją katali
kai. Tikėjimas, Bažnyčia, 
štėilti buvo dalykai, už tikė
jimą riiėkb vertingesnio žmo
nės nemaįe, ir neturėjo. Tie
są, šiaŲcfien daugiau ruda- 
miniečiai skaito laikraščių 
kaip prieš karą, bet dauge
lis yra dar tokių, kurie, gai- 
iędamiesi kelių litų praplati
nimui katalikiškos spaudos, 
pasilieka tamsuoliais, atsili- 
keiiais. Šiandien daugiau 
Iffpihamasi išmokyti jaunuo
menę, bet mažai kreipiama 
jdomčSfkad tas jaunimas bū- 
’fų pastataytas ant tvirtų ti
kėjimo ir .doros priiatii. Pas 
keikūnuos rudariiiiiiečius y- 
išr jau išnykus Krisfaūs dva
sia, tikėjimas susilpnėjęs, iš
nykę tie šventi senovės pro- 
tėių paprtičiąi. , Ąrgi tuo- 
rtfcį jiebuvp kilnu, kai anksti 
rytą visa šeimyna giedojo 
šveritak gh^rnę^?., Ąržri ne 
kįlnu Jiuyo, kai jiayasąryjc.

kaimo seni ir jauni rinkdavo-;
F^H00ĮSTpapuošfą ūkiniri-j 

kad ten •a+Tda.-' 
** ‘ _> Motinai garbėj

£Ųr^ns/ dlK’igoį5 
Kada 

itmvia'kiinius daly-.

t

DERYBOS SU KLAIPĖDA
Dėl vedamii derybų su 

Klaipėdos krašto Atstovais p~ 
ministeris reiškė vilties, kad* * • . '
jos sėkmingai baigsis, nes vv- 
riausybė buvo, nusistačiusi 
vesti jas laikydamosi, apsit 
skaičiavime teisėtumo ir reĮ- 
zoningumo, tačiau praktiką 
parodė, kąd šitai p. mįniste-t 
ii o. vilčiai nebuvo lemta išsi
pildyti. Derybos ųuiaūkpį 
nes Klapiėdos krašto atstoj 
vai, atsįėnię tai,, su kuo jau 
sutikę pradėjo stąt^tit^' m j 
k jo paępniclc* >au ’ is

^rją ir 
yidžiaugtti ' Gaila/ get yrartr 
t<4<ių jaūmioliųl taip Aądi- 
nafhų “k^ukininkif/’ 'kurie 
viens kitarn galvas skaldo. 
Argi tai visai dato Rudami
na i garbę? Algi toki peštu
kai, kaip Stiaimbagalvėsi’kai- 
mo’ ar Bevizių,*laiko sau už 
garbę, kad visą gyvenimą pa
likus “kol ieka.” Ar tai gra
žu jaunuoliui, kuris yra tau
tos pažiba, taip save žemin
ti?! Brangus jaunimo, susi
prask ir stok po vėliava pa
vasarininkų ir dirbk visuo
menės kilnų darbą,

• ' r* *•

DIPLOMATINIŲ PERMAI
NŲ TUO TARPU NEBUS 
Paskutiniu metu daug kal

bama apie permainas diplo
matiniam korpuse1, tąčjau, 
kaip pareiškė p. ministeris, 
dabar, kol užsienių reikalų 
ministerija neturi nuolatinio 
ministerio, jokių stambesnių 
atmainų užsienio 'tarnyboj 
nenumatoma daryti. Užsie
nio ministeij vyriausybė ti
kisi turėti netolimoj ateity, t

KONŠULARDilO TINKLO 
PRAFLĖTIMAS

_____°ū) i

? ---------------r-t-----r------- :------------- --------------------------

tekti darbo. • i Jau pat pra
džioje socialdemokratai nu
rodė visą i eilę asmentlf kurie 
turi būti tučtuojau pašalinti. 
Dabar sužinota, kad i' tokių 
asmenų skaičių esą įtraukti 
ir kai kurie krikšč. darbin. 
darbuotojai' provincijoj. 
Šiauliuose, Mažeikiuose (Du
bauskas)-, Klaipėdoje (Kra-. 
šališkas, Abramavičiūs) ir k.. 
Be to, daroma daug pastan
gų atimti'darbus iš gėležin-. 
keliečių .Sąjungos ir iš “Lai- 
do” ir perduoti juos sotąal- 

■*7t demokratų iJsuūrginTižli6tai

VILŲ^AUS, KRAŠTO ,SQ t 
DŽIAUS VARGAI . ?

Derlius menkas. Mokesčiai dk 
ideM. Uždarbiui nėra. Ar- / 

. , . tinasi badas,

' VILNIUS, Yltt-24, E. 
^Vifinaųs AidhšH 'vienrime 
siiVo ‘ paškutiriiųjd nūtiteritj 
pą'fiėČūi1 Vi I h i d tiš ’: lt r A ^t o' ršd- 
dž^auš’ ThbJgliš.'1 Ikisak jo; so
džiaus padėtis ėsdnti dųVei^k- 
tina. Šių metu derlius esąs

*■'. *■ €

blogas, rugiai visai beveik 
neužderęjo, reikės jų pirktis 
duonai ir sekii, kainos ^i 
taip pakilo, kad už pūdą jau 
dabar reikia mokėti po T-S 
auksinus. Vasarojus taip 
pat ne labai geras, pašaro 
nedaug. Ūkininkai nerandą; 
niekur pagalbos, kreddo'ne-; 
sa vilties gauti. Apie mo- 
kesčių sumazinima nieko ne
girdėti, atvirkščiai, netiesio
giniai mokesčiai 10 pfoc. bū
sią padidinti, nes reikėją 
pridėti apie 30 proc. algų ka
rininkams. Valdininkai, su
žinoję apie algų pakėlimą- 
kaaj ni nkapis, nurimau ja, rei
kalauja, ir, jiems pridėti. Deli 
to vėd reikėsią kelti mokės-;

“ Pagalba?/' Šiolnis dieno
mis Plečkaitis statės Preky- 
bos ir ' Pramones’ Departa- 
irienfi reikalavimą sutlnuky- 
H esamas sutartis su kitomis 
darbininkų brgahįzacijoinįs 
ir darbūs atiduoti jo šukur-. 
tai agentūrai “Pagalba.” ? 

■Girdėt1?, kdd kai'kuriori 
aukštesnes 1 valdiškos įstai
gos griežtai protestuoja prieš 
šitLą’šdcri&lderriokfajų 'f erotą, 
bet dkif ari kšiesries sieros lų 

vimus, su kuriai^'^iftfd'^G 
džrjf jokftf budri nega*Iė5<ri'su-Į 
tikti.’ ’ ' ' • ’ • : *

GAISRŲ SKAIČIUS.
Praėjusiais metais: Lietu

voje buvo 1,1-12 gaisri), ka
riuose žuvo 16 žmonių ir su-; 
degė turto daugiau, kaip už 
13 milijonų litų, o apdrausta 
tik už 1.05G.820 Įkąri 1 Datig 
gaisrų kilo nuo perkūnijos ir 
neatsargaus aj išėjimo su ug
nimi.

RUOŠIASI DIDELEI ŽIBA, 
LO PREKYBAI

Klaipėdos uoste plečiama 
rezervuarų statyba, matyt 
lenktyniauja Amerikos ir 
Rusijos žibalo sindikatai. Be 
esanni rezervuaru, statoma 
dar du didžiuliai. Didžiau, 
šio statomo rezervuaro tal
pumas siekia S rrtilijbnu lit
ru. i • .

* X

' ’Girdėt1?, kdd kai 'kuriori 
.... Jes’nes ' valdiškos įstai- 
rs griežtai protestuoja prieš 
ki’šdtri&ldeiriokfajų 4erorą, 
A . j j .1 J J U-

PASIBAIGĖ GELEŽINKE
LIŲ KONFERENCIJA ;

Šiomis diehdnlis Kauiie 
pasibaigė’lietuvių,' vokiečių, 
latvių ir 'estų geležinkelių 
'konferencija. Bė kitų klau-; 
simų, susitarta esamąjį jau 
ttrtuViTtlf'TriTvTų vi'ciTodą Tie
sioginio kVleivhi ir bagažo 
susisigkįiųo- tarifą .suyienOr 
dinti su vokiečių ir estų tari
fais. Be to, nutarta ruošti 
tiesioginio lietuvių, vokiečių,., 
laivių ir estų prekių susisie
kimo tarifo projektą, kuris- 
bus svarstomas kitoj konfe>- 
rencijoj, kuri Įvyks Rygoj.

duo—tai prasideda uogų rin
kimas, grybavimas. Tik čiu
ža, ūžio miškai. Bet per vi
są laiką tęsiasi nuolatinės 
pramones šaka — tai saina- 
gonkos varymas. Sako, šioj* 
apylinkėj, gerai ją ir padarą, 
taip, kad jos skonis tuoj nu
raminąs ir tuos, kuriuos, ne
galėtu nuraminti.o ■ . V . ; • j • 1 t •

NELAIMINGAS ĮVYKIS < 
SMILGIAI • (Griškahu-I

džio v., Šakiu apšk.). Nešė-: v. . ,
; -A, __ i ciai. Da-rbo-^momu V;r|44ai -atsitiko 'ūMaTlne.-

Ūkininkas Juozas Kumetis, 
prisimėŽęs po perpietės ‘Veži
mą!, kinkėsi arklius. 1 Arkliai 
kas žino ko pasibaidė, par
metė su rodvkliii šeimininką 4.
ir išbėgo iš kiėnio į lauką. Ve-, 
žrfuo ratai: pervažiavo peri 
Šeimininką, prispaudė rarikąj 
ir krūtinę. Lairriė, kad ne-' 
lįlaūžė kaulų. : Minėtas i ūki-: 
ninkas dabar sel-ga/spiaudo1 
kraujais ir skundžiasi škaūš- 
rriu1 krūtinė je.- 1 •• 2 u i ' -

k“1

‘ ’ 
gęųię^ąųsi^ij'^vi^tij .Ų^tuvių 
ūkininkų suvažiavimą. •

OKUPANTAI NELEIDŽIA 
LIETUVIAM^ MOKYTIS
Pereitais matais įkurta ii* 

lenkų val'džiofe patvirtinta 
Vilniuje lietuvių ■ ši'. Kazi
miero. draugija naipjo aįi$la- 
ryjti bent yįe.ųą ųu>kyklą, bet 
fyiĮrątorjja griežtai pasiprie
šino. Draugija nutarė ap
skųsti kuratoriją švietimo 
niijusteriui.

OKU^ĄNTAI VĖL PRADE

DĄ GUDUS SMAUGTI
Susekus Lenkijoje, įųilži- 

nišką, šnipų .organizaciją., 
Gardine suimta daug žjnomų 
gudų vgikėjų, kuriuos lenkai 
jiųiri;prikergti pyio tos orga- 
,ndząci.jos ir , apkaltinti kaip 
ŠljipUS., }

’»i
J

•. i
I

s ų p ęy 
galo nesimato, o lenkų laik
raščiai .pilni,žinių1 apie eko
nominės padėties pagerėji
mą. Tuo tarpu padėtis page
rėjusi tik •dvarininkams, vi
sokiems- vertelgoms >ir pirk
liams, kurie supirkinėja ga- 
miriius ir siunčia juoss užsie- 
nitt Lenkų vaiclžia savo vaP 
liutai sutvirtinti, rūpinąsis: 
didinti eksportą užsieninį 
duodanti pirkliams įvairių 
privilegijų, /kad tik daugiau 
n^rdnotų uzš^d^ū. ' ^E>ati ne-

M0TERELĖS LANŽO DA- ’ 
BAR KLUBUS '

GRIŠKABŪDIS (Šakiįi 
apškr.); Griškabūdyje yra 
du klūbai: ūkiiilrikų ir šau
lių. Dii-irią j į laiko lietuvis 
Uranas Kafriaūskas, antrąjį 
—- žydelkaitė Malke Janke
li ūkė. ’ Seiliau klŪbus "dazj v 
iriausiai lankė vyrai, nes juo
se buvo pardavįnėjania deg-j 
t.įnėi Dabar degtinė tapo Už
drausta pardavinėti klūbuo- 
se, o leista pardavinėti tiktai 
alus, limonadas, arbata ir 
valgiai; todėl moterėlės juos 
dažniau lanko, negu vyrai.

Daug prigul geros ka-
> z ■ ■ vos . puoduko, o KavA 

ptigųli nuo “užbąlty- (( 
mp.” .Vartok Ęorde- , 
no kondensuotą pie
ną (pasaldytą). Tas

. jsvelhuk masinis nenu- |

» I (

v
na įgriėfeįąfpMBp, 

raus iškelia tikrą , ; 
▼©s skonį. Bandyk ry- 
toj ryte, vartok taip- u 
gi Bordeno konden
suotą pieną pagardi- •. 
nirimi skanskoniui.

e

W 'žiflfcUapiė KvteĄ deriHk; 
o juos palengvintam Sąlygom 
leidžiama -vežti užsienini'

Lietuviams valstiečiams ir 
darbininkams vargas' itin dį-i 
delis, nes suriku rasti koks 
nors pašalinis uždarbis. J 

‘valdiškas vietas lietuvių, ne
priimama, fabrikų beveik nė
ra, išvažiuoti nėr kur. IŠ 
mažų sklypelių žemės vi
siems išmisti negalima, duo
nai pirktis pinigų nėra, iie 
vienam gresiąs tiesiog badas.

Kalbama apie žemės refor
mą, bet lietuviams, pasak lai
kraščio, gauti žemės nėra jo
kios vilties. Dvarininkai su
gebėsią apginti savo dvartisj 
o jeigu kuriuos dąlysią. tai 
latrai maža, nes dvariniip 
kam paliekama po 300 ha. 
Žemės būsią duodama Jen- 
kams atėjūnams.

Nesitikėdamas valdžios pat 
gal bos sodžiaus reikalams 
aptarti laikraštis ragina kuo

• A i.
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STANDARD
TR&MftO U 

kdeksedmhk 
JL’5(7 GROSERNINRAS 
TURI ŠVIEŽIO STARO

ANYKŠČIAI, Utenos a p, 
Rugpiūčio 9 d. pasikorė pi
lietis J. Butkevičius. Žmo
gelis labai mėgo išsigerti. 
Girtas, matyt* jr pasikorė.

Panaši saužudystė pas 
mus šiemet .tai jau penkta iŠ 
eilės. *

GERI DARBAI
PANDĖLYS. Pandėlio 

miestelis gana turtingas alų- 
deni. Aludininkai yra gana 
geros širdies, kada 1 negali 
aludes atidaryti, tai iš kiemo 
pro antras duris įsileidžia.. 
Lig šiolei buvo dvi aludės, 
bet po seimo rinkimų priau-, 
go jau net ligi penkių. Su
laukus antradienio, tai yra 
turgaus, baugu klausytis gir
tuoklių šlykščių rėkavimų, 
bet niekas i tai nekreipia do
mės.

NESOCIALISTINIŲ darbi? 
NINKU ORGANIZACIJŲ 

ENGIMAS
Darbo Federacijds Vy

riausi ^Sekretoriatas.' prane
šu,1 kad. kaipo atlyginilną už 
dalyvavimą valdžioje. val<- 
tilčiai liaudiniiTkai davę vi-, 
aiškų laisvę socialdemokra
tams kai d/4 panaudojimo 
reikiamų aprimtų visoms’no- 
rit iri a 1 is t i nėi us da rlrin i n k t i 6r- 

. .4 ’ - * J

gamzaeijoms vngh. PiraUrj: 
■ėtIFj čia kliuvo krikščiopiš-i 
krijnr geležiu, darbininkų 
profesinei sąjungai. Čia 
fier savo age^/tus bei pėrfiflr- 
fihgUosius vii šinihkuM dtfHii- 
n i nk a n *! pa ka'rtof i na i it. ųuri-; 
i nygt iu ai triivę n fl r< KI5U ud k ad 
jei kūtiM 1 jų prisilik^iąsį 
krikšč. drimbirii <»vgnhi^c4vis' 
nariu?- fūi beeitai gnl|ą ne-'

LEIPALINGIS, Seinų a p. 
Jau kelis kartus žmonės ma
tė aukštai lakiojančius aero
planus, kurie žiūrint pro žifų- 
ronus, pasirodo 6^ą lenkų.

a , .;

JEIGJj NENORI, KAD .TAMSTOS VAIKAI > 
PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, ’ 

b*.

» •*

» I .;, t, TAI IŠRAŠYDINK JIEMS .
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naudos tettiri, 
ha i plasta—“ 
HnVos 
nžtvlika.

įį.l SenalKėįlannA^ai saldus 
atsiųūjwiW,qgerai praleistų 
jaunųjų dienų.’

lwu nuliūsta, įpat^ sjų filtru? 
>ių šeimų gyvįjįtmas nępey- 
^r'Lirtsfes'lml’e’Q- 'r/o.>T ■■

irt 4 1H
0-

■
Daugybė j)8tveįlwh>r.B^to9;ajšakyinėhai,eiferažči3bi;- 
juokai latrui. Ži imt įkiš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Jvairumėliai. Uždaviniai ir ; 
pramogėlės. Patarlės,' priežodžiai, mįslės. Darbeliai ; 
iš popieriau s,nioiio irkitoki-. Lai karščio kaina: metams J

; 2 dol.', pueei metų-r-jljdoL .Eina 2 kartus per mėnesį.
. Payeikslus piešia k. ir kiti daUinipkjai. . Leį- .

, diia “PASAKOS” Bedaktwįus: A, GiedniUs.

( ; i ‘ tVienas Nr> snsipifintiaiuučidątt^ veltui,

Adresas: “ AdjftinfstradijtC J‘ “ X. .Ur, vta.‘. Hi-J r*©
' r- K

RittišfariręūOy 'k'oiifųilarii į 
t i n kt.- i nžRįony- pPftplūKt i. T; - 
tai pr< j
k y I ią i su ŪįajS jiadi d i 11 tl,
t i ck~ įririnigršūtų jjcj ka I a nik 
gin^i. KadmrgUjtatinianii 
konsulams išlaikyti teikei 
xlaug l&»ų. tai pirjftoj ’ eikTį 
vyriau^bvi t(dV< steigt i' va d i- 
nnmihe “garbes ■ konsulus.*’ 
•Jie bus steigiamiųjlilnoj ei- 

_______ , lėj tuose kfaštuose, kuy to 
fieir.iltoi reikalauja mūsa prekvba ir

V . — i *

nūn? r\t<i > 1 <1 iiivmim niurni 1^1’1-

(ail, pažiūrėk kaip graYąai Iviit skaičius. t

įįs tfievi?
Kandiklio.
»maž „v$S
žmogus at._

tuomet jąni lieka'' tik 
jiįrvas. Yra Thtdaųiint^ įl

inkėję tokių atojnenų,,ku-

ip tie žemės Kirminai it
kfl ; kUūesiio
augusis, pažvelgt Wftk- kur yra žymesnis mūsų išei-

DEGUTAS. SAMAGONĘA . 
GRYBAI, ,, 

Kur negali bujoti ūkis, ten 
d a Žilai plečiami—pramonė.

'nrekūrtief1^-, y 
'4hitfė žthohitfW- L.. 

čiasi deguto vaHHrri^.i J 
vieni krlitn#FRas<'t?iSfrelFg^f 
tą dega. tfH’f 
davinėti. KVčlM VftSarrt, fti-

SALOČIAI, Biržų apskr. 
Nesenai .naktį iš- miesteliu 
nežinia.kut pafiėgu pik J. siį 
viena miestelio poniute, pa- 
-likęs žmoną—Dievevo-

alh’
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Garbingas svetys iškeliavo, 
Tėvynėh laimingai pribus... 
Mūs mintys ir širdys Jį lydi, 
Dėkingos už Jo čion vargus...

Motina Bažnyčia persergsti 
savo vaikučius nuo pavojų. 
Kurie neklauso, elgiasi labai 
neprotingai. Ne kitiems, bet 
sau skriaudą da'i’o.

./ Praslinko jau linksmos dienelės. 
Nutilo bažnyčių varpai... 
Negaudžia jau orkestros benai, 
Bet girdisi jųjų aidai...

iz 
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Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna,'' 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Seiriju Juozas
JO EKSCELENCIJAI ARKIVYSKUPUI 

JURGIUI MATULEVIČIUI IR b-RUI 
PR. BUČIUI, APLEIDUSIEMS 

AMERIKĄ

“Tikėjimas yra

„Plauk po Amerikos Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203,00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourz

Planuokite dabar keliauti tčvynin smagioje drau
gijoj Jūsų tautiečių. Speciali ekskursija į Lietuvą 
tapo suruošta, po vadovyste J. E. Peout, Uaitod Statės 
Lines atstovo, laivu

S. S. LEVIATHAN 
kuris- išplauks iš New Yorto, Spalio 2, 

per Cberbourg.
Kiti išplaukimai per Bremeną, Spalio mžnesį, yra: 

♦ S. 8. President Roosevelt______ October 6
S. S. Republic................. ................ October ,13
S. S. President Hardinę-------—..October 20
S. S. George Washington........ .... October 27

įrengimai ant United Statės Lines Laivų yra 
garsus po visą pašau 1 j—dideli kambariai, erdvus dč- 
niai. geras maistas ir jo užtektinai.

Dėl pilną smulkmenų klausk jūsų vietos laivakor
čių agentą, arba rašykite šiandie pąs:
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Veda KUN. PR. JURAS, L. D. K. S. Dvasios Vadas
i. 1 J I t • i • į '

GELBĖJANTI JĖGA
Trilypis priešas:. kūnas, 

pasaulis ir piktoji dvasia 
stumia mus pražūtim Jie 
galingi kada mes stojame į 

. kovą patys vieni, Bejėgiai
— kada randa mus susijun- 
gusius su Dievu. “Aš galiu

y •
visą tame, Kuris manę stip
rina,” sako Šv. Povylas. Vi
sagalis Dievas antrame as- 
menyj Švenčiausios Trejy
bės yra su mumis visose die
nose iki pasaulio pabaigos, 
SuJuomi, Jame, per} Jį nie
kas nėra baisu

sutvėrimui. Kas įtikės ir bus 
Apkrikštytas, bus išganytasj 
bet kas neįtikės, bus pražu-! 
dytas” (Mork.,16. 51)’ Ga- 
li apaštalauti ir bebūdamas 
kunigu. Kokiu būdu ? 1) gra- 
žiųą pavyzdingu tgyvenimu.

kitu£ patraukei y .prie I 
Dievo, prie šventimo, prie 
pasiaukayimo PiąvpL garbei 
ir sielų išganymui. 2)x Malda. 
3) Prisinaarininjiais. 4) Au
komis.

• *■ -iuu

SUTARTINĖ
Pi j anas bei vargonai turi 

daug klaviturų. Vieni už
gauti išduoda augštus, kiti 
žemus balsus. Vieniem^ pir
mieji, kitiems paskutinieji 
geriau patinka. Bet jei^gau- 
džia sykiu be tvarkos, ausį 
žeidžia. Niekas nenori klau
sytis. Kada muzikas valdo 
klaviturus/ gauname malo
nią, švelnią armoniją.

K

Tas pats ir pasaulyj. Jei 
mes kiekvienas savaip elgia
mės, veikiame neatsižvelg
dami į kitus, su kuriais vi
suomet esame susirišę, nors 
ip yra darbų atbalsiai, bet 
nėr armonijos, nėr sutarti
nės. Reikia kad mūsų veiki
mą armonizuotų begalinė Iš
mintis per savo pasiuntinius 
Katalfcų Bažnyčioj.

S

NESNAUSK
Gydytojas dažnai perserg

sti pavojingai serganti ligo
nį nuo pavojų, kad neatsi
naujintų liga. Protingas pa
klauso. Taip pat mūsų Šv.

z

Didžiuma atskalų, kurios to ir netur supratimo 
vadinasi moderniškomis, yra 
diegai išnykusiųjų. Katalikų 
Bažnyčiai, nebenaujas daly
kas.

♦ * *

Žmogus gyvenąs be tikslo 
panašus yra į keleivį, kuris 
važiuoja traukiniu be bilie-

kuomi nors prie atvertimų 
sfabmeldžių. ; Bar ytą 
800,000 ^tabmęldąH-' ‘* 

d^iančių linksmos Atpirkimo 
naujienos. “Ir turiu kitas 

k k C i
avis, kurios nėra iš tos avi- 
nyęi^^ jos man reikia at
vesti ; ir įklausys mano balso, 
ir bus vibna avinyčią *r vie- 
nas piemuo.” (Jon. X. 16). 
‘Ridami į visą pasaulį, apsa- 
kĮnĮkįte R vangeli ją visam

<•

; x

I^laąkščioniškasis pasauM 
is grįžta prie stabmeldyst|p. 
Kristaus laikais žmonės vi
sa sirdžia buvo pamėgę žais-, 
us, lėbavimus, nedorybę ir 

visą kas tik rišo prie žemės. 
Ir dabartiniame gyvenime 
panašių apsireiškimų labai j Budėkime ir melskimės...

link jis važiuoja.
* * *

Leninas yra parašęs ant 
bažnyčios durų šitokį išsi
reiškimą : 
žmonių opiumas” (nuodai). 
Gaila, kad nedadėjo: “Bol
ševizmas yra žmonių mir
tis...”

L k^iutamiejį paveikslai

mes eidarni žiūTėti"kru riko? "atšema“!' iru
i

riko j' "afšeina~Į 'metus apie 
$150,000,000.

Studijose darbininkams iš
mokama į metus $60,000,000. 

Nuolatinių industrijoj dar
bininkų esama 235,000.

Šerų kintamųjų paveikslų 
kompanijų išcftiota 11,331,- 
394.

Šėrininku — 59,157.
f Kasdien Suvienytose Vai-, 

stijose parodoma 25,000 mai-1 
Pagaminimas filmų Ame-|lių filmų.

a'imjjų paveikslų išleidžia 
per metus apie $1,000,000,- 
000.

Teatrų visoj šalyj esama 
apie 20,233.

Lankytojų abelnai į savai
tę 1925 m. buvo 90,000,000 y- 
patų.

Bėgančius įvykius kas sa> 
vaite matė apie 51,000,000 y- 
patų.

Dievas"yJ& alfa ir omega, 

visų daiktų pradžia ir pabai
gi ‘

Dievo vardą išreiškia vi- 
saš*pasaulis. Kiekvienas sa
vo prigimtoj kalboj gali skai
tyti ir suprasti. Žmonių pa
tarlė sako: “Su Dievu visur 

Nusitiksi, jei norėsi Jį svei
kinti. ” Dievas yra dangaus 
ir žemės Sutvėrėjas ir Vy
riausias Viešpats. “Dievas, 
kurs padarė pasaulį ir visą, 
k,aš jame yra, tasai būdamas 

>'dangaus ir žemės Viešpats, 
ne rankomis padarytose baž
nyčiose gyvena, nei žmonių 
rankomis yra garbinamas, 
kaip.kad ko reikalautų, ka
dangi Jis pats duoda visiems 
gyvastį ir kvapą ir visa; ir 
padarė, jog iš vieno visa gi
minė gyvena ant visos žemės 
pažymėdamas paskirtus lai-

i

paga 
MVtt;

Tikėdami gerbiamųjų 
suomenininkų širdingos 
rainos, gi lietuvių kata 
gausaus parėmimo su Visa
galio Dievo pagalba prade" 
dame mums pavestus dai 
varyti pirmyn.

K. J. Krušinskas, į 
Fed. Sekretoriuj(

59 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. 
___ ______ —_______ ___ UJ

• T-.
Veltui statysite bažnyčia^ 

veltui rengsite misijas, kui 
mokyklas, darysite visokiai į 
rūšies gerus darbus — visi jį* * 
sų rūpesčiai eis niekais, jei 
mokėsite vartoti apsiginamojo ' 
ir puolamojo ginklo — geros ; 
katalikiškos spaudos.-Hjwl X.'

Pereitasis Federacijos kon
gresas, kaip paprastai nusta
tė visą eilę darbų, kuriuos 
reikės atlikti per bėgamus 
metus iki kitam kongresui.

Nuo pradžios pasaulinio 
karo t. y, 1914 m. visuose ^Fe
deracijos kc 
tariamasi kaip geriaus pa
gelbėjus savo senai močiutei 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybę, atgavus nepriklau
somybę, tartasi kaip geriaus 
suteikus galimos pagalbos 
Lietuvai sustiprėti, tai pa
galbai nešti mes nesigailėjo- 

Ime tūkstantinių aukų, kad 
tiktai Lietuva būt laisva ir 

I kultūringa šalis. Aukodami 
I Lietuvai dolerius nesigailė
jome nei savo intelektualių 

Į spėkų, davėme ir tas ką ga
liojome duoti, bet būdami 
jduosnūs tėvynės reikalams, 
štai pasijutome, kad ir mū
sų pačių likimu reik susido
mėti, nes ir čia šimtai tūks
tančių išeivijos geriausių 
vaikų, turi savo reikalų, ku
riais privalome ir turime su
sidomėti. Federacijos kon
greso dalyviai turėdami tą 
-viską- -omeny ir nustatė visą 
eilę darbų kuriuos-Valdybai 
įsakė atlikti.

Kadangi jokis gyvas kū
nas be širdies negali gyventi, 
todėl ir Federacijos kongre
so dalyviai pirmon vieton bū
simų darbų pastatė Vilniaus 
Lietuvos širdies našlaičių 
šelpimo reikalą ir nuskyrė 
spalių 9-tą dieną, lenkais 
Vilniaus užgrobimo dieną, 
kur tiktai galima tą dieną 
tinkamai paminėti, paren
kant Vilniaus našlaičiams' 
šelpti aukų.

I Šelpdami Vilniaus našlai
čius neprivalome užmiršti ir 
savo čia augančios kartos, 
kad ir jiems mūsij pagalba 
būtinai reikalinga, todėl 
kongresas užgyrė remti Sese
rų Pranciškiečių vajų gruo
džio-mėnesy ir Seserų Kazi- 

I mieriečių kovo mėnesy ren- 
Igiamą .vajų. Kadangi nau
jai atidarytoji Tėvų Marijo
nų bernaičių Kolegija reika- 

llinga mūsų širdingos para
mos, todėl susitarus su Tė- 

Ivais ^ar i jonais turėsime pa- 
Idaryti bernaičių Kolegijos 
I naudai vajų.
I Kad išauklėti galimai di- 
I dėsnį skaitlių Am. lietuvių 
I katalikams taip reikalingų 
Į visuomenininkų ir kad davus 
I progos Am. lietuvių katalikii 
Į neturtingiems moksleiviams 
I užbaigti pradėtąjį mokslą, 
Į Federacijos kongresas užgy- 
Irė Vasario 16-tą dieną dary
ki moksleivių šelpimo reika- 
llams vajų.
[ Kadangi Federacija besi- 
| rūpindama visuomenės rei- 
I kalais nedaug turi laiko savo 
Į organizaciniems reikalams, 
įtaigi jos reikalai buvo labai 
Į apleisti,x daugelis draugijų 
I nustojo mokėti savo duokles, 
I skyriai apsileido, nekurie 
I net susirinkimus nustojo lai- 
Ikyti, todėl šiais metais turė- 
Įsype surasti ,ir tam savęs 
Išflprinimo laiką ir tūlą laiką 
I pašvęsti Federacijos stipri- 
Ipimo reikalms, nes nedaug 

v įgalėsime nuveikti patys bū-
Lietuvos Universiteto Profesoriaus, Lietuvos Pavasarinis-1 darni netvirti. Todėl Fedė- 

Į racijos Valdyba prašo visų 
gerbiamų Federacijos prie
telių stoti Fed. Valdybai tal
kon ir stiprinti savo jėgas, 
kad mums pavestus darbus 
tinkamai galėtume attikti.

I

BUDĖK
* 1

daug. Rusija miršta nedo
rybių purve. Meksikoj irgi 
siaučia toji epidemija. O 
kiek tąja liga serga tautų, 
šeimynų ir net pavienių žmo
nių? Stebiamės, baisėjamės, 
o nematome kaip didelis pa
vojus mums patiems gręsia.

Kadangi neturėdami Kon
greso protokolo po ranka ne
galime visko tiksliai apibu
dinti, et tai yra patys svai> 
bieji Kongreso nustatyti ir 
Valdybai pavesti vykinti se
kantiems metams darbai. 
Kad tuos darbus tinkamai 
atlikti yra būtinas reikalas, 
kad gerbiami Federacijos 
skyriai padarytų ekstra sky
rių susirinkimus tiems dar
bams aptarti ir nustatyti pie
nas darbo, nes be tikro prisi
rengimo darbas nėra sėk
mingas ir neatsiekiama to 
kas reikėtų atsiekti.

Todėl Federacijos Valdy
ba prašo kaip gerbiamų Fed. 
skyrių Valdybų, taip visų 
mūsų prietelių paremti mus 
šiame dideliame visuomeni
niame darbe, nes be Jūsų

Spalių mėn. 24 d. Šv. Pet
ro Bazilikoje Šv. Tėvas kon
sekruos tris kinų kilmės vys
kupus. Tai nepaprastas ka
talikų gyvenime atsitikimas.

* * * .
Viennos mieste, Austrijo

je, katalikės moterys atidaro 
aukštuosius pasaulietėms ka- 
tekėtėms kursus. Septyni 
Viennos Teologijos fakulteto 
profesoriai yra pasižadėję 
duoti joms paskaitas. Šių 
kursu tikslas vra idant mote-4- •>

rys, gerai apsiginklavę Die
viškuoju mokslu, sugebėtų 
tinkamai priruošti jaunąją 
kartą gyvenimui.

Šį gražų pavyzdį manau 
paseks Šv. Kazimiero Rėmė
jų Draugija, o gal ir Moterų 
Sąjunga. Paskaitas galėtų 
duoti Dvasios-Yadai.

Argentinoj susidarė gra
žus moterų būrelis, kurios 
teiks pagelbą žydėms, pri- 
imusioms katalikų tikėjimą. 
Jos yra narės Katalikų Ti
kybos Platinimo draugijos 
žydų tarpe. Džiuginantis

Į

kus ir jų apsigyvenimo ri
bas, kad jie ieškotų Dievo, 
beg kartais nepajus jo, arba 
neatras, nes yra netoli nuo 
kiekvieno iš mūsų. Nes Ja
me gyvename, ir krutame ir 
esame” (Apd.*XVII, 24-28). 
“Nėra jokio tvarinio Jo 
akims neregimo; visa nuoge- 
ir atidengta yra akims to, ku
riam duosim apyskaitą,” sa
ko Šv. Raštas (Žyd. <T -r ).

Dievas yra tobuliausia 
Dvasia. Jis yra amžinus ir 
nesimainantis, visuresantis 
ir visagalis, begalo šventas ir 
teisingas, kantrus ir gailes
tingas, meilingas ir j^eras. 
Atsiminkite, sako Viešpats, 
kad aš Dievas ir nėra kito 
Dievo ir-nėra panašaus į ma
ne (Iz. 46, 9). Kas nemyli 
taip gero Viešpaties- mūsų 
Sutvėrėjo, tas užsitraukia 
bausmę amžinos prapulties.

✓

KOLUMBO VYČIAI
Sulig vyriausiojo raštinin

ko apyskaita išduota birželio 
30,1926 m. metiniame suva
žiavime, Philadelphia, Pa., 
pasirodo, jog Kolumbo Vy
čiai turi 2,463 kuopas arba 
skyrius su 722,172 nąirais.

Pinigų — $24,388/511.59. 
Jų turtas nuolat auga. Pe
reitais metais turėjo $5,259,- 
075.51 įeigų. O išlaidų $3,- 
024,579.44.

Galinga ir turtinga orga
nizacija. Arne?

apaštalavimo darbas!
* * *

Lisieux miestely, Prancū
zijoj, pradedama .statyti ne
paprastai graži ir didelė ba
zilika Šv. Teresės, Jėzaus 
Gėlelės garbei.

/ * • •______ J
Brighton, Mass. — Rugsė

jo 9 d. Pasionistų Vienuoly
ne Gabrielius Maria padarė 
amžinus įžadus. Iškilmėse 
dalyvavo jojo tėveliai—Pet
ras ir Salomėja Jeskelevičiai 
iš Lavvrence, Mass., Kun. F. 
Virmauskis ir Kun. F. Juš- 
kaitis.

Jeskelevičiai turi tris sū- 
sūnus ir vieną dukterį. Vy
resnysis sūnus Pranciškus, 
—dabar Gabrielis Maria, Pa
sionistų Vienuolyne eina tre-į 
čiąjį teologijos ; antra
sis sūnus — Julijonas, prie 
Tėvų Marijonų; trečias — 
Petras mokinasi Šv. Kara
liaus Kolegijoj, norėdamas 
likti kunigu; o duktė Vladis- 
lava, nūn Sesuo M. Vinifre- 
da, Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyne.

4S Bn»dwįĮy, Nėr York City

CHORO REPERTUARAS* - •
MCpąsjials Leidinys. Ma
tams $2,00. Ų2 kalno
slmaSam Ir

Jis šiandien akyse mūs stovi. 
Mes'-matom kaip laimina mus, 
Net girdim gražius Jo pamokslus 
Ir jaučiam širdies Jo skausmus.

t

Jausmai tie šventi ir prakilnūs, 
Juos gimdo vien meilė karšta... 
Kaip myli Jis Dievą, Tėvynę, 
Tą rodo vargų Jo našta...

s.

Garbingas svetys iškeliavo 
Jį lydi Jo Draugas Bučvs, 
Juos seka mūs mintys ir širdys, 
Mums liko te vien liūdesys...

uhtuvon m ifl

Laivu ESTONIA' 
RagsEjo-Sept. 21,1926 -

Be Jokio Persėdimo
Lietuviai. kurie maap atlankyti sava 
gimtąją arba mano grįžti namo prfc 
sidėkite prie šios ekskursijos ir važine- . 
kitę iš New York’o tiesiai Į Klaipėdą. - ■

Geriausias ir Parankiausias ' 
v* j 

Kelias į Lietuvą
Suprantamas dalykai jos parankiausia . 
keliu bua vienete tas, kuriuo važiuojant 
išvengsit visų neparankumų ir n renta- 
gumų surišti; su kelione per svetimas 
Šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra ui vienatinė Unija, kuri dabar * 
leidžia laivus iį lortfo tiesiai |

KLAIPĖDA
Vnžin/>tept tiesiai į Klaipėda fivengatta 
kitų valstybių ir sumaitosite Iš
laidas Ir vargų. Ypač šeimynoms su bu
riu valkų ir su didesniais bagažais yra 
labai paranku važiuoti be jokių persė
dimų tiesiai 1 Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į taaip&lą
3-«a kUasa $107. I abi pusi Ok $181 

Sutaupysit $44-50.
Tartet—B kUasa $117. I abi pM $198 ' 

Sutaupysit $44.50. /-
2-tra kitam $14250. Į abi pu< $270 

Sotaupysit IBO.00.
“Rersnue Tax* ir “Head Tax” 

atskirai
AeJtaaMs flĮptasUtMa tažn*.*

Laivas “LITHUANIA” Sp.li 
Laivas “ESTONIA” Lapkr. l ;
Infunaadjų krsĮpkRa j rieto* agentai 

arba et»6bl l Kompaaljų

BALTSO AMBRICIA LXNB
8-10 Bridgo 81, New Tort

LIETUVOS UNIVERSITETO PROF. DR. J. ERETO 
PRAKALBU MARŠRUTAS

Irų 8ąjungos Pinnininkas kalbės sskančioM lndonMose) 
Athd, Masu — Rugsėjo 19-tą dieną 
Northam'pton, Mass. Rugsėjo 90 dieną ( 
Westfield, Mass. Rugsėjo 91-mą dieną j Bridgepdrt, Conn. — Rugsėjo 22-rą dieną /

... Fed

LIETUVOS 
PER H4MBVBO4

Musų 3 varykltų garlaiviais 
▲LBEVT B4UJK, HAMAUM 

BESOLVm MUAMCB

ir popullarlški Vieno kabio 
laivai, 

erJKHOJUta, VKtfMUUA 
TBVMVOU 

8ayaJttktfaJ tf&la«klmal ii 
New Yųrro—carialvala 

Tmw«u a WtsT»MAtiA 
Sustoja

AmenHtaT vadBVatUaBW 
fjiT^TpinftT MtaM?

Hamburg-ADerican 
Llie

AMeriem Linat, /no. 
G^crtl A fantu

>181 Statė
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SŪBSCRIPTTON RATES: PEUCNUMERATOS KAINA

..............................................$4.50 Metams ....................
Boston anū suburbs .....................-f4JS0 Boeten’e tr apyBnKBsė ..‘...............S16O
Itatfgn countrfep yearfy ........$5^0 Užsieny. ..........r......... $6J5O

“DARBININKAS”
568 West Broadway South Boston, Mass.
.t Telephone South Boston 0620
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šavo stintikuojantiems broliams
tai tegali suteikti. >

Naujas skyrius
Šiame “Darbininko” numeryje skaitytojai ras naują sky

rių — DVASIŠKŲ SKAITYMĖLIŲ SKYRIŲ. Jį ves gerb. 
kun. Pr. Juras, dabartinis LDKS. Dvasios Vadas. Tas skyrius 
gražiai mūsų laikraštį paįvairina ir gerai papildo. Buvo tokių 
“Darbininko” skaitytojų, kurie panašios rūšies raštų pasiges
davo. Dabar toji spraga užkišta, trūkumas pašalintas, šitas 
skyrius rasis kiekvienos savaitės antrame numeryje.

Iš pat pradžios matote, jog skaitymėlių tame skyriuje ne
mažai ir jog jie yra labai įvairūs. Be to yra indomių ir svarbių 
informacijų.

Nėra abejonės, kad kiekvienas “Darbininko” skaitytojas 
pasidžiaugs šituo skyrių ir pajus dėkingumą gerb. kun. Pr. Ju
rui už jo pasišventimą tą skyrių vesti

Prof. Eretas baigia save misija
■ Per vasaĄ n.plankęs žyffiią Amerikos’ tietuvių koiuiriju da-' 
lį, profesorius Eretas, Lietuvos jaunosios kartos vienas žy
miausių veikėjų, baigia savo maršrutą.

Kai pasklido pereitą, pavasarį žinia apie tai, kad prof. E- 
retas atvyksta Amerikon, tai gal ne vienas paabejojo apie jo 
tinkamumą lankyti Amerikos lietuvių kolonijas tikslu susipa
žinti su čionykščia jaunaja karta ir sužadinti joje lietuvystę 
ir idealingumą. . Dabar gerb. svečio misijai baigiantis, kas tik 
jo prakalbas girdėjo, pripažįs, kad vargu atsirastų Lietuvoj 
kitas toks veikėjas, kurs tinkamiau tokią misiją būt galėjęs at
likti. O tie, kurie jį arčiau pažino, tai jį širdingai pamylėjo.

Prof. Eretas, kilme šveicarietis, nuo augštų Šveicarijos 
Alpų kalnų nusileido į Lietuvos lygunias. Palikęs augštai kul
tūroj pakilusią tautą, stojo darbuotis žemai kultūroj stovių- 

tautoje. ’ Tik labai idfealingas asmuo šitaip gali pasiau
kuoti Augštus mokslus išėjęs savo gimtinėje, išauklėtas pui
kiai sutvarkytoje senoje respublikoje, prof. Eretas dabar tei
kia talką jaunai Lietuvos respublikai.

Amerikos lietuviai, prisiklausę įvairių kalbėtojų, jau ne- 
bepasitenkina bile kokiomis prakalbomis. Jie mielu noru klau
so tokių kalbėtojų, kurie parodo originalumo, indomiu būdu 
suteikia naudingų informacijų. Prof. Eretas ir yra toks kali 
kėtojas, kurio kiekvienas mielai klauso. Iš kelių pirmų jo sa
kinių pajunti, kad klausai ne šabloniško kalbėtojo, o tokio, 
kurs smagiu būdu suteikia ir informacijų ir žinių ir pamokini
mų ir sužadina entuziazmą.

Amerikos lietuviai ypač jaunimas neužmirš brangaus sve
čio, gerb. profesoriaus Ereto.

Nisiginklavimas nieko nereiški*
Prof. Horris iš Massachnšetts* Technologijos Institiito sa

ko* kad kitas karas prasidės tuomi, kuomi pereitasis Didysis 
Karas pasibaigė. Pereitasis karas baigėsi vartojimu nuodin
gųjų dują ir orlaiviais, kaipo pragaištingiausiais guSdžiš. 
Kitas didis karas prasidės gausiu nuodingųjų dujų Vafrtojiura. 
O kiekviena chemijos laboratorija bei dįrbtavė lengvai gaM būt 
paversta į nuodingųjų dujų dirbtuvę. Kaip senoviškos didžios 
tvirtovės mažai tereiškė pereitame kare, tai taip didžiulės ar
mijos mažai tereikš kitame kare. Taigi nusiginklavimas ma
žai tepriartintų taiką. .

Dabar nei viena valstybė hestatydina didžių tvirtovių. Ži
no, kad jos be galo daug pinigų atseina, o karo metu naudos 
visai mažai iš jų tėra. Gal jau netoli tas laikas, kada ir di
džios armijos ir milžiniški arsenalai pasirodys tokios tesą ver
tės, kaip senoviškosios tvirtovės.
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nešu, kad artistas St. Pūką, 
įsteigęs t^eagoje Lietuvių 
Teatrį, sezoną pradės rugsė- 
; ’ patiekdamas visuo
menei linksmą • komediją 
“Žemės Rojus.”

Rytinėse valstijos^ šiuo 
tarpu įąnkys lietuvių koĮoni- 
jas Lietuvos Operos artistės 
p-lės.Jozevskaitė ir Sipavi
čiūtė. ,

Geriausios kloties lietuvių 
menininkams. \

Artistas Oleka “Darbinin
kų” atsimena nuo laikų, ka
da jis su artistais Byra i> • 
Liskevičium ^koncertavo po 
Amerikos lietuvių kolonijas. 
Kaip visiems Lietuvių meni
ninkams ir kultūrininkams, 
taip ir artistui Olekai ir. jo 
draugam “Darbininkas” pa
rodė palankumo. Smagu, 
kad gerbiami artistai tą pa
lankumą gražiai įvertina.

BESIŽVALGANT
DŽIAUGIASI PASISEKIMU

Katalikiškasis dienraštis 
Chicagos “Draugas” su 
džiaugsmu praneša, kad ei
nąs stipryn. ‘^Draugo” sti
prėjimu džiaugias kiekvie
nas lietuvis katalikas. Apie 
savo stiprėjimą “Draugas” 
,šitaip4)ianešau___ __

“ ‘Draugas’ nuolatos eina 
stipryn. Tą žinutę mums ma
lonu pranešti ‘Draugo’ skai
tytojams. Turėdamas ‘ Drau
gas’ daug uolių prietelių vi
suomenės tarpe, pasirūpins 
savo skiltis padabinti įvai
riais vaizdeliais, fotografijo
mis etc.

“ ‘Draugas’ duos daugiau
siai atvaizdų iš katalikiškai 
visuomeninio gyvenimo. Be 
to, manome ‘Draugę’ įvesti

nauji), jaunimui skyrių. Ar 
pavyks tas sėkmingai suor
ganizuoti, kol kas nežinome, 
nors pirmieji tam padaryti 
žingsniai duoda geros vil
ties.

“Šiais metais ‘Draugas’ j- 
Žeųgią_į^ieriuolik±us savo, 
gyvavimo, kaipo dienraštis, 
metus. Daug sunkių valan
dų jisai pergyveno, bet atsi
laikė, sustiprėjo, įėjo į nor
males vėžes.

“Sekantieji dešimt meti) 
bus, manome, ‘Draugo’ au
gimo, stiprėjimo laikas. Lie
tuviai katalikai, viešai pasi
rodę solidarūs ir stiprūs, uo
liai remia katalikų dienraštį 
‘Draugų’ dabar, jį rems ir 
įtoliau.”, , . . >

........ --  •

LABŲ DIENŲ Iš ISPANIJOS
Amerikoj buvęs Lietuvos 

artistas P. Oleka pereitą va
sarą važinėjo po įvairias Eu- : 
ropos valstybes. Iš Ispani
jos, Sevilijos miesto, p. Ole
ka vienai So. Bostonietei, 
Lietuvoj gyvenusiai prašė ši
taip :

“Būk taip gera, išpildyk 
vieną prašymą. Užmiršau 
Bostono ‘Darbininko’ antra
šą. Pas mane pasiliko apie 
‘Darbininką’ kuogeriausi at
siminimai. Be to dar Kau-] 
ne būdamas mačiau ‘Darbi
ninke’ atspauzdintą vieną

* fotografiją Kauno potvinio 
ties Lietuvių Prekybos Ben
drove. Toje fotografijoje fi- 

- “ gniavarriT aš'sn mūsųtestrcr 
baletininkių pulku. Taigi 
būk maloni užeiti pas ‘Dar
bininko’ redaktorių jam ati
duoti mano labas dienas iš 
Sevilijos ir perduoti jam čia 
siunčiamą ‘pikcierių,’ kur aš 
esu kompanijoj gan karšto 
liūto, nes jis įkaitintas Sevi
lijos saulės, kuri čion dienos 
metu siekia 60 laipsnių C. Ši 
fotografija traukta ispanų-a- 
merikoniškos parodos sodne 
prie liūto.’’ P

NAUJAS LAIKRAŠTIS
♦

Panevėžyje jau nuo senai 
ėjo savaitraštis “Panevėžio 
Balsas.” Dabar atėjo pirmu 
du numeriu naujo Panevėžy
je leidžiamo laikraš.čio 
“Verpetai.” Naujasai laik
raštis sakosi -ir žada būti 
“tautinės krypties laikra
ščiu” ir tęsiąs “Aušros’ pra
dėtą'darbą, nes tas darbas 
dar nesąs baigtas.

“Verpetai” išrodo bus pa- 
žangininkų (smetonininkų) 
laikraštis.

PIKTADARYBĖS LIETU
VOJ

Ne vienam šiurpuliai per 
kūną ėjo, kai naujoji Lietu
vos vyriausybė ėmė su pasi
didžiavimu skelbti laisvę vi- 
sokiems-kriminalistams» Ea_-i 
leista iš kalėjimų nemažai tų 
piktadarių. Ir to baisūs1 vai
siai netruko apsireikšti. Štai 
eilė baisių piktadarybių, 
kaip jas paduoda “Ūkinin
kas:”

“Paleidus sulig amnestija 
iš kalėjimų nusikaltėlius, 
tuoau po visą Lietuvą pradė
jo platintis žudynės:

“1) Rugpiūčio iš 5 į 6 d. 
apiplėšta Pasvalio valsčiaus 
valdybos kasa, gi sargas nu-

žudytaa, nukirsta galva ir la
vonas tarpdury pakartas.

“2) Rugpiūčio 7 d. Vėduo
klėse (Pasvalio valsč.) nužu
dytas pirklys Grajauskas, o 
jo parduotuvė išvogta.

“3 RugpiūČio 8 d. netoli 
Viduoklių rastas nežinomo 
vyriškio lavonas be galvos. 
Palei lavoną rasta Šautuvas, 
iš kurio paaiškėjo, nušautas 
buvęs ir Grajauskas.

4) Iš rugpiūčio ii į 12 d. 
Kaune ant Žaliojo kalno, ša
lia Jonavos gatvės, rasta už
kastas žemėje merginos lavo
nas.

“5) Liepos mėn. 29 d. apie 
1 vai. nakties du ginkluoti 
plėšikai įsiveržė Kiaulakių 
dvare (Tryškių valsč.) į Pet
rą Bubino butą ir atėmė 400 
it.

“6į Rugpiūčio 8 d. Kaune, 
teisino nario p. Žilinsko bute 
(Kęstučio g. 40 Nr.), rasta 
jo tarnaitė Ona Čekavičaite 
peršauta.

“Apskritai, nužudymų ir 
plėšimi) skaičius dabar yra 
žymiai padidėjęs.”

Tai mat kokiomis gerybė
mis naujoji Lietuvos socija- 
listų ir liaudininkų valdžia 

j • -t — T • J •Apteik^Lictuvoaramius.^y^. 
ventojus. Mat kam laisvė ir 
palengvinimai — galvažu
džiams.

«

A. Jakštas

Pasaulio pradžia mokslo ir ap
reiškimo šviesoje

GIMTINĖ
Malonus lizdas paukšteliui, 
Kurį tėvai jo supynė;
Meili ta grįčia berneliui, 
Kur jo tėveliai, gimtinė. 
Svetur nors šildo saulutė, 
Nušviečia dangų mėlyną: 
Meiliau bet ten, kur matutė 
Mus užsupo, užaugino. į

Mokslo sezonas prasidėjo
Vakacijų dienos pasibaigė. Kaitros praėjo. Atsidarė jau

nimui mokslo įstaigų durys. Bet šiuokart ne apie besimoki
nančios jaunuomenės reikalus norime žodį tarti. 1 Čia norime 
užsiminti apie suaugusiųjų švietimo reikalus.

Kiekviename Suv. Valstijų mieste yra daugybė visokių mo
kyklą,,-kur suaugusieji vakarais gali mokytis ko tik nori. A- 
merikos lietuviai yra daugumoj paprasti darbininkai ir jiems 
pirmoj vietoj turi rūpėti pramokti angliškai, patapti Suv. Val
stijų piliečiais, pramokti amato. Iš dabar gyvenančių lietu
vių Amerikoj tik maža dalis tegrįš Lietuvon. Manant šioje ša
lyje apsigyventi ir nesirūpinti pramokti kalbos ir tapti pilie
čiu yra tiesiog nedovanotinas apsileidimas.

Daugeliu patapti piliečiu kliudė tas, kad karo metu 
daugelis nepiliečių reikalavo paliuosavimo nuo kareiviavimo, 
repiiantis tuo, kad yra ateivis ir nepilietis. Tokiems pilieti
nių popierų gavimas buvo sutrukdytas. Dabar toji kliūtis pa
šalinta. Tas patvarkymas jau neveikia. Ir reikalavusieji per 
karą paliuosavimo nuo kareiviavimo be sutrukdymų gali gau
ti pilietiškas popieras. I f <

Amerikos lietuvių darbininkiją raginame Šiame mokslo se
zone lankyti vakarines mokyklas, mokytis angliškos kalbos, 
Amerikos istorijos, geografijos, Amerikos surėdymo ir eiti 
prie patepimo piliečiu.

tvėręs ir augalus ir visus gyvius. Bet kok* . 
du ir kaip y r sutvėręs, Biblijoj nieko nepasaky
ta. Dėliai to katalikas mokslininkas čia yra vi
sai laisvas. Jis gali manyti, kad augalai ir gy
viai yr atsiradę susyk vienkarčiu Dievo tvėrimo 
aktu; jis turi lygią teisę laikytis ir priešingos 
nifcmonės, kad augalai ir gyviai rutulio jos ilgos 
evoliucijos keliu, kaip to reikalauja transfor- 
mizmo hipotezė. Bendri Biblijos posakiai “že
mė teišželdina,” “vandenys, žemė teišduoda) 
duodas ir vienaip ir antraip aiškinami. Dėliai 
to naujesniais laikais randas ir tarp katalikų ne
tik fiksistų, bet ir transformistų. Šie pastarieji 
nieko ildfcir prieš transformizmą, kaipo patogią 
gamtamokslio hipotezę, nesutinka tik laikyt jo 
tikra mokslo tiesa, nes jis tebėra dar jokiais 
griežtais įrodymais nepagrįstas, pasilikdamas 
vien tikimybės ribose.

2) Bet kad ir duotus transformizmas taiki
namas augalams ir gyviams, kyla čia naujas 
klausinis, ar Biblija ir teologija leidžia taikinti 
transformizmą žmogui? Kitaip sakant, ar leis
ta katalikui laikytis pažiūros į žmogų, kaipo il
gos cvolucijos padarą ir pripažinti iš čia kylan
čią jo giminystę su žemesniais gyviais.

Apie tai katalikų mokslininkų tartie buvo iš
reikšta daug visokių nuomonių, o dar daugiau 
pas nekatalikus. Vienos jų yra grynai materia
listiškos, kitos — daugiau ar mažiau kreadonis- 
tiskos. k

Materialistiškose teorijose — visas žmogus^ , 
kaip jis yra, su kūnu, siela ir protu, tepripažįs- 
fama vien evoliucijos ir transfotmizmo padaru. 
Katalikui tikinčiam, kad žmoguje be kūno yra 
ir nemirioji, Dievo sutvertoji siela, panašios ma
terialistiškos pažiūros yra visai nepriimtinos; 
tarp materijos ir žmogaus dvasios, galinčios min
tyti ir protauti, glūdi nejieržengiama bedugnė. 
Pagalios bibliškasis pasakojimas apie Žmogaus 
(o ypatingai Jėvųs) sutvėrimą, atrodo visai ne
sutaikomas su absoliučiu žmogaus išsirutulojimU 
iš žemesnių gyvių.

Kai dėl kreacionistiskų teorijų, tai jos visos 
sutinka tame, kad žmogaus sielos tvėrimą pripa
žįsta Dievui. Skirias vien žmoųoff# kino kilmės 
klausime. Vienos iš tų teorijų mario, kad žmo
gaus kūnas yra tikrai evolucijos padaras ir iš- 
s iru tūlojęs trainsformizmo keliais iš gyvulio kū
no: mat, kai šis beairutuliodamas yr galop tapęs 
pasafios žmogi&ąni, tuomet Dievas, pa&nęš tą

vairių dingusių gyvių, tame skaičiuj beždžionių 
ir žmonių, bet ikšiol niekam dar nepavyko iškas
ti jokių neabejotino beždžionžmogio griaučių bei 
kaulų.

Dėl buvimo yra mokslininkų, kurie tikis su
rasią ilgainiui beždžionžmogio liekanų.' Bet toks 
tikę j imas moksle netur j okios vertės. Taigi šian- 
diena taip reklamuojamas transformizmas yra 
vien hipotezė, spėliojimas, bet nieku gyvu nėra 
griežtojo mokslo davinys. Jei jis nūn tarp neti
kėlių randa pritarimo, tai vien dėlto, kad jis lai
komas patogiu ginklu 'Dievo tvėrimui griauti. 
Mat transformizmu tikimasi galėsią pašalinti 
“Dievo hipotezę.” Bet ši viltis yra.be pamato. 
Nes kad ir galima būtų transformizmu aiškinti 
įvairių gyvių kitimas, tačiau jis nieko negal pa
sakyt; apie pačių tų gyvių pradžią. Kad kitimas 
galėti) eiti, pirma reikia, kad jau būtų keletas ar 
bent vienas gyvis. Į klausimą gi, iš kur ir kaip 
yr atsiradus žemėj gyvybė, transformizmas ne
turi jokio rimto atsakymo. Išvedžioti gyvybė iš 
negyvos materijos — yra tai skelbti pasakas, nes 
visos netikėlių mokslininkų pastangos sutverti 
gyvybę iš negyvos materijos eksperimento keliu 
yr nuėję niekais. Biologijos aksiomos, kad gy
vybė tegal kilti vien iš gyvybės (omne vivum e 
vivo, omne vivum ex ovo, omnis cellula e cellula) 
tebestovi tvirtai po šiai dienai, kaip tai neiš
griaunamai yr įrodęs garsusis gamtininkas L. 
Pasteuras.

Tuo būdu tiek savai mis gimimas (generatio 
aecųvivoca), tiek transformizmas, žiūrint į juo
du vien mokslo atžvilgiu, tenka pripažinti netu
rinčiais tvirto moksliško pagrindo. Vadinas tik
rojo mokslo atsakymas čia yra neigiamas.

Nūn pažiūrėkim, ką sako apie savaimį gi-’ 
mimą ir transformizmą apreiškimas ir krikščio
niškoji teologija? Patogumo dėliaipadalinkime 
šį klausimą dviem dalim: 1) augalų ir gyvių pra
džia ir 2) pirmųjų žmonių atsiradimas.

1) Augalų pradžią Biblija aprašo šiais žo
džiais: ‘^Ir tarė (Dievas): žemė teišželdina ža
liuojančias Žoles... ir vaisinius medžius” (Gen. 
1,11). Apie gyvius ten pat pasakyta: “Ir Die
das tarė: vandenys teišduoda plaukiančias gyvas 
esybes ir sparnuočius... Žemė teišduoda gyvas 
esybes, galvijus, ir slankiojančius guvius ir lau
kinius žvėris” (Gen. L 20, 24). Tais žodžiais 
konstatuojaųuų, kad Dievas savo Wžū< yr su-

(Tęsinys)

V.
•»

Remiantis šiais pamatais, galima pusėtinai 
nušviesti ir pagarsėjęs šiandien gyvių kilmes 
klausimas. Senovėj jo nebūta, nes krikščionys, 
tenkindamies Biblijos pasakymu, kad visus gy
vius yr Dievas sutvėręs, visai nė nekėlė klausi
mo: kaip, kokiu būdu gyviai yr atsiradę žemėj. 
Mokslui gi šiaklausiiflas kaip tik labiausiai ir rū
pi. Dėliai to zoologai stengias pažinti netiktai 
kiekvieną gyvį atskirai, bet ir sužinoti, kokie y r 
juvę tolimiausi to gyvio protėviai.

Savo atsakuose į šį klausimą gamtiniskai yr 
suskidę dviem dalim: vieni tvirtina, kad kiek
vienas gyvis gimdo visados tos pat veislės gyvį, 
ir todėl, eidami atgal gimdymo eilėmis, visados 
prieisime tos pat veislės to gyvio protėvius; kiti 
mano, kad tam tikro gyvio protėviai gali būti vi
sai kitos veislės, negu pats gyvis. Kitaip sakant, 
vieni stovi už veislių rickintamybę, antri už jų. 
kintamybę. Pirmieji vadinas fiksistai, antrieji 
— transformistai. Ir vieni IT antri sutinka, kad 
gyviuose esama tam tikro, rutulojimosi bei evo
liucijos, skirias tuo, kad fiksistai evoliucijai te
pripažįsta galios vien gyvių rūšims gaminti, o 
transformistai mano, evoliucija galinti privesti 
gyvį net prie savo veislės perkeitimo. Ką apie 
tai manyti ?

Pirmiausia tenka čia pažymėti, kad trans
formizmas, kaipo siekiąs už patyrimo ribų, tėra 
vien gryna hipotezė. Dėl buvimo yra kai kurių 
jai palankių faktų, Imt esama ir kitų faktų, su
darančių jai nenuveikiamų sunkenybių. Vienas 
iš tokių yra tariamasis žemesnės veislės gyvio 
virtimas aukštesnės veislės gyviu. Transformis- 
tų išmanymu, tas virtimas įvykstąs nepastebi
mai, gyviui kitę jant palengvėl, per labai ilgą lai
ką. / Bet jei tai būtų tiesa, tai tarp žemesnės 
veislės gyvio, pav. beždžionės, iy aukštesnes veis
lės — žmogaus, turėtų būti didelė daugybė tarpi
nių gyvių, tam tikrų, žmogbeždžionių, ar bež
džionžmogių. Bet kasinėjant žemę, kąd ir rasta

kloduose daugybė suakmenėjusių liekanų į-

t

Naujas atsišaukimas
Amerikos Darbo Federacija išleido naują atsišaukimą, ra

ginantį Amerikos darbininkų unijas rinkti aukas Anglijos strei- 
kuojantiems ai<Hak»<dams. Nurodoma, kad Anglijos anglia
kasių be darbo yra 14K1O.000 darbininkų. Jie jau penktas mė
nuo, kai MaHnauja. ^Marinų šeimynose ne tik vargas ir 
skurdas įsiviešpatavo, o badas alina darbininkų eiles.

r kitos pramo ės sutrukdy-
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Dr? Kasyk Pakštas

ItritsriaSs Autęnomijos Problema
‘ (Pabaiga) 

HL
Naivu būtų manyti, kad 

yisonjs grupėms pritaikinta 
plati kultūrinė autonomija 
prašalintų visus ginčus ir ne
santaiką. Juk ne dėl vienų 
kultūrinių reikalų ir dabar 
vedamos aitrios kovos Res
publikos viduje. Be to, ši 
mūsų gentkartė; išaugusi 
Ryūj chaoso atihosfėro‘j, yrą 
ir pasiliks labai nervinga ir 
palinkusi į visokias rietenas 

bei suirutes.
Vėl gi, divorsų momentai 

visuomet esti peštynių ir ne
sutikimų persunkti. Ilgai iš
gyvenusi katalikybės pa
sparnėje laisvamanybė vos 
dabar pradeda stoti aut savo 
kojų. Su vos atskilusiais 
laisvamaniais katalikams 
sunkiau sugyventi, nes jau
na tikyba ar pasaulėžiūra y- 
ra fanatiškesnė už senąsias. 
Iš Amerikos praktikos pati
riamą, kad katalikams daug 
lengviau susitarti su senai
siais, nekrikštytais laisvama- 
niąis, negu.su naujai jj.atsi
vertusiais,” kurie nuolat 
jaučiasi misionieriais esą. 
Panašių pavyzdžių turime 
juk čia pat pas mūsų kaimy
nus Vokietijoj ir Latvi,joj. 
Latvijoj katalikų tik ^4, ta
čiau jų bažnyčios teisinė.pa
dėtis yrą žymiai geresne nei 
Lietuvoj. Mat Latviją val
dąs laisvamanių tipas nieko 
bendra neturėjęs su Katali
kų Bažnyčia ir prieš ją spe
cialiai nenusistatęs, neranda 
sau jokio smagumo ar išro- 

^kaviino slėgti kitaipjtikintį

kurie

i

savo kaimyną, su kuriuo ne
turėjo progos aštriau »susi
pykti. Katalikybės ir: laiis- 
vamanybės santykiai Lietu 
voje galės sušvelnėti tik tuo
met, kai dabartiniai mūsų 
laisvamaniai bus pakeisti ne
krikštytų ir nieko bendra su 
Bažnyčia neturinčių naujo 
tipk/ ?ai&amahft£ ‘ ne
bus taip fanatiški kataliky
bės atžvilgiu ir nebesi jaus 
misionieriais. • Kad greičihu 
susilaukus šitokio džentelme
niško laisvamanių tipo, tai 
reiktų mūsų Respublikoj į- 
gy vendini i plačios kultūri
nės autonomijos principas, 
be kurios negalimas pasaulė
žiūrų divorsas. Kultūrinė 
autonomija, pastatyta ant 
griežto teisėtumo ir teisingu
mo pagrindų, duotų tikros 
galimybės katalikams užlo
pyti vietomis prakiurusius 
savo rūmus, o laisvama
niams kartu su visais tikybi
niais indiferentais užtikrim 
tų geras darbo sąlygas, ku
rios padaryti} juos savinin- 

rfklris- afskfro kuttūros'ūkiū Ir 
išvesti! juos iš svetimos kam- 
pininkystės. Visi lygiai val
stybės remiami, bet atskirai 
dirbdami, mažintume, džio
vintume nesantaikos šalti
nius ir ilgesnėmis pastango
mis sukurtume lietuviško 
džentelmeno tipą, kurs savo 
geromis savybėmis gal nenu
sileistų ir anglo saksui.

Lietuvių katalikų santy
kiai su protestantais ir Rytų 
krikščionimis ir dabar gali 
patenkinti vidutinius veika
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Kandidatas į Ohio valstijos gubernatorius. Jis yra namų Tik daug 
budavotojas ir kaip iš paveikslo matosi išbudavojo gražią šei
myną,. f -

lavintus. Tačiau galima bū
tų pageidauti dar nuoširdes
nių santykių. Prie katalikų 
vyriausybės įkurtas Evange
likų Teologijos Fakultetas 
irgi vra ženklas gero katali- 
kų ir protestantų sugyveni- 
įnp Lįętųyoj. Jei . šiandien 
dar pasitaiko kurių nešvel- 
nunin tarp katalikų ir kitų 
krikščionių grupių, tai jie į- 
vyksta išimtinai tik toje liau
dies daly, kuri dar nespėjo 
atsikratyti nuo visų prieta
rų. Krikščionių inteligentų 
santykiai pas mus visais at
žvilgiais džentelmeniški ir 
belieka tik toliau ta pačia 
sveika kryptimi nuosekliai 
eiti.

Šio raštelio autorius vi
suomet buvo ir tebėra įsitiki
nęs, kad nėra' jokio reikalo tėvynės miestuose..-Ūkinim-

katalikams erzintis su žydais 
vien dėl to, kad jie yra ir no
ri pasilikti žydai. Tačiau 
mūsų santykiuose su žydais 
yra labai ypatingų veiksnių, 
kurie dar ilgai kliudys visiš
kai geram sugyvenimui. Be-

£o,amatu mieste juk negy
vensi. Miestelėno paprastas 
verslas,—tai prekyba ir pra
monėm Tad lietuvis ir bando 
spraustis prekybon ir pra
monei!, kur tik kokia spra-, 
gapasitaiko. Į šitą reiškinį 
žydai labai solidariai re
aguoja. Žydų didelis solida
rumas gali kartais iššaukti 
ir lietuvių šiokį tokį solida
rumą, nors lietuvių flegma 
bei menkas savo reikalų iš
manymas ir labai trukdo 
mūsų solidariam darbui. Mat 
pas mus dar nesubrendo tiks
laus ir kovojančio tautinio 
organizmo centralinės sme
genys.

Be skirtingų kultūrinių ir 
ekonominių interesų, lietu
vius ir žydus labai dar ski
ria antropologinis veiksnys, 

keliavę ir plačiai 
apsiskaitę žmonės moka iš
mintingai ir tolerantingai į- 
vertinti griežtai skirtingus, į 
save nepanašius antropologi
nius tipus. Vietoje nusisėdė- 
jęs vidutinis Lietuvos pilie
tis kaž kaip keistai tebežiūri 
į žydą, taip puikiai išlaikiu
sį kai kurias Priešakinės A- 
zijos gyventojų būdo savy-

jidk.ybii. Lietuvos žydai gy- hes.
vėlia miestuose ir laiko savo 
l ankose krašto prekybos mo
nopolį. Visuose kraštuose 
miestai vaidina patį svar
biausią vaidmenį kultūros ir 
politikos gyvenime. Jokia 
save gerbianti ir normalių 
ambicijų tauta negali atsisa
kyti nuo įsigalėjimo miestuo
se, tuose kultūrinio gyveni
mo židiniuose. Nors nelabai 
sąmoningai, bet visgi ir lie
tuvių tauta jaučia reikalo į- 
sigyventi ir įsistiprinti savo

mokančiu. O tai irgi kliudo 
savitarpiniam pasitikėjimui. 
Pasitaiko naivių neišmanė
lių, kurie tikisi žydus sulie
tuvinti užtepliodami jų iška
bas.

Nežiūrint jaučiamų sun
kumų, mūsų santykiai su 
Lietuvos žydais galėtų būti 
geresni nei dabar, tik mes 
turėtume į miestus veržties 
per prekybos ir amatJ\jno- 
kyklas, o ne žydų iškabas te
pliodami, ar jų kultūrinę au
tonomiją siaurindami. Žy
dams gi būt pravartu supras
ti lietuvių teises į Lietuvą, 
panašiai kaip žydai supran
ta savo teises į Palestiną. Jie 
pas mus truputį mažiau, 
kaip arabai ir kiekybiniu ir 
net istoriniu atžvilgiu. O ara
bų teisės Palestinoj juk ne 
didesnės negu žydų Lietuvoj.

Nepastovi, netvirta kultū
rinė autonomija, jei ji esti 
taikoma vien tik tautinėms 
mažumoms, nes tik jos vie
nos esti gyvai užinteresuotos 
ją saugoti. ■ Visai kas kita, 
jei Ši autonomija kartu tai
koma ir visoms lietuvių gru
pėms, turinčioms skirtingų 
kultūrinių interesų. Tuomet

v •

gyvenimo nordiškai — alpi
nistinėje Lietuvoj.

Amžių eigoj žydų tauta iš
kentėjo daugybę sunkių per
sekiojimų, kas padarė jų li
guistai jautrią, nervingą. 
Mažas spustelėjimas jai 
šiandien atrodo didžiausia 
skriauda. Būdami labai kar
što ir nervingo temperamen
to, jie savo skriaudas garsi
na didžiu ir įkyriu riksmu. 
Visa tai nesuderinama su ly
giu -ir flegmatišku lietuvio 
pasyvumų, gestikuliuoti ne

M- T., 
kurios : 
Kuomet ėsti i 
tinės pergalė 
policijos at paprasto įi 
mo keliu patikrinti sau 110 
dalį ir nenori už sa 
niems užleisti propo 
dalies. Štai kodėl taip di 
valstybių tik iš tūlos 

•tos tapo demokratinėinis i# 
kodėl savu noru demokratę 
bes aukšto laipsnio pasiekŠ 
tik Kebekas, kai kurie 
carijos kantonai ir dar keli 
neskaitlįngi, kraštai, y :Tas 
pats egoizmas ir Lietuvoj gal 
dar ilgai trukdys laisvam 
kultūriniam apsisprendimui 
įsigyti pilnų teisių, nors tai 
ir labai tarnautų kultūrinei 
tautos didybei ūgdyti. Ir ne 
vien tik egoizmas. Dvasinis 
sustingimas, nerangumas ir 
baimė naujų idėjų bei origi
nalumo lygiai trukdo rnumą 
praverti naujo, teisingesnio 
ir gražesnio gyvenimo angų, 

(“Židinys”)

neit 600 metų ^sos Bespubtik^ JjftiečiM
tampą lygiai susirūpinę kul
tūrinės autonomijos ir griež
to teisėtumo vykinimu ir 
gražesnio visų piliečių suta
rimo reikalas atsiduria ant 
tikresnių vėžių. Bet daugu-

ALBUMAS . ’
Betoj lietuvių šeimynoj h®* 

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj teraid 
Lietuvos Albumą, kuriame 
Lfetuvoe didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų 
mat Kiekvienas laikąs savo 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą. 1

Kaina $3.50. ' ?J
“DARBINO^Aa” T
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ma, vis tiek kurių partijų ir 866 Brbadvay, So. Boston, 1

PENSIJOS SENIEMS
Labai sunku apskaitliuoti 

kiek yra darbininkų sulau
kusių 65 metų, kurie negali

v.’ rr<. * » 

ti užtektinai pinigų seniems, 
kad galėtų gyventi tarpe sa
vo draugų, ir neturėtų jpra*

k imą ir įkvėpęs jin dvasinę sielą, ir tuo būdu at
siradęs pirmasis žmogus. Ką manyti apie šią 
pažiūrą ?

Čia pirmiausia tenka pažymėti, jog kas kita 
galimumas, o kas kita — tikrenybe bei faktas. 
Ar Dievas galėjo tuo būdu žmogų sutverti ? Be 
abejo galėjo, nes žmogus nuo gyvulio daugiausia 
skiriasi savo siela. Kūno atžvilgiu skirtumas y- 
ra neabejotinai mažesnis. Todėl pripažinę, kad 
sielą Dievas yra sutvėręs, negalime ginčyti, kad 
žmogaus kūnui sutverti Dievas gulėjęs pasinau
doti ir evoliucijos mechanizmu.

Bet ar taip buvę iš tikrųjų ? Ar Dievas yr 
naudojęsis transformizmu, tai yra visai kitas 
klausimas. Čia pirmiausia mums tenka atsi
žvelgti į Dievo apreiškimą. Teitai gi pasakyta, 
kad “Viešpats Dievas padare iš žemės molio žmo
gų, ir įkvėpė į jo veidą gyvybės kvapą” (Gen. 
II, 7). Vadinas, aiškiai, skiriama kūnas nuo 
sielos. O prieš tveriaint žmogų, “Dievas tarė: 
padarykim žmogų” (Gen. I, 26). Tie žodžiai pa
rodo tiesiogini ir betarpiškąjį Dievo dalyvavimą 
tvėrime f/ri; žmogaus kūno, tiek ir jo sielos.

Tiesa, molis, apie kurį kalba Biblija, galė
jo būti ir organiškoji, evoliucijos apdirbtoji ma
terija, bet kad toji evoliucija, pati viena, būt 
galėjus išdirbti visą žmogaus kūną, vien tik ant- 
rykšėioms priežastims beveikiant, o Dievui visai 
c.voliucijon nesikišant ir jos tinkamai nekrei- 
piaht, tai atrodo nesutaikoma nei su paties Dic- 

'• ' vo žodžiais “ Padarykime žmogų” nei su Jo vei
kimu “Viešpats Dievas padarė iŠ žemės molio 
žmogų.” Dėliai to Bibliškoji Komisija (birželio 
30 d. 1909) yra paskelbusi, kad žmogus yra ypa
tingo Dievo tvėrimo padaras.

Iš čia matom, kad katalikui fepriimtinos tik 
tokios žmogaus tvėrimo teorijos, kurios net. ir. 
žmogaus l;ūno tvėrime pripažįsta betarpiškąjį t 
Dievo įsikišima. Turėdami tai omeny, kaikurie 
katalikai transformistai yr iškėlę šitokią naują 
hipotezę: evoliucija palengvai tobulinus gyvijos 
karalystę; tam tikru momentu Dirvas yr paėmęs 
gyvulio kūną, padaręs jame tam litfrų pataisą 
bei pcdobulinimą, taip kad tas gyvulio kūnas ta
pęs identiškas mųsn kūnui. Kai žmogaus kūnas 
tuo būdu buvo sutvertas iš “molio” organizuoto 
ir evoliucijos apdirbto. Dievas įkvėpė jin galop 
protingąją sielą.

Si teorija neprieštarauja nei Biblijos pasa- 
*1cojimui, nei teologijos reikalavimams. Taigi ue-

galima smerkti nei per drąsiais laikyti tie mokslo 
vyrai, kurie iš pamėgimo evoliucijos laikytus tos 
teorijos..

Bet ar yra būtina pripažinti evoliucija bei 
transformizmas? Ar fiksizmo teorija, laikanti 
gyrių veisles nekintamomis, vra visai nustojusi 
moksle reikšmės ? Griežtai imant, atsakvti i tai 
tenka neigiamai. Nes kaip kitur, taip ir pačia
me Lietuvos universitete yra netik transformis- 
tų, bet ir fiksizmo šalininkų. Jei geri). prof. Iva
nauskas guldo galvą už evoluciją ir transformiz
mą, tai lygiai gerbiamas prof. Landau’as savo 
pagarsėjusioj pernykščioj paskaitoj “Biologiš
koji lelatyvybės teorija” via gan aiškiai pasisa
kęs. nerandąs užtektinų pagrindų trauktis nuo 
fiksizmo, nes gamtoje kiekvienas gyvis yra sa
votiškais tobula, kaipo turįs visa, kas reikia jo 
gyvybei ir veislei palaikyti, ir dėlto neturįs už
tektino pamato keistis.

Taigi pilno aiškumo tuo klausimu dar nėra: 
gal augalų ir gyviu veislės keitės, gal ir ne. Kas 
laikos veislių kilimo, daro tai dažniausiai ne dol 
mokslišku irodvniu. bet vien dėl savo subįektv- 
vaus įsitikinimo. Daugeliui transformizmas yra 
vien tikėjimo bei skonio dalykas.

Bet ir sutikus pripažinti veislių kitimą, lie
ka neišspręstas naujas klausimas: kaip veisles 
keitės, ar pamažėl, kaip yra manęs Darvinas, 
įlankėlis ir k., ar tam tikrais šuoliais, kaip to rei
kalauja IT. de Wries’o ūmių mutacijų teorija. 
O kadangi transformizmas remias daugiausia 
paveldėjimu, tai reiktų giliau patyrinėti garsūs 
tuo klausimu Grigo Mcndelio raštai. Be to visas, 
teorijoje taip žavįs transformizmas, tebepanėši 
į gražų, bet ore tekabantį rūmą, ir todėl neįsten
gia fiksizmo nuveikti. Negriauna veislių pasto
vumo nė hibridų ( pa v. mulo) buvimas. Nes mu
las, kąd ir atrodo kitos veislės negu jo tėvai asi
las ir kumelė, liet toliau veisdamasis jis savo ai
ni joj vėl grįžta pirmykščion arklio ar asilo veis
lėm Tas pats pasakytina ir apie kitus hibridus.

Už veislių kitimą atrodo kalbąs veislių šako- 
jiniasis įvairiomis rūšimis. Bet būdamas a priim
tas vienos veislės ribose, tasai rūšių transTormiz- 
mas nėra absolutus ir veislių pastovumo negal iš
griauti. Dėliai to kai kurie katalikai transfor 
mistai (k. š. A. R. AValIace) yr priėję išvadą, kad 
1 rnlisformizmas griežtai išaiškinti tegalima vieiT 
aukštesnių protingų būtybių naturalėn gyvių e- 
volucijon įsikišimu.. Veislės skaidės lūšimis.

jpra-

kioj įstaigoj.
Pabaigoje 1925 metų,'trys 

valstybės, Nevada, Montana; 
ir Wisconsin, pirėmė senat
vės pensijos įstatymus. Su
lig Ne vados įstatymo žmogus 
turi būti 65 metų arba dau
ginus, ir turi toje valstybėj 
išgyventi nors 10 metųj ir 
būti Suv. Valstybių piliečiu 
15 metų. Pensija turi būti 
tokia suma, kuri su gavėjo: 
kitoms ineigoms sudarys $L 
į dieną. Montanoj, žmogus 
su virš 70 metų gauna pensi
ją iš nedaugiaus kaip $25 f 
mėnesį. Wisconsin’o žmogus 
turi sulaukti 70 metų ir pen
sija nebus dauginus kaip $L 
į dieną. Montanoj ir ,Wis- 
eonsin'e aplikantai turi būti 
pilečiai ir gyventojai tų val
stybių jx?r 15 metų. Kitos 
valstybės dabartiniu laiktt 
svarsto pensijos klausimu. ,

(F.L.I.S.) •
— —--------- ■ ■■ *

Reikia taip gyventu ka3 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

............... 1 -....................................

Liudrimtas <

savęs užsilaikyti, arba- reįka-: paskutinius dienas^

Šioms veislės ribų peršokti neįstengiant, atei
davę pagalbon aukštesnės protingos būtybės ir 
lyg kelte perkeldavę iš vienos veislės kiton, ar
timiausion.

ši hipotezė, kad ir rimtai pagrindžia trans- 
formizmą, mokslininkams materialistams nepa
tinka dėl joj neva glūdinčio teologiškojo elemen
to. .Jie bevelyja laikytis įsikibę grynai materia
listiškojo transformizmo, Šis juos žavi tuo, kad 
apsieina be aukštesnių protingų būtybių ir tei
kia galimumo visus augalus ir gyvius surišti gi
minystės raiščiais ir “natūraliu būdu” išaiškin
ti tiek jų panašumus, tiek ii* skirtumus. Skirtu
mai nušviečia jiems augmenijos ir gyvijos išsiša
kojimą, panašumai—rodo visoj organiškoj gam
toj vieno tam tikro plano buvimą. Dėliai to šian
dienėj botanikoj ir zoologijoj transformizmas 
laikoma patogia darbine hipoteze, teikiančia ne 
vieną mokslui naudingą patarnavimą.

Išpūsdami tų patarnavimų svarbą, netikį 
transf'oi mistai dažnai eina dar toliau ir savo ma
terialistiškąjį transformizmą versdami dogmatu, 
drįsta net visai neigti tvėrimą. Bet atmesdami 
aukščiausiąją tveriančiąja Būtybę, jie tuomi pat 
gauna visus savo aiškinimus remti l'icn aklu, at
sitiktinai gamtoj veikusių jėgic besigrūmimu. 
Dėt tokiu aiškinimu tenkintis tegal nebent ne- 
brendęs bei nekritiškas protas. Žmogus giliau 
galvojęs aiškiai mato, kad tuo keliu nėra gali
mumo nei gyvybės pradžios įtikinamai išaiškin
ti. nei vieno organiškoj gamtoj plano buvimą 
moksliškai įrodyti. Abu tuodu faktu lieka pi
giai suprantamu ir neabejotinu, pripažinus aug
menijos ir gyvijos pradžią vien aukščiausios tve
riančios ir tvarkančios Išminties padaru. Nes 
protą pilnai patenkinti tegali tik gilesnė kreacio
nizmo ir transformizmo sintezė. Dėliai to, kaip 
jau aukščiau esam mato, katalikų teologija nėra 
absoliuti transformizmo smerkėja. Ji nedraudžia 
jo taikinti augmenijai ir gyvijai, jo taikymą 
žmogui tepripažįsta leistiną vien žmogaius kūnui, 
ir tai tik su tam tikrais aukščiau pažymėtais ap
ribojimais ; žmogaus gi sielai, kaipo tiesioginiam 
Dievo padarui, laiko transformizmą visai nepri
taikomą. nes žmogaus panašumas gyvuliams bai
giasi jo kūnu: savo siela jis pridera aukštesniam 
pasauliui: per ją jis yr sut vertas ne į gyvulio, bet 
Į Dievo paveikslą ir panašumą, kaip tai ir pa
žymėta Biblijos pradžioje.

(Bus daugiau)

lauja viešos pašalpos. Šo
kuojama, kad 1912 metuose 
jų buvo beveik milijonas ir 
pusė. Medikališkas mokslas 
šiomis 'dienomis pailgina gy
venimą, bet tuo pačiu laiku 
dabartinė industrija mažina 
žmogaus dirbamus metus. 
Šių laikų darbininkas suly
gintas su savo seneliu ilgiaus 
gyvena, bet trumpiaus dir
ba. Dauguma užlaikomų se
nų darbininkų kilę nuo ma
žiausiai uždirbančių darbi
ninkų, nes jie negalėjo už
tektinai pinigų uždirbti už
laikyti savo šeimynas ir ne
galėjo sutaupyti nors trupu
tį pinigų senatvei.

Daugumui, vienintėyė prie
glauda yra beturčių namai. 
Bet šiandien tie namai yra 
brangūs, netinkami, ir išeina 
iš vartojimo. Vieton beur- 
čių namų, nekurios valsvbės 
dabar svarsto kokios nors 
formos pensijas. Pensija ne
bus skaitoma kaipo mielaŠir- 
dystės dovana, bet garbingas 
pripažinimas praėjusios tar
nystės. Proponuota paskir-

A? •
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Džiūsta lelijos baltas žiedelis, 
Be vainikėlio linksta galvutė: 
Karštai bučiuoja sausas vėjelis, 
Negailestingai kepa saulutė.

• ir į

Miršta gražuolė, saulės karštybėj, 
Šnabžda suvytę ži^li lapeliai:
— Žydėk, pašaipi, visa pilnyb 
Dėl tavo grožio vysta žiedeliai!.

Jau nebeklauso ji vieversėlio, 
Nors jo dainelė skamlia auksinė. 
Laukė, vis lauke ji debesėlio... 
Veltui... kvėpuoja karščiu mėlynė.

' ' i ė*
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Nelaimė ant geležinkelio. Tas atsitiko su taip vadinamu 
‘ ‘millionaires ’ special ’ ’ ant Long Island, N. Y. >

šelė (virta dvi valandi). I>uok du ar 
tris šaukštus su pienu. Pieno dar atsi
gerti. Cukoriaus ar senos duonos su 
sviestu.

ir JO
Xa^išiinp budai

——----- —------- - i,
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reiškia soclalis klausi- 
las? Trumpai ir aiškiai fa

las klausimas reiškia, 
žmonių dabartinių 

prašalinimo klausimą! 
t mes rūpinamės dar- 

_ bSdas ‘ prašalinti, 
ibnaes rišame socijalį

>• v

jjajaikas, kuomet dar- 
visai nieks nėsirū- 

J, bet šiandieną matome 
dodaug darbininkų už
gins pasiduoda jų vado

vybei, gi pasidavę klaidyto- 
. jams ir apgavikams, patys 
^tesirūpina savo likimu. Tat 
ir jnatome, kad užuot laimė- 
H; tankiausiai pralaimi ir iš 
savo vargų klampynės nepa
jėgia išbristi. Tiesos, teisin- 
Juano ir rimto darbo kelias 

artimiausias prie tikslo, čiais
gi melo, skriaudos ir apga- 

L vysčių takai prie tikslo ne
veda. Reiškia, darbinin- 
užtarėjai, jei jie nuošir- 

pasiryžo darbininkams 
padėti ir tikrai nori jiems 

tį šviesesnę ateitį paruošti, pri- 
valo eiti tiesos, teisingumo ir 

t rimto darbo keliu. Žiūrėki- 
“ine,"*tūoTafpū, kuriuo keliu 

* eina uoliausi darbininkų už- 
t taręjai socijalistai.

»Mūsų dieni} pagonių skai- 
č?uį padidėjus, — bedievybės 
ilsiai plačias minias ap
sipiltus, — visi atsimetėliai J /
nuo Bažnyčios ir Dievo paty- 
TOįSavyje kaž kokį jiems ne- 

( suprantamą trūkumą. /Ais- 
tas “trūkumas” turėjo 

žinomų širdyse pasidarytu 
' jhĄ’p,. nuo Bpžr.*x-

r čĮSs pabėgo, — o vieton 
p nič-nieko nesurado naujo.

Kadpaminėtąjį trūkumą už- 
ę pildžius socijalistinis-pago- 
- nizmas išrado būdą: soči j a- 
j lianas desperatiškai pradėjo 
P garsinti ir tverti “ant žemės 
| rojų.” Paklausykime tik 

uoliai išgarsintų socijalisti- 
| nių agitatorių prakalbų, kaip 

jie dailiai nupasakoja apie 
“soeijalistinį rojų ant že
mės.” Sulig jų pranašavi
mų vargo, skriaudos, ašarų 
ir prakaito nebus, vien 
džiaugsmo dainužės aidai 
skambės, — žemės gerybėmis 
.visi lygioms naudosis. Pini- 

| gas, tas viso pikto šaltinis, 
■ bus panaikintas, — turtuo- 

T liai iškarti,—visi žmonės bus 
; lygiai laisvi, lygiai laimingi. 
Iionių, kurie pa- 

i socijalistų pa- 
• leidžia jiems 
leda “tverti ro- 
” Taip mato- 
ijoje, Vengri jo- 
iems žinomojoj

sėkmės tolimes- 
jalistinių agita-

lais socijalistai 
klaidina darbo 
įtikina juos ta
pymu prasima
me, būk ant že
broj us.” Toles- 
nuolatiniais de- 
ijalistai didina 
įsitenkinimą ir 
dirbti. Paga

liodami uolius 
žtarėjus ir su- 
savo c^sniza- 
panaudoja dar
nias ne vargin- 
Įgerinimui,

į, v 

t? «,’
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reikalais neturinčiais savo 
asmeniniams tikslams. Dar
bo žmonės patyrę socijalistų 
apgaulę visai nustoja vilties 
savo būvį pagerinti ir nuo so
cijalistų atsitraukę pasiduo
da tolesniam pagoniškos jno- 
ralvbės išnaudojimui. ' Štai 
kas per pasekmės soči j atleti
nės agitacijos ir jų darbo 
žmonių globojimo, gimimo ir 
užtarinėjimo.

Tuo tarpu ' darbininkij 
klausimas yra begalo svar
bus ir jo išrišimas yra neati
dėliotinas. Užmerkti akis, 
kad nematyti darbo žmonių 
skriaudos yra nedoru darbu; 
užkimšti ausis, kad neišgir
dus vargdienių dejavimo yra 
piktadarybe. Dori žmonės 
privalo susidomėti įvykstan- 

šiandieną neteisingu
mais ir juos šalinti sulig ne
klaidingų Dievo nurodymų 
ir Kristaus paskelbtų Įstaty
mų. Mes privalome visus į- 
vykius imti tikroje jų 
prasmėje, bet ne toje švieso
je, kuri mums yra-pageidau
jama. Tuo būdu buvo pra
dėta rišti darbininkų klausiu 
mašlFfas būdas pasirodė pa-

baudžia amžinomis 
pragano bausmėmis. Ir sek
dami istorijos bėgį matome, 
jog tas vergams suteikė lais
vę, nuskriaustiems atlygino 
padarytas skriaudas.

Buvo laikas, kuomet Ang
liją kiekvienas minėjo kaipo 
“laimės šalį.” Buvo irgi lai
kas, kuomet Amerika skaitė- 

7

si “laisvės ir teisvbės kraš
tu.”

Kada tas buvo ? Anglij oje 
.tuo laiku kito tikėjime nieks 
nežinojo apart Katalikų

sėkmingas. Kodėl gi dabar- Bažnyčios; — Amerikoje gi. 
jį nepavartojus ? Kodėl mes 
šiandiena apierjį pamiršta
me, o sekame vilingu svajo
nes? Juk buvo laikas, kuo
met mokytojai ir gydytojai 
buvo perkami ir parduodami 
kaipo savasties paprasti 
daiktai, — juk buvo gadynė, 
kuomet vergus ir baudžiau
ninkus skaitė pus-žmonė- 
mis..Šiandiena to nėra. Iš

tada katalikybei priešingi 
gaivalai nebuvo Įsigalėję, o 
apie socijalizmo nei sapne 
nieks nesvajojo. Kas gi tuo
met tokio ypatingai gero bu
vo? Nesimatė nei begalinio 
susikrovimo kapitalo tūlų as
menų krepšiuose, nei didelės 
ubagystės. Kiekvienas buvo 
Sotus, apsirėdęs, turėjb^šil- 

vj įč* kur permaina atėjo? Ar
gal tai socijalizmo nuopel
nas? Socijalizmo dar tuo lai
ku nebuvo. VERGIJĄ PA
NAIKINO KATALIKY
BĖ. Bažnyčiai prisiėjo at
laikyti smarkius mūšius ne 
vien su pagonimis, bet ir su 
krikščionimis pagoniškos 
dvasios. Kuo būdu? Gal 
tai buvo pasaulinė revoliuci
ja? 0,1ie... Bažnyčia pa
naikino vergiją skelbdama ir 
vykindama Kristaus mokslą. 
Bažnyčia mokino pasaulį to, 
ką Kristus mokino: Dievas 
yra visų žmonių Tėvas, gi 
žmonės vieni kitiems yra 
broliais, o jei visi esame bro
liais tai ir lygūs. Kitų iš
naudojimą, pavergimą pava
dino skriaudos ir vagystės 
nuodėmėmis, kurios, jei ne
būna atlyginamos, Dievas

J.

tą iro saugia pastoge. Tuo- 
laik visi lygiai tffivo atsako
mi n gi prieš Įstatymus, nes 
visi skaitėsi tarnais vieno ir 
to paties Viešpaties, 
vo. Šalies Įstatymai buvo 
skaitomi dalinu išreiškimu 
Dievo Įsakymu, — bet tuo
laik šalies Įstatymai nesi
priešino Dievo valiai. . Ka
dangi šalies įstatymai, buvo 
laikomi Dievo valiosrreiški
niais, todėl kiekvienas pilie
tis jaute priedermę ne vien 
išoriniai (taip sau) juos pil
dyti, bet sąžiningai. Tai 
didelis čia daiktas... pasakys 
soeijalistėlis. O be abejo, kad 
didelis tame daiktas, nes Įsta
tymai ne vien kad'buto užlai
komi, bet ir-gerbiami. Tas 
gi begalo 'daug ką reiškia.Ta
tai pamatysime pilnoj aišku- 
moj, kuomet prisiminsime 
sap, kas darosi šiandiena,

kuomet socijalistinis pago- 
nizmas griauna Dievo auto
ritetą ir bruką įstatymus 
priešingus Dievo Įsaky
mams. Šiandiena žmonės ne
turi .Valstybės Įstatymams 
pagarbos; netekę pagarbos 
stengiasi įstatymus apeiti, o 
jei to negalima padaryti, tai 
juoš laužo, ypatingai, kuo
met pasitaiko proga bausmės 
išsisukti. Sulig to mes mato
me, kad atsiranda “poni 
korrupci ja. ’ ’ Korupcijai^ i- 
sigalėjus kenčia tie, kurie y- 
ra silpniausi. Jei botagas 
valdo o ne meilė ir pagarba, 
tuomet vargas tiems, kurie 
botago negauna. Botagas 
valstybinės administracijos 
patenka visuomet (ligšiol 
taip yra) turtuoliams, darb
daviams, kapitalo viešpa
čiams, ir todėl darbi} žmonių 
plikos nugaros kenčia smū
gius. Kas gi prie to privedė, 
jei ne socijalistinis pagonis* 

-,r>' /iiiZoi f’-1--- .

Die-
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Dr. C. Everett Firid. direktorius radiumo "instituto. Jis 
darė bandymus su deimantais. Jis geltonų deimanto šmotų ver
tos $100 pavertė su radiumo pagelba į mėlynų deimantų vertės 

L nieko bendro^su vargdienių *>700. Bet jo darbas atsiėjo >8,000.

.litus sūgiyiauUamaš’lJ'iė v o 
toritetą ir Valstybės Įstaty
mams pagarbą.

Socijalistams valia elgtis 
ir kalbėti, kaip jie išmano, 
bet jie visgi neišgalvos-ir ne
sutvers nieko geresnio ir tei
singesnio negu tai, ką Die
vas mums yra suteikęs. Joks 
socijalistiniai - pagoniškas 
Kodeksas neturės tiek pagar
bos, kiek turi 10 Dievo Įsa
kymų. Jei taip dalykai sto
vi, tai kiekvienam pasidaro 
aišku, kad Katalikų Bažny
čios mokslas ir katalikiškos, 
dorovės principai privalo 
virsti pagrindu kiekvieno 
Valstybės Kodekso, kiekvie
nos organizacijos programo. 
Kadangi socijalizmas yra 
priešingas taip Bažnyčiai, 
taip Dievui, — tai jis niekuo
met neįstengs darbo žmo
nėms gero padaryti, ką vaiz
džiai patikrina daugel desėt- 
kų metų skaitlingi socijaliz- 
mo žygiai d^vylusieji darbi
ninkus. Viena tai tikrai so
cijalizmas Įvykina: anarchi
ją, suirimą, kovą ir žmonių 
vargus.

Sulig to aišku, kad SOCI- 
JALIS KLAUSIMAS vien 
KATALIKYBEI galima iš
rišti, nes tik Įgyvendinimas 
Jtristaus dorovės principų 
išlups darbitainkų minias iš 
Ironiško išnaudojimo nagų. 
Juo arčiau visuomenė Kris
taus. juo lengviau darbinin
kui: — juo toliau nuo Baž
nyčios, juo sunkiau. Socia
lizmas tat atstumdamas vi
suomenę nuo Dievo ir Baž
nyčios daro darbo žmonėms 
begalinę skriaudą.

Ziutis

^RAŠYTA, 
NUBARTAI į 
m. įvyųo p.

D. K. S. Centro valdybos po
sėdis,. Perskaičius LDKS. 
XI sęimo protokolą pasiro
dė, kad era nutarimu ne vigai 
taip užrašyta, kaip buvo njr- 
Įartar ię tą klaidą nutąsė 
viešai atitaisyti 'organe; 
“’Dajbininke.” * Ji

■ M ' — f ■" ♦ ,

Štai kaip buvo paskelbta 
protokole, kuris tilpo organe 
“.Darbininke” No. 69

I. “2) Literatinė Komi
sija turi teisės samdyti arba 
prašalinti redaktorių, jeigu 
pasirodytų, kad redaktorius 
netinkamai eina savo parei
gas.”

Turėjo būti šiaip:
2) Literatinė Komisija re

komenduoja kandidatą į re
daktorius. Centro Valdyba 
turi teisę rekomenduojamą 
kandidatą į redaktorius už- 
girti ir samdyti arba atmes
ti. Taipgi, Literatinei Ko
misijai rekomenduojant, 
Centro Valdyba turi teisę 
prašalinti redaktorių, jeigu 
pasirodytų, kad jis netinka
mai eina jam uždėtas parei
gas.

II. Buvo paskelbta:
“3) Kad redakcija būtų 

atsargesnė talpinant laikraš
ty paveikslus ir vengti kri
minalių korespondencijų.”

Turėjo būti vietoj “kores
pondencijų,” žinių.

LDKS. Centro Valdyba 
rimtai svarstė XI seimo nu
tarimus ir pasiryžo juos vy
kinti gyvenimam 
, Daugiausia laiko pašventė 

nutarimui daryti vaju spau- 
aU" dos platinimui ir narių pri- 

rašiiięjimui. Nutarė dau
giausia . pasidarbavusiems
duoti dovanas pinigais ir 
daiktais. Plano išdirbimui 
paskirta D v. Vadas Gerb. 
Kun. Pr. Juras, Admini
stratorius Jonas Červokas ir 
Sekretorius Ant., F. Knei
žys.

Dar vienas svarbus nutari
mas, tai rengti koncertą tuoj 
po Naujų Metų. Į komisiją 
paskirti Redaktorius Pranas 
"Gudas, Adm. Jonas Červo-

——T- ' ■ h
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kas ir Sekr. Antanas F, 
Kneižys.

Sekantis L. D. K. S. Cen
tro Valdybos pdteėdis įvyks 
rugsėjo 21 d. š. m. 7 vai. va
kare.

Kadangi buvusis seimas 
padarė gana daug nutarimi^ 
|aį Centro Valdybai priseis 
gana sunkiai padirbėti. Bet 
ir sunkiausia dirbant, be 
pritarimo ir pagelbos visu 
narių ir prietelių vargu ką 
bus galima padaryti. Tad 
kviečiame visus prie darbo. 
Būkime artimiausi vieni ki
tiems, b tik tada atsieksime 
tikslą.

A. F. Kneižys,
L. D. K. S. Sekretorius.

šitu valgių- sistema utatiks reikalam 
normaliai sveikų kūdikių. Ji neskiria
ma kūdikiams su laimi opia sveikata. 
Tokie atvejai yra nepaprasti ir reika
lauja gydytojo apžiūrėjimo.

15 iki 18 mėnesių — keturis 
sykius diėnoje

7 ryte. — Oatmeal, munavų. corn- 
menl. kiekviena kruopų košelė turi bū
ti virta tris valandas, diena pirm pe
nėjimo. Pabaigus virti košelė airi būti 
kaip skystas kisielius. Ją perkopia |»er 
koštuvą, o it<vėsus ji pasidaro kai ki
sielius. šito duok du ar tris šaukStus 
su pienu. Duok dar 8—10 uncijų pie
no atsigerti. Taųtgi skrudintos duonos.

i) ryte. — Sunka vieno orandžio.
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiauši

nis sumaišytas su pasenusios duonos 
trupiniais, arba vienas šaukštas jautie
nos skystimo. Pieno atsigerti. Cuko- 
rius arba sėlenų biskvitas, arba sena 
duona su sviestu.

3 po pietų. — Avienos, vištos ar jau
tienos buljonas, su ryžiais arba mėsga
liais. arba senos duonos trupiniais. 
Kiaušinienė, krakmolienė, ryžių pudin
gas, virtos slyvos, keptas obuolys arba 
obuolienė.

DIDELIS PALENGVINIMAS
ŽMONĖM SU NUVARGU
SIAIS NERVAIS—NAU

JOS GYDUOLĖS
Daktarai kurie turi daug metų 

praktikos sako, kad tos gy
duolės yra rekomenduojamos 
dėl jų 'mokslinio sudėjimo 
nuo tokių nesmagumų.

Skaitytojai suras, kad tos puikios gy- 
duolėssuteikia labai gerą palengvinimą 
Į keletą dieną. Jus turite jas pabandy
ti dėl savo silpnų nervų, jei esate siip- 
rtas. nuvargs ir panašių nesmagumų.
Jei jusu miegas yra pmctna ir _..fi YilfalTC. *r--Ma«axu..nr Jiylętitf.
žina jūsų, tik pabaud.vkite tas naujas 11 ’’
gyduoles Nuga-Tone. Kuomet jūsų vi
duriai nevirškina, didelį raugėjimą |>o 
kiekvieno valgio, atsivėlusį. liežuvį ir 
nemalonų skonį burnoje, galvos skau
dėjimą ir jaučiatės visas nuvargęs ir 
silpnas iš ryto, eikite pas savo aptieko- 
rių ir gaukite butelį Nuga-Tone. Varto
kite jas pagal nurodomą ir jų nusiste
bėsite kaip greitai jus pasijausite ge
riau. Ntiga-Torte"suterkia ramų, atšvie
žinantį miegą, puikų a)>etitą, stimuliuo
ja kepenis ir reguliuoja inkstus, skilvį 
ir žarnas labai gerai. Mes manome, kad 
nėra kffų-tokių gyduolių kurios taip 
gerai veiktų kaip Nuga-Tone. Išdirbė
jai Nuga-Tone žino labai gerai ką jos 
padaro tokiuose atsitikimuose, jie pri
vertė visus aptiekprius suteikti garan
tiją ir sugrąžinti pinigus, jei jus nebu
site užgardintas. Rekomenduojamos ir 
pardavinėjamos pas visus gerus aptie- 
koriue. / . • > ...................  -

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS x

Pasiūlome visiem* gerų raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colio, dailiais Įdėtais ap
darais. po 500 snvlrSum puslapio. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaldymai, 
ypač dievotiem žmoa&n. Kaina abiejų 
tomą $3.00. Išpirkit© pašte “Money 
Order” ir siųskite:

* ‘Darbininkas’ *
866 W. Broadway, So. Boęton^Masa

Mergaitės brendimo periodas yra lai
kas kiekvienai motinai būti atsargia. 
Tai laikas kada jos visos pažiūros ran- ' 
dasi keistame, dirbimus laipsnyje, ku- . 
rio pamatas yra kūno i>ersiiaudimas. 
Tai laikas kada jos sveikata labai su- 
vargi. Ta sveikata yra motinos užduo- 
čia. Kiekviena motina turi ją išrišti. 
Ji turi išauklėti mergaitė sveikatą ir 
stiprybę kad pervedus ją laimingai }>er 
šj j>eriodą.

Be užtektinai gero maisto bręstan- 
črps mergaitės kūnas negali atsilaiky
ti gamtos reikalavimams tame laikotar
pyje. Tokie vaikai turi gauti du sykiu 
Eagle Pieno j tris ketvirtadalius puo-. 
(luko šalto vandeną. Nekurie labinti 
mėgsta su glnger alėy vaisiu sunka ai;-/ 
h» kfonSinim Ji solinis va-loti naudln-» 

gai ir nekurtuose verdamuose v 
l-e. -

Mokytojos peržiūrinėja savo mokinių 
dantis ir tuos kurių'Tlantjs'liešvarųs iš
bara. Jus turėtumėt pagelbėt mokyto
joms mokinant savo vaikus valyti savo 
dantis po kožno valgio ir prieš einant 
gulti, su Colgate's Dantų- Valytojų. 
Colgate's yra saugus idealas dantų va
lytojas vaikams. Daktarai ir Denttstai 
visur rekomenduoja Colgate’s.

Skaityk atidžiai kait /taraitę iituo* 
8traipnniwt ir pasidėk ateičiai.
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Didžiausi i Dievo bažnyčia 
žemėje yra įnogaus siela.

f

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“DarbininkasV pasiūlo sekančio turinio ge
nj knygų:
DANGAUS KARALIENE_____________

MylintiemZliteratūrą^patartin* 
BEN-HUR ___ i_____________,____________

>
Ekonominio turinio įdomi knygutė 

TURTO NORMA_____________________
Politinio pobūdžio 

BOLŠEVIZMAS_________________________
Geografinių žinių mėgėjam* tinka 

KELIONE APLINK PĄ8AULĮ _ ____
Lengvo turinio skaitymėHai

TRYS KELEIVIAI____________ __________  .45
TRUMPI SKAITYMELIAI_______________ .45

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

Siųsdami užsakymus adresupkite:
' “DARBININKĄ^”366 W. Broadway South Boston, Mass.

>1.00

>1.50

.45

.15

>1.00
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k-f 
y Pa^apžjniėsTnokykloš f 

: atidsurymas j
i. • 

ai pageidauta/senai tro^š-

bjfe pasišventoskMs sesefe

j©
gzaus Nukryžinotofeese-

Vaikučių užsiregistrąyo jš kar
to 115 mokinių. Mokykla pra
sidėjo su keturiais • skyriais 
(grądes)4 Vėliaus kas met bus 
po vieną augštesnį skyrių pri
dedama.

* / ’

Minėtoje dienoje (rūgs. 13), 
mokyklos atidarymas, bei mo
kslo pradžia, prasidėjo su šv. 
mišiomis, kurias laikė pakš kle
bonas gerb. kun. F. Juškaitis. 
Prie mišių asistavo du klieri
kai; Pranas Jeskelevičius, pa- 
sionistas ir Kazimieras Jankus, 
seminaristas. Per šv. mišias 
daug vaikučių ir motinėlių ėjo. 
prie šv? Komunijos. Po mišių* * * * * ■ 
gražų progai tinkantį pamoks
lą pasakė gerb. kun. F. Strū- 
kąųskas, South Bostono lietu- 
viu. parapijosadkaras—Aiškiai, 
išdėstė svarbą parapijinių-J<a-, 
talikiškų mokyklų naudą.Sakė, 
“Nieks taip.nesugebės vaiku
čius mokinti, kaip Dievui pasi- 
švėRtūsioš seselės. Jos mokins 
vaikelius netik svietiško moks--.

' lo anglų ir lietuvių kalbęšę, bet 
jos mokins vaikelius ir. Diėto 
meilės. Seselės ves vaikelius 
prie Jėzaus Kryžiaus.- > Šėselės 
yra tai tikrais angelais sargais. 
Lą^h’gašpšmabtįdgeins, kad 

daų. sūsilaukė-Seseiię ^ Ange- 
n:t.■; ’w.-lj•-<_ •-d z>l Tt<- .Jį . .

W ,^rgų.,? • -’.f - i , .
' . v

i Diena buvo .graži. 1 

privažiavo nemažas būrelis. Vi
ši buvo gerame ūpe. Gaila 
kad nekurie į vakarą kaž kofeid 
lango buvo prisitraukę. Bet 
viskas geroje tvarkoje užsibdl- 
g?. , ■ . : , ’ •

i GaspAdoriumi* buvo p1. Alek*. 
^otembergas ir draugijos ’ ife- 
ĮinKtos nares. Gryno’peilio ro
dos kiek teko nugirsti atliks1 a- 
pie $100 ar daugiau.

Garbė šiai draugijai ir jos 
.narėms, kurios pirmos parejne- 
seseles į Cambridge’ių atvyku
sias.

Nicpik

CAMBRIDGE, MASS.
, Kuopos susirinkimas

Ateinantį panedėĘ, rugsėjo 
20 d> įvyks JL. D'. Kr S. 8 kp. su
sirinkimas.“ Visi nariai ragina
mi' būtinai sueiti. Bus Išduo
tas raportas1 delegato iš 9eirno. 
Bus visiems ir indoniu ir svar
bu. derliau reikės svarstyti a- 
pie platesnį" Veikimą^ rudeniui 
atėjus. Taigi visi nariai suei
kite, kad susirinkimas būtų 
kuosekmingiausias ir kuosvar- 
biausias.-------- — r—---- ---- -—

' . Valdyba

DETROIT, MICH.

Šv. Jurgio parapijos moksli
nė užbaigta. Šiemet biis užtek- 

nviifinai vietos visiems ii 
vaikučiams.
?iems lietuvia 
kus į.Įietiivių i

Piknikai, šįmet pas mus bų- 
yo daug piknikų, bet labai ne 

i ' f
f

p^al augšttfmo Suv. Valstijose. '
ten <oli amžinas sniegas. v * r

^^a—smm—a——m————

patogioj vietoj. Ant ateinam vėtė žavėjo su savo švelniu, 
čios vasaros reiktų pasirupyt 
daržą, kur būt galima nuva
žiuot gatvekariu, būt geresnės 
pasekmės.

Oras. Rugsėjo mėnesiui už.- 
stojus, oras žymiai atvėso. Šį
met vasara buvo nešilta.

Darbai. Darbai pas mus au
tomobilių dirbtuvėse eina vidu
tiniškai. Daug statoma didelių 
bildingų. Žada statyt vieną bil- 
dingą 81 aukščių. /

V. M.

mt'f JįJhike I 
Id^žŠ^i į tikr^sėno^niį, is 
t • ii"- - ?: z ■ - " 4 g
Kėjo nuduoti. *Gi peitfąukosa 
lošimo, pdnrCižauskiinė s^vo 
lakštingalos balseliu paČiulbė? 
jo; Eleonora Dapšiutė pašoko| 
Joknbaitė, į-kurią man regis

«r

Pūkas įsimylėjo (ir yra’ į ką įsi
mylėti, nes tai graži ir gudri 
pagunda) gražią prakalbėlę pa
sakė ir tt. Antra gi dieną va
kare irgi šeimininkių pagerbi-

maloniu balseliu.
• t •

Nustebino visus klausančius
j

Juozukas Kuzma iš Nashna, N. mui buvo bankietas — puota, 
II. po vad. varg. J. Aučiaus. arba kaip paprastai sako, va- 
Vaikiukas kupinąs drąsoš.

Šv. Cecilijos choras turėjo 
bakery salę po vadu Marytės 
Mikuliutės, Marytės Auriliūtės, 
Emilijos Sinloniutės.

Dalyvavo vietos klebonas 
kun. F. A. Virmauskis, kun. Ju
ras, svetys kun. Daniūnas.

i Pempe
/

JU

vi-
savo vai-

LA^RENCE, MASS.

Rugsėjo 5 d. įvyko šv. Juoza- 
po, Šv. Cecilijos, Nemuno dho- 
rų išvažiavimas “Palangoj,” 
po vad. varg. J. Banio ir R. Ai- 
noriaus. , :

Choristai išpildė programą iš 
įvairių dainelių, kurios Visiems 
patiko.

Pasirodė paskui ant estrados

PRTLAiyŽLPH.įA, PA.

- Iš Moterų. Sąjungos Seimo
Gale rugpj. mėn. mūsų mies7

i

te šv. Kazimiero mokyklos sve
tainėje buvo. Moterų ^^ungos 
12-tas seimas. Delegačių buvo 
per trisdešimts, ir tąi vis mote
rys inteligentės; daug jų, pa
laukus—po i seimui,dalyvavo ir 
iškilmėse ‘ ‘ Lietuvių Dienos. ” 
Pirmą dięną SeiniOj vakare^ jų

Ė . 
š •-*

karienė. Bet kadi mano kiše- 
nius buvo prairęs, tai aš tame 
bankiete nedalyvavau ir nuo 
savęs, apie jį nieko negaliu pa
sakyti. Vienok pasakysiu tų, 
ką man sakė čia gerai žinomas 
gerb. Jonas Kalėda, kurį gali
ma yra pavadinti kritiku—vis
ką jis moka tik kritikuoti, o a- 
43^ tų^^banldMą. 4iž^akė -mam 
taip: — Žmonių buvo neper- 
daugiausiai, bet valgiai, gėri
mai, tai puikūs — nesarmata 
būtų tokią vakarienę ir pačiam 
karaliui paduoti — o valgyt — 
kiek norėjai, tiek galėjai — 
nors į dešimts pilvų kišk... Ga
le dar pažymiu, kad tūlas as
muo seimui pasiuntė ir tinkėji- 
mą eilėmis netiesioginiu keliu. 
Bet linkėjimas šeimininkių ne
pasiekė. ' ! Žvirblėnas

KETURIASDEŠIMTIES ME 
^Ų išradimas '

Girtuoklis, svyruodamas ir 
atsimušdamas praeivių, nuste
bęs kimiu balsu: — Keturias
dešimt metų, kaip vaikščioju 
šitais kėliais ir tik piripą kartųr 
tiek daug girtų pasitinku.

BLOGAI SUPRANTA
., : i: ’ i • U?;i ’ i ' ’

Gydytojas, apžiūrėjęs ligonį:, 
t- Krūtinę ir kaklas kiek-pati*?, 
nę, tačiau manęs tas nebaugi
na. ; :

Ligonis, pertraukdamas gy
dytojo kalbą: — Jei taųista, po
nas gydytojau, taip būtum su
tinęs, tai ir manęs tas nebau
gintų.

I

BAUSME ŠVELNINANTI 
APLINKYBĖ

Teisėjas:—Kaltinamasai, ko
kią bausmę švelninanti aplin
kybė gali nurodyti šitoj, auksi
niu daiktų vogimo, byloj?

Kaltinamasai: (Jgi ta, kad 
tie daiktai buvo tik paauksuo
ti?

RESTORANE

Valdininkas, valgydamas pie
tus vfcninnė Tėštorancs pastebėk 
jo, kad didelis, riebus šeiminin
ko šuo neatsitraukdamas žiūri 
į jo lėkštę.

— Ko jis taip žiūri ? — klau
sia valdininkas tarno, rodyda
mas šaukštu į šunį.

— Mat, tamsta valgai iš jo 
lėkštės!—atsakė trilinkai lenk
damasis ir kreivai šypsodama
sis tarnas.

Atspėkite kuomi ji yra apsi- 
rėdžiusi? U gi jos drabužiai 
yra visi vien iš tabako lapų. Ji ■ 
taip buvo pasirėdžius ant Ge- 
orgijos valstijos tabako tur
gaus Atlantos mieste.
e*e <

>

TeL Brockton 7180

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS. 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:

samprotauja būk to-

kurie,nėr» to matę.^
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TYMAS , ,
— Petriuk, kaip tu

užtvirtinta. Jos motiniški
r ■'

rienuolių 
įvesime.

įaUsią

Nėtteirtioiis

k'.s;

sosiomi

.^rgų.^

• Bąžiiyčipjė pa;naldoiiis ūžši-x 
baigtis visi vaikučiai suėjo i 
mokyklos kambarius, kuriuos 
Jo Ekscelencija Are. Matulevi
čius pašventino. Ten Sęselėš 
susitvarkiusios vaikelius pra
dėjo mokinti.
‘' Žodelis apie šias Seseris

Nukryžiuoto Jėzaus ir Sopu- 
linuos Dievo Motinos Seserys 
yj^žįai jauniausią lietuvių tar- 
pif kongregacija. Jos įsteigėju 
yjJCgėrb. Tęvas Alfonsas Pasr- 
jonistas. ši kdįrtgregacrją, kaip 
ir’yisos kitos, yra Šv. Tėvo pil
ni 
namai yra ElmJiur^t’ė, Pa.

.ĮsTekuriexsaniprotauja būl 
ji Kongregacija, esanti nolietn- 
viška—angliška. 5)ii NETIE
SA. ’GerK Tėvas Alfonšas į- 
stęigė, šią kongregaciją^ tik iš 
li^tavaičių ir,lięturiami«. Vi- 
sua seselės .ten yra lietuvaites. 
Dang didesnė p Ase yra Ameri
koje gimusių ir augusių, bet 1 iė- 
tu viškai gražiai mokančią. 
Daugelis irgiyriąJlaigusĮų aug-

j

T0R . •.
sioni#;ti] abitui įgulai. -Šių 
seselių dvasia labai puikiuPa- 
geidauihfe kacj ^i 4i0tervių tar
pe kolabifcte^*; Išsiplatintų. 
Daugiau, turėsime -vienuolių, 
stipriau i

o ypač sių.wrwjat«ącQoIiaus 
kongregaciją.

"į v Z

žtcęnes mokyklas. Jų abitas ir 
rog^'^Įfia^amašį^'^v^ Pa- 
Monifttų abitui y*įgulai. -Šių 
seselių dvasia labai puikiu Pa -

- i • .. . •< x

# 12£j?!!lenkojp aat p.
žk’č.' PahSas ifari- 

jojr N^aĮttP<PrasĮdejimddprg. 

ĮHfrtktmriij.agndfti

ir‘ • d

Dar niekad rūkymas ■nebuvo tiek malonus 
kaip Camel

t i i. i !>a? >. • : outz

.1 v

t

C GYVENIMO kilniausiose valandose jokis 
j fcig*rtrtais£**gatt 0n^ti C&mel. Jokis ciga- 

retas albiAd tiek gerai, kadangi
.'Ohmel i piikumas: 7-gabumų pasekme.'
Gabumų risti pasatrfjęrQBrinkčiausįą tabaką 
<-4r sumaišyti fe-kaip tik didžiausi pasauly 
organizacija ekspertų gali.

R&feytdj4' pamėgime jotas pagamintas eiga* 
retas nedali prilygti Camel. Camel gerumas 
liko apdovanotas dMŽfeusiu terkateVimu, 
didžiauHa'pardasrimų skaičių kurį bite ciga-

fc. J, R E Y N O L D S T O B A C C O

*,
t-A

V
»♦ >
» *

pardavimų įkaičiu kurį bife eiga- >.

. i.

x 4

retas yfh turėjęs. ' Nud pradžia £ 
laikų niekad nebuvo tokio linkimo 
Camel < Camel <apd<nvan$ja savo

hlekad nt
r

juš pabandyti juos dabar dėl

džiaugsmų, fcadangf Cfmėla
-bnūvargina skonio, nieką c " 4

jei Camėlt, 1

limo smagumo rukynfe. Irtidtė 
kas pagamfatar—mes kviečiame ju 

! •> Caįtėį!

‘ '! A N Y,' # X N S s - i A L W

> VIŠTŲ AMŽIAUS NUSTA-.
| . j : ’ «
! .

‘ Motina :
atskiri jauną vištą nuo senos? 

Petliukas: — Labai papras
tai— iš dantų.

Motina: — Bet juk višta ne 
arklys ir dantų neturi.

Petriukas į—Taip, vištos ne
turi, bet aš turiu.

PONAMS VELNIŲ IŠVIRTI

Storas virėjas, įėjęs į ponios 
kambarį klausia ko išvirti pie
tums.

— Šimtą velnių! — atsako 
kaž ko supykusi ponia.

— Tai ponams, o ko tarnams 
virti? — juokdamasis paklausė 
virėjas.

DIDŽIUMOS ĮRODYMAS

Teisėjas: — Krištapai Zau- 
ka, nepripažįsti save kaltu miš
ką vogęs ir ix> to, kai trys liu
dininkai čia pasakč,.-jeg tams
tą yra matę mišką vagiant ? i.

.toj 
pone teisėjau, kad trys liūdi-, 
nmkai pasakė matę; aš gal i ii 
pastatyti trisdešimtJjiįjUaiafcųi

• 1

D. L. K KEISTUČIO DR-J&S 
VALDYBOS ADRESAI ‘ 

BOSTON, MASS.
Pipnin’nkas — V. Zalieckas, 

514 E. Brondsvay, So. Boston, Maffl.
Vice-Ptrmlninkas — Povilas Rnka,

95 C Street, So. Boston, Mass. , 
Prot. Rašt — Antanas Macejnna* ,

450 E. Seventh St., So. Boston. Msm.
Fin. Kast. — Juozapas Vinkevičius.

450 E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andriejus Zaliecfcas, . t

611 E. Fifth St. So. Boston, Matt.
Maršalka — Kazimieras Mikalionk^^ 

906 E. Broadway, So. Boston, M&sg.
p. L. K. Keistučio Draugija laiko MCrh. 

mėnesinius susirinkimus kas pirša 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nė> 
merių 694 Washington St, Beatoj. ‘"vi 
Mass. 1:30 vai. po pfetij. Ateidami r > 
ant susirinkimo atsiveskite su savin * ' J 
daugiau nauju nariu prte musnj dnra> . «d>3| 
gijos prirašyti. • ’ *? *

1 « * t
Lietuvos Dukterų Draugystės. 
Po Globa Motinos švenčiausios'

Valdybos Antrašai *
Pirm®Inka — Tekis AžmeoAMnA ■

98 G Street. So. Boston. Maaa.

Zofija Kffifeafi, . /

— Ona Šiauricni 
So. Boston, Ma& -

__________
nkS — Bronfslavfc. CtuaMo1 
Se, W. Boodx>rx> Mmb.*» 

Ona Staninlfata,

LU

Pirm®inkž — Teklė AfimetakMnA - 
98 G Street. So. Boston. Ibsi. 

TeL South Boston 4474-M.
Vice-PiHB. J

59 Gates SU So. Boston. Mass. 
Prot RaSdntokS <

443 E. 7th St. So. Boston, 
Telephojjp Sonth Boston 8£

’in. Raiti
29 Godi

ItdlnlnkS — Ona Stanlnlfata, , .
K)S W. «th St. So. Bo«U, Murt

Tvartdarė — Ona Mlagirtoenfc 
, 1512 Columbia R< So. Boetoh. Itt* 
Drguglje gavo 

antri utarnlpka k
VWM OMOB 'tefidflfii

i so» r—r 4

't ŠV. JCĮH0 KV. BL FMSUP. 
'* DRAUGIJOS VALDYBOS'

Lukošius draugui: 
Krištapai .taip akis I

krūptdėjęs 
ai žiuri

Tai
Jhvaū, Užtat rnačiatfl 

togTa-fa, kaip rodė Švnca 
gražiai atrodo, kaipioj Švėi^ 

” J.., V 

: -^TąateTtn hra« 
išknistam paĮalĮŽ

matai švoicarįjį. ’Ar tu Švei
carijoj buvai, kad sakai tenai 
gražtr, arką?

(“Trimitas*^/'

V- f

r " — --

ANTRAJAI
Pfmtntnlm — it: tHfc,

539 K. Seventh St„ Sa. Boeton, 3b 
Teipphonc South Rnstnn 15S2-R. 

Vjce-PtrnHnintam — J. PetraMkaa,
17 Valo su sooth Boetou. Man. 

ProtjRaitlnlnkM — J. .
S Tiioaas rk, South Bbston, .Ittik 

Fft. -RaMnhrtas — M. MMk ;'V *

R*>
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APLANKE HARVARDĄ
Br < Panedely, Profėsorhis Dr. 
E . Juozas Eretas su Pranu. Gu* 

du, “Darb.” redaktorium, 
f 'aplankė Harvardo Univer- 

sitetą, jo knygyną ir kaiku- 
g1' riuos muziejus. Hąrvardo 

knygyne, wėfuvitį skyriuje, 
' ąr8-yra gana gausus), pro J 

orius Eretas užtiko Ir"sA- 
yo knygą, parašytą Prancūzų 

| z kalboje apie Lietuvą, Pąs- 
K kuirapžįūrėjęsjlarvai'do Šta- 
E diumą nuvyko į Braves 

Field pažiūrėti Base-ball’o 
f- rungtynių tarp Braves ir St. 
" Louis Cardinals. v 
& \ 
E \

SUBATOJE ŠOKIAI
Šios, subatos vakare ant 

Septintos gatvės, vėl įvyks 
~ linksmus Vyčių rengiami šo

kiai. Grieš Vaitkaus or
kestrą. Neužmirškite.

? 'Šokikas

I <- i

Rep.

;z

V 
f

-

<-

E

į
C

”,
►

NAUJI MOKSLEIVIAI
Šį metą iš So. Bostono gan 

didis skaičius vaikinų ir 
merginų stojo į katalikiškas 
mokyklas.

Pereitą ąąvaitę Silvestras 
Ješkevičius išvažiavo~ĮT5aP 
timore, Aid. Stojo į Šv. Ka
rdinus Kolegiją.

Antanas Ruseckas išvažia
vo į Manehester, N. H. Sto
jo į Šv. Anselmo Kolegiją.

■ Algirdas Kiburis grįžta į 
Šv. Jono prep. mokyklą, 
Danvers, Mass.
/Boston College High School

. Lietuvių berniukų skai
čius stojantis į šią mokyklą 
yrą džiuginantis. Stoja 12 
bęmiųką.; Juoz. Lesčiųskąę, 
Mik. Šmigelskis, Vii. Rusas, 
St. Pocius, Juoz. Vengras, 
Ant. Vengras, Ant. Gaputis, 
Atb. Adomaitis, Pr. Jakima- 
vičįus, Br. Pivariūnas, Vinc. 
Mačiulis, Stan. Usis.
švJ Juozapo Mergaičių Akade

mija

Mar. Kiburiutė, Adelė Žu- 
romskiutė, A. Galįniutė, Fe
licija Grendeliutė.'

Šis skaitlingas būrelis jau
nimo stojantis į įvairias ka
talikiškas mokyklas parodo, 
kad mūsų tėveliai aiškiai su
pranta reikalingumą ir svar
bą gero ir doro išauklėjimo 
jaunimui. Nežiūrint, kad ir 
tėveliai turės pavargt i* vieną 

- kitą metelį, vienok, jie ga
lės sulaukti gerų vaisių.

* ’ .4 *
- • y t ’py

ą-
■■ W jift '*•

it*

_ • .
Lietuvių jaunimas privalo būt gyvas, linksmas, sveikas ir doras. Kad tokį palaikyt 
tai reikia duot užsiėmimą — pramogą? Š^di L. V. 17 kp. rėhgia •Šol&fe *

p. y į ■ . a q5i ' ' ■? K ? ■ - • .

Subatoj. Rugsėjo-Sept.18 dieną, 1926 
parapu- - - - - - -  '■

492 Ę. Seventh Street,
Pradžia lygiai kaip aštuonios vak are.

Visi patogumai ir muzika patįenkins visus,'
Kviečiam būt linksmais. i l> •Kviečiam būt linksmais.
. - o : U -

LINKSMA NAUJIENA
Pereitą sekmadienį girdė

jome, kad šv. Petro parapija 
atidarą Parapijinės Mokyk
los Fondą. Augimas fondo 
parodys ar parapijoms iš- 
tikrųjų nori turėti savo mo
kyklą, ar jų tas troškimas y- 
ra tik vien žodžiuose. Fon
das pradėjo sparčiai augti. 
Pereitą sekmadienį 'sudėta 
$160.00. Valio! Linkime, 
kad trumpu laiku galėtume 
matyti statant sienas naujos 
šv. Petro parapijos mokyk
los.

i ■ NAUJAS KANDIDATAS
, ( Šį metą įstoja į Šv. Jono 
K ^Dvasišką Seminariją, Brigh- 

ton, Mass., žymus ir veiklus 
darbuotojas jaunimo tarpe 

| Jonas Plevokas. Linkime 
L x Jonui kuodidžiausio pasise

kimo, geros sveikatos tęsti 
savo tą gražų ir prakilnų pa
šaukimą. •

Skaičius klierikų šv. Jono 
seminarijoje didėja. Dabar 
turėsime šešis lietuvius klie
rikus.

.............................. ..........................
—. . —. -South-Boston,"PIa8S.

' '< {‘'fųjr P<« - -i

f mergaites, ber nąičitiVn^^isusukas ’ ateis. 
v/ ' ’ " RĖNGEJ^I

e -—.■i. .. ■ ------------------ f -,7 į

STOJA I NORMAL

Prie OųaįKąvolįute šį me
tą stoja į Boston-Normai mo
kyklą. Lavinsis pedagogijos 
srityje.

REKOLEKCIJOS

Ateinančią savaitę, rugsė
jo 20 iki 23 šv. Petro Lietu-; 
vių Parapijoje bus rekolek-* 
ei jos. Rytmečiais ir vaka
rais bus sakoma pamokslai

Rekolekcijos rengiamos 
Jaunų Merginų Sodalicijai. 
Apaštalystės Maldos Dr-jai, 
Tretininkams, Amžinojo ir 
Gyvojo Rožančiaus nariams.

\

IŠVAŽIUOJA
’ ** * *.*’ "z “

Ateinančią savaitę 
atgal į seminariją dijakonas 
Steponas Kneižys, klerikai 
Feliksas Norbutas ir Jonas 
Skalandas.

grįžta

PROF. ERETAS “LEKIOJA’. 
SU VIESULĄ rl

Lankydamosi po Bostono Į Į 
apylinkes, gerb. prof. Eretas 
daugiausia lekioja su Viesu
lą. Mat L. Vyčių Centro ir 
N. A. Apskričio pirm. Kazys I 
Viesulą iš Norwoodo nesi- 
gaili, pašvęsti savo laiko pa- 
važinėdamas gerb. profeso- j 
rių, nuo vienos kolonijos į ki- 
;ą su savo nauju Dodge 
Sedan. Dr. Eretas jau ap- 
ankė Norrcoodą, Montellą ir 

; uawrėncą.

Dr. Eretui Bostonas pa- 
inkąs ir imponuojąs. Esąą 
europęiškiausias iš visų"jo 
matytų Amerikos miestų. 
Bet kartu esąs iŠ visų Ame
rikos miestų klaidingiausias.

Rep.

Tik žodelį į Kuningas I 
Moteris ir Merginas

^ Jertamst8rieškai gErai prit^kOTfflĮ madmgų*ba|ų su H 
pilnu užtikrinimu smagumo visuomet, tai viskas ką 
mes prašom, ateikite ir pabandykite .

, /»

J
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Čienė, Ona 'Ądomaftienė, po-1

Cst l? Th, to*

KAlf. KUN. MACIJAUSKAS
fhSrtrnAS* Ui M^fnMt^e, W Žsil

* pėtnyčioj, rugsėjo 17 d. 
Cstnbri^J}io^r lietū^ių baž- 
nj^ioje kan^ą^MąciM^ 
k0 laikys pamaldas. 4* 
vid. vak. pradę^ klausyti iš- 
pSintf.^feU^-’šveStoV 
valandos pamaldos ir .svęčįo 
pąmokslaąi^ “

| BLOGA VALIA
^Buvusio V. Buty^fknlk$

paminėti Lietuvos VyčtųT7 
kp. vardą. ‘‘Keleivis” pažy
mėjo LTV% 17 kp. - Keista, 
kad “Boston GloKfe’OgSėjo 
parašyt korektingai, o “Ke
leivis” neva lietuvių ir gyve
nantis čia pat nemoka lietu
viškai!

i Matyti, kad lengviau ku
pranugariui išlvst per ada
tos skylutę, negu “Kelei
viui” ištart Lietuvos Vyčių 
vardą, kada einasi apie jų 
laimėjimą lenktynėse.

Gėda tiem “katalikam,” 
kurie skaito tokį blogoj va
lioj persunktą šlamštą.

Vpfis

i ?

Jj

siukaitė ir Blaivftiinkų 4> 
kp. O p-lė Varžinskaitė $2 
® jĮunėti- .-pinigai tuojau £ 
teįktį minėtam fondui. f

Ta. mulai t is pažade j| 
$1W ir mokės po dolerį į sa*

w *
' 4
jr *

DR.ST. A.GAlVMtISn
V. -ĮGALINAU SKA8) ’• ■

|14’Brpadway, Sos, Safari 
v Telepbone So. Boston 2300 
Ofisas atdaras iuu> l(Mkl 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po plot Ir uuų 7 
11d p vakare, šventa dienų pagal 8> 
sitarimą.—... m UI) I1IIIIIIM

v

, XGAI4NA-CSKĄB)
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ęmM NAMASį
MEDFORD—7 kambarių namas, stiv 

tytas savininko 10 metų atgal. SiltA

(lynės, uodas,lt vištinyčios išKurių vie-

-reika-. 
13^ jVnVKalnelio/ S unrtutes nuo karų, 
Pūiftigusia vieta, fa galima, gaut. Prie- 
žaisris partlavinto?-w mirtis šeimynoj.’ 
l^rsldtfosilaug pigiau perkant eash ar-* 
ba-grelfal perkant-Kreipkitės: GLYNN, 
'3frUWi:W Rd.. Medtord. Mass.. off Kelis 
A (e.’, ItoulOvard -Hghts. Tel. Myfilic 
20G3-R.

Telefonas: Šouth Boston 47G8

■ DReBALABAN 
k GYDYTOJAS IS RUSIJOS 
rlIRURGĄŠ Ir PRIE gimdymo

351 Dįrčhester Street
Boston, arti

& ■ e . - ■ —  ■ - ■ ■ —

su visais gerais įtaisais ir Dodge Tro- 
kas. Gera vieta, žema kaina; parduosi
me.. Galite pirkti ir nebuvęs bizny, mes 
apsiimam išlavinti. Priežastis pardavi
mo — partnerių nesutikimas. Adresas: 
4078 NVashington St., Roslindale, Mass. 
Tel. Parkwayv «34. (14—21)

.-Tel.. So. Bosuui 0823 «
: LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O f ii o valandai: x

•nuo 9 iki 12 ryy* ir nuo 1 :30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldteniais, taipgi seredumis nuo 

12-tos dienų uždarytas

*Res. Tel. Parkway 1864-W.
4 

Z

Advokatas 

JUOZAS CUNYS 
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

PARSIDUODA SALDAINIŲ 
IR GROCERY KRAUTUVĖ

Arli City Point, iJfitogfoj vietoj, gerai 
lįdirbtąs biznis, galima gerų algų pasi
daryti. Savininkas važiuoja 1 Lietuvą. 
Atiduoda kaip galima pigiau. Kaina. 
$1,000.00. Norintieji pirkti, kreipkitės 
šiuo antrašu: A. TYLENIS, 1488. 
UoTUffimaTKI.T So?Bošldn?Mass. ‘

(RšJLO-17)'

/

PATAISA
Pereitam “Darb.” nume-

,vx n n o * •» L»-.., pcrcyTtitttcr attrvtrT
Blaivininkų sudėtos dėl bū
simos Parapijinės Mokyklos. 
Ten nevisų Vardai tilpo. Tu
rėjo būt šitaip:

Aukavo parap. mok. fon
dui po $10: poni Steponavi-

V«J. 
A

T

Ofiso Telefonas University 8831-
Rezidencijos Tel University 8831-R

SVARBUS PRANEŠIMAS
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor- ■ 
macijas apie Verstiną Au- : 
tomobilių'apdraudimą, pa
gal Mass. Valstijos įstaty
mą. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas Vincent B. 
Ambrdąe, ’ 255 Broadway, 
TebS<B.0?06-M. ...

' D. Ą, ZALETSK4S
Grabučius ir Balsamuotojas
448 ir 983 CAMBRIDGE STREET 

ČAMBRIDGE, MASS.

BO’COĘUR 
BATAI

Visos vienos kainos $ 8 už porą
Muifyi bateį yra pritaikyti ir padįibtt Išimtinai dėl 
stemW>^oie^ypątmga geriausrriNiirtirikaatiiją 
sudėčiai. '

■: • IK. - * 
ŽINOT MADAME BO’COĘUR

, TAI YR ^fYLĖT JĄ1,

SULLIVAN
469 BROADWAY SO. BOSTONį MASS.
y (Prie Dorchester Street)

A. a. DOMININKAS GALINIS
Pranešu visems giminėms ir 

draugams, kad Rugsėjo 9 dieną 
mirė Dominikas Galinis, vieti
niams gerai žinomas biznierius, 
turėjęs savi? barbemę. Tapo 
jkiiąiddtas Įbįgšejo 13 ;d.,; <sii 
bažnytinėm apeigom. La'Jdotti- 
vės buvo labai iškilmingos, pū- 
sidėkavojant p. Petro AkuneVi- 
čiaus patarnavimui. Velionis 
paliko pačią Juzę, tris dukte
ris—Oną, Anelę, Marijoną, du 
siinus — Juozapą' it JdHąl B 
Lietuvos jis paeina nuo Suvai
ką rėdybbs, Punsko parapijos, 
Cerailią kaimo.

Palaidojime vėl dailiai pasi
žymėjo vietinife visą mylimas 
graborius p. Petras Akunevi-1 
čius, kuris savo mandagumu ir 
žmoniška kaina labai patenki-i 
no velionio gimines, už ką jie y-! 
ra labai dėkingi ir pataria, kad 
reikalui esant visi lietuviai 
kreiptųsi tik prie p. Akunevi-' 
v* Aciaus.

Palaidotas ant New Calvary' 
kapinių Bostone.

Pažymėtina, kad buvo labai 
daug gėlią ir daug automobilių 
lydėjo į kapus, nes velionis bu
vo visiems žinomas geras žmo
gus, užtad visi stengėsi tinka
mai atsisveikinti.

Širdinga padėka reiškiama 
visiems dalyvavusiems šerme
nyse giminėms ir draugams nuo 
velionio moters ir vaiką. ' *

Juze Galiniene
16 Grampian Way, 
Dorcliester, Mašs.

* '

' 'dr.L.GOLDEIL d
Perkėlė savo Bostono ofisų iš 99 

GREEN ST. j savo namus

16 Crawford Street, Rxbury 
arti VVarren ir Grove Hali i 

V^aridos ryte nuo 9 Iki 1O; Gtetr -*4‘-
1 Iki 3.; ir vakare nuo & iki o 1 

Kąilbų-angHšteil, lietuviškai^rusiškai 
ir lenkiškai.

Telefonas Itosbury 0131

m 1 u 11.1 ■ iii m .i i .m ii, m| n ■■ i. i '■«

Ql®» T* --
žžaarų- TeL Be. Bostot PBBG _ „ ,:, 
Ofise Tel Uberty SSK
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Esteto & Įnsurance

414 Broftdvay, Soųfh Boston 
811—812 Old South Bldg^ Boston

Gyvenimo vieta
308 E. N1NTH ST., SO. BOSTON 

L-7.~i.zrrwwi i'nT-irf iu • =x=
į®©®©©©©®©©©©©©©®©©©©©©©©©® 
O TeL & B. 2805—R.
SKIETU VIS 

U OPTOMEHUSTĄS

[ UeazamlBuoji] akla, priskirto akį- < 
I' nt& atttieatoa ir f
I ambUjųtofikese Uiktoee) akyaę mp i Į 
|s gruzinu ftyksų tinkamu laiko. 5 

j. J. L. FašaJarnis, 0. D.
447 Ęroadvay, So. Bostonu |

®®©®®®©©®®©©®©e®@@©©©©©©©®

I

& SULLIVAN
■ •*.

EKSTRA SUSIRINKIMAS
LDKS 1-os kuopos įvyks 

abai svarbus ekstra susirin
kimas pėtnyčioj, 17 d. rugsė
jo, parapijos svetainėj, 492 
E. Seventh St. lygiai 7:30 v. 
vakare. Tadgi brangūs na
riai ir narės pirmos kuopos 
esate kviečiami būtinai atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes 
turim svarbių reikalų, ku
riuos reikia be atidėliojimo 
apsvarstyti. Žinote, broliai 
ir sesers, kad be svarbios 
priežasties ekstra susirinki
mas nėra šaukiamas. Tadgi, 
brangūs broliai ir seselės, vi
sa tai mes mintyj turėdami 
ir reikalaujant didžiumai 
kuopos narių šaukiame Šį 
ekstra susirinkimą. Trokšta
me, kad tamstos pametę sa
vo kitus to vakaro reikalus 
nors ant trumpo laiko ateitū- 
mėt išgirsti apie reikalą mū
sų organizacijos. Yra viltis, 
kad susirinkimas nesitęs il- 
gai< ’ 5Tik susirinkite laiku.

Kp. Rast. V.^Tamiilinnas

Pirkdama batui, primink '■Darbininką'’

LIETUVroS OPEROS ARTIScIĮĮ i KONCERTAS^
NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 19 D., 1926 r

LIE TU VIŲ SALĖJE _ r
E ir Silver Streets >S<Aith Boston; Maši

Pradžia 7:30 vai. vakare S

Programas bus.dar niekam negirdėias. Išpildys Lietuvos Operos Artistės 
LIUDA STPAVlM’TR ir KAMILE JOZEVSKA1TR. Programas susidės vien 
tik iš lietuviškų dainų, duetų ir iš O]>e7n arijų. Tai bus tikra naujanybė, nes 
dainos dar niekam nėra girdėtos. Kurte atsilankys jnusls kaip Kauno Operoj. 
Tad kviečiame visus atsilankyti. Tikietal $1.00, 75c. ir 50c.

Kviečia RENGĖJAI

P. S. Kiti koncertai bus sekančiai : Rugsėjo 17 d. DLKG. Salėje, 324 
River St., Haverhill, Mass. Rugsėjo 25 d. Lietuvių Salėje, Stoughton. Mass.

9 X106 NEPONSET KARPETA1 ANTRAEILIAI

x-

ei. Norvvood 1503

V. WARABOW & GO
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

811-812 Old South Bnildiug 
294 Waahington Street

Boston, Mass.
Valandos/ 9 A. M. Ud R®G P. M.

’ į.' • ; * 

8£0RGE H. mDS 
ADVOKATAS

GYVENIMO VIETA
37 Goriam Aveų BropMine 

TeleOhon© Regent 6308
ANTANAS F. KNEISYS 
kuris lanko Snftolk Teisių mokyk
lą ir~u2sUma Raal Esteto Msdavt- 
nSJUnu. būna mano ofise ‘Kasdien 
ana 8 Ud 5 valandas po pietų lfeky- 
ms gventedtecdDB. Lietuviai, kad ir 
mažai atkalbantieji ai^liSkal gali 

• kreiptis įvairiais reikalais pas ma
nę. A. F. Knei*k> adresas yra toks: 
908 E. Ntath 8t, Tel. S. R. 1896.

Ofr✓
-T-r-

1179 VVASTHNGTON STREET
Norwood, Mass.

įvenrttetn

IIV. ra.LLB. 
” N *ra e

(antros lobo*)'

’ 1

___ itin iuiv'i
P. J. Aknnevifius

Suteikia geriausį paskutinį įUarnavimą, todėl verta 
Ma ji k&ptU

820 E. Silth St, S* Bartos, Mato. Tel & B. 4486

TeL B rOcktoo 5112 ‘
DANTISTAS

^ .1 u.. - 11 ■
TeL So. Boston 8520

A. 0. ŠA1NA-SHAU.NA
LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigęs du ThUversttetu
CORNELL UNIVERSITY BU A. B. 
G. WASHINGTON UN

“D a r-b 1 n i n k o
( '

366 Broadway, So. Boatoi
R ec 1 d • n c i į

805 Harvnrd St, Cambridfa, ltaaa. 
Tel. UnlvBmlty 1463—J. '

PADĖKA
Širdingiausi ačiū panelėms 

MaJaMskaiteiht *Gftflaitfe^ už 
leidimą naudoti gazo ir p<- 
čių dėl virimo Bftiivininkrf 
seimo nariams pietų. Taip
gi ir kitoms buvusioms šei
mininkėms ponei Adomaitie
nei, p. Griciūnienei, p. Šim
kienei, p. Žukauskienei ir 
p-lei Varžinskaitei.

Paprasta kaina $13.95 o mūsų kaina dabar 39.85 
Laike Mūsą Rugpjūčio Išpardavimo Viskas Labai Nupiginta

THE JAMES ELLIS FURNITURŽ C0MPANY
466 West Broadw»y, Soafh Boston, Mass.
lū , .n»iii.vp Btiifnir .įifigi

. REIKAUNGOS PAnRUSIOS-GMMINIŲ BATp 
? ’ ZDARBININKĖS
A&t dienini^ ju1 vakarini

DR. A J. GORMAN
QJUMAUSKAS)

SeltaMuUeiiitis po pietų

. V 
darbą nuo 4 vai. po piet it dirbs iki j 
proga dėl darbininkių, kurios negali 

kitės į Darbo Departamentą
x OONVI

P. Bl-kųM kp. EdjfewortK Stati

tiktetaisjnį^s 
tikieto. Si 

vitą dieną, Kreip-

iiiltarifiBG
05 Maža St, Modelio,

3OSX30aKSaS9CS3a6XKW

DANTI8SA8 

A L. KAPOČIUS: 
SS1 Broadvay, 80. Boston ■

0FB80 XB GYVENIMO ANTRAŠAS:


