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-nūs distiliuoto spirito.

liau ir spėjama; kad be

šia suimta dar tiek

' Naujas kabinetas sąko pa
tenkins visus, nes susidaro

valdžios bonus, gelžkelių bo 
nūs ir koneessi jos pakėlimui

kos ištaigu Kinijos valdžiai 
ir šiaip įstaigoms.

Akmenimis užmušė; supiaustė 
jo kūną ir sudegino

NAUJAS DEIMANTO LAU 
KAS PIET. AFRIKOJ

Pasirodo, kad sandariečiai Amerikoj, o valstiečiai liau< 
Lietuvoj veikia bendrai su bolševikais.

VARŠUVA
■,'r •

Poranv

Galės operuoti paprastu elek 
tros prietaisu

. OVĄLlžĮį Argentina. — 
Penkiosdešimts pesu baus
mės vaidintojai to miestelio 
teatruose už neganėtiną ap
sirengimą arba kilnojimą 
kojų.

Šį įstatymą pravedė po to, 
kada keliaujanti grupė ar
tistų pasirodė perstatymuo
se pusnuogiai. •

SĄMOKSLAS PRIEŠ LIETUVOS VYRIAUSYBĘ 
LIKVIDUOTAS

Kurjer.
(praneša, kad ryšy, 

su susektu komunistų są-

SOCIALISTAS GARBINA 
MONARKIZMĄ

IŠRADIMU.

FAŠISTAI APGINKLAVO 
VAIKUS

RYMAS. —Aštuonios de
šimts tūkstančių Italijos vai
kų gavo šautuvus ir dalyva*- 
vo Fašistų apvaikščiojime 8 
metų sukaktuvių.

PRAGUE, Čeko-Slovaki- 
ja. — Švietimo ministeris iš
leido įsakymą užgindamas 
mokinėms vartoti dažus lū
poms tepti.
" Tai sektinas pavyzdis.

NEMATĖ LAIVO PER 1!
METU r

JUNGT. VALSTIJŲ TURTO 
VERTĖ KINIJOJ ARTI 

$70,000,000 ;

IR KADA PASIBAIGS LEN
KIJOJ KOMUNISTŲ : 

SUĖMIMAI?RYGA. - 
praneša iš 
lenkų rusų garantijų sutar
tis būsianti netrukus sutar
ta. Lenkijos užsienių reika
lu ., ministeris ..išvažiuosiąs į 
Maskvą-sutarties pasirašyti 
gegužės mėn. 5 d.

“NETIKINČIŲJŲ SĄJUN
GA”

MASKVA.—Rusijoje yra 
susidariusi bedievių sąjun
gų, kurios' tikslas platinti 
liaudyje -riėtikėjimą. Viena
me paskutiniųjų šios są-gos 
susirinkimų kalbėtojai džiū
gavę, nepaprastais bedievys
tės , pasisekimais rusuose. 
1926 m. iš kiekvieno, 100 su
tuoktuvių tik 22 buvusios 
bažnytinės, kitos .78 — civi
linės (valdžios įstaigose už
registruotos). Mažiau sėk
minga esanti kova su bažny
tiniu laidojimu. Prieš mir
ties majestotą nusilenkia ir 
minėtas sąjungos pasiseki
mai. Iš kiekvieno Šimto lai
dotuvių 60 buvę bažnytinės, vietos kasėjai

WASHINGTON, D. C.— 
Valdžios išleistoj brošiūroj 
pažymima, kad nuo įvedimo 
prohibicijos Jung. Valstijo
se per aštuonius metus už
mušė 49 valdžios agentus ir 
203 sužeidė, kuomet jie darė 
kratas. <»>.;•

Užareštuotų 24,013 auto
mobilių, 839 laivelių ir kito
kios nuosavybės vertė buvo 
$62,673,490.

Agentai padarė 343,181 
areštų, užareštavo, 86.828 
Bravorii ir 5,414,564 galio-

Lenkijos Rusijos garantijų 
sutartis būsianti - . 

pasirašyta

ROMA. — Tarptautinio 
žemės ūkio instituto nuolati- 
nis komitetas išrinko kelis 
Lietuvos mokslininkus na
riais į tarptautinę mokslo 
tarybą. Prof. P. Matulionis 
yra išrinktas į tarptaut. 
miškininkystės komisiją, 
prof. T. Ivanauskas ir prof. 
Regelis — į tarpt, komisiją 
kovai su augalų naikintojais 
ir augalų ligomis ir prof. 
D. Rudzinskis į tarpt, gene
tikos komisiją. Tarptauti
nės moksl. tarybos pirmas 
suvažiavimas bus šių metų 
rudenį tarpt, žemės ūkio in
stitute Romoje.

NEPRIPAŽĮSTA SOVIK
BRUSSELS. Belgijai 

Komunistų reikalavimas 
daryti diplomatinius ryi 
su Sovietų valdžia būvi* v 
griežtumu atmestas.

pirmam laivui po 15 metų. 
Slavai ir eskimai, tos salos - 
gyventojai labai nustebo su- > 
žinoję, kad Rusijoj jau nė- ’ 
ra monarkijos. Jie (sakė, B 
kad paskutinis susisiekimas 
jų su civilizacija buvo kuo
met Amerikos žvejai atvežė 4 
daiktu iš Alaskos. -.:

SUDREBINO ALASKĄ.
Alaska.... — 

Radio pranešimu šioj apy
linkėje įvyko smarkus že 
mes drebėjimas, kuris tęsėsi. Daug pinigų įdėta į Kinijos 
apie 30 sekundų. Praside 
jo ryte apie 8:50 vai. Pači 
fiko pakranty. Bet didelių įlgo-terminp kreditai Ameri 
nuostolių šis žemės drėbė j i 
mas nepadarė.

Š. m. kovo mėn. 18 dieną 
Šiaulių Apygardos Teismas 
nagrinėjo įdomią L. Remei
kos, buv. Meškučių vai. 
(Šiaulių aps.) viršaičio ir 
tenykščio liaudininkų veikė
jo, kriminalinę bylą.' Buvo 
taip±_ Maždaug prieš tris 
metus, grįžtant Meškučių 
klebonui kun. Stašiui kalė
dojus vakare, namo, užpuolė 
jį ginkluotas vyras ir revol
verio šūviu peršovė labai 
pavojingai pečius. Sužeista
sis apie 'metus gulėjo ligo
ni nėje. Po ilgų tardymų 
pradėta įtarti L. Remeika, 
kuris, būdamas kairiųjų pa

vija
kabinetas sudarytas iŠ radi

kalų, kaimiečių ir demokra- 
Itų. Karalius Aleksandras, 

sudarymui kabineto patepė
te buvusį švietimo mimste- 
rį M. Vonkitchevitch, ku
riam ėmė 24 vai. tą darbą 
atlikti.

WASHINGTON<D. C — 
Amerikoš idelių. .bizniuose ir 
labadarybėj, yra maždaug 
$70,000,000 vertės Kinijoj.

WASHINGTON, D. C.— 
Praneša, kad Fred Combs, 
28 metų amžiaus, Amerikos 
pilietis, buvo akmenimis 
mirtinai užmuštas ant Es- 
peranza-Buena Vista vieš
kelio,. Meksikoj, paskui su- 
piaustytas ir apipylė gazoli
nu jo kūną sudegino.

25,000 VYRŲ GINIMUI SVE
TIMŠALIŲ KINIJOJ >

SHANGHAI, Kinija. — 
Daugiau nė 25,000 ginkluok 
tų vyrų, stori ir laukia įsa
kymo ginti savo žmones ir 
ijų turtą, gyvenančius Kini
joj. • Tarpe jų yra 14,000 
Britų kareivių, 6.000 Ame
rikos, 3,000 Prancūzijos ir 
likusieji Hollandijos, Itali
jos, Ispanijos; Portugalijos 
ir liuosnoriai gyvenantieji 
Kinijoj.

Tik dabar sužinojo, kad nėra 
caro Rusijoj

PRANCIJOS VALDŽIA AP
DOVANOJO VYSKUPĄ

PARYŽIUS. — Varde 
Pranei jos prezidento Msgrr 
Rucli, Strasbourg’o vysku
pas ir Garbės Le^ijono ofi- 
ęierius, apdovanojo vyties 
kryžiumi Msgr. Pelt, Metz 
vyskupą.

I

Ceremonijos įvyko didžio
je seminarijoje, Metz’e.

Tarpe svečiii buvo pertek
tas, militarės valdžios gu
bernatorius, ir mieste majo
ras.

žiūrų, turėjo su klebonu blo
gus santykius. Bylą užvedė 
p. Valstybės Gynėjas, ku
rioje figūravo apie 30 asme
nų. Pakviesti tardyme eks
pertai 1 specialistai aiškiau
siai įrodė, kad kuri. Stašis 
peršautas revolveriu, rastu 
pas L. Remeiką, nes •tūtelė, 
rasta nusikaltimo vietoje, 
visiškai turi tas pačias spe
cifines^ žymes, kukius, pa&£ 
ro Remeikos revolveris/arit 
kitų iššautų tūtelių. „ Apy
gardos Teismas, smulkiai iš
nagrinėjęs bylą ir pasirem
damas aiškiais daviniais, ra
do Remeiką kaltu ir nubau
dė jį astuoniais metais sun
kių darbų kalėjimo^ .

Kaltinamąjį gynė p, Vens- j
’ lauskas. Žmones patenkinti (iš visų partijų, išskyrus Ra 
’ tokio nedorėlio nubaudimu. įditch’o Koaliciją.

SVARBIAUSIEJI SĄMOKSLO DALYVIAI BUVO VALSUI 
LIAUDININKAI , - • ;

ganizatorius — seimo narys 
p. Pajaujis, kurs tardomas 
— prisipažino. Kaltininlsį || 
dalis atiduota teismui, kiti 
dar yra tardomi. Dėl p. Pa- - 

suėmimo vyriausbe| 
pranešė Seimo prezidiumui? -1

DĖL KO SUIMT 
PAJAUJIS

Lietuvos Vyčių 25 kuopos jaunamečių koras, vadovaujant muz. V. Gr 
čių 25 kp. vakare, baland. 24 d., Lietuvių Salėje, 6835 Superior Avė., Clei 
miškas veikalas “School Days” (Mokyklos Dienos). Vaidins L. V. 25 kp, 
gę vaidįs vaikų roles.

esą suimta dar daugiau JO 
dalyvių, pas kuriuos rasta, 
daug inkriminuojančių do
kumentų. Tarp suimtųjų ę-** 
sąs vienas gimnazijos dire|t^ 
torius ir keli mokytojai. Do
kumentai buvo paslėpti pa
veiksluos. gėlių vazonuos? 
foteliuos ir kitose saugios^

vvatts, 110 votts ir turi 3 
elektrodus'. ' >

LONDONAS. — Turtin
gas deimantais laukas rastas 
pietinėj dalyj Orange upės 
kranto. Tuoj sudaryta stam
bus kapitalas iškasimui dei
mantų.

Didžiausias akmuo, 81 ka
rato, vertės $35,000 jau įs

ikastas kaip praneša iš tos

SUDARĖ KOALICUINĮ 
KABINETĄ

BELGRADAS, Jugosla- 
Naiijas koaiicijinis

PLIKIŲ KONTESTAS

MURMANSK, Rusija. 
Vietos bolševikai paskelbi 
plikių kontestą. Iš 500 tam- > 
testantų buvo plikiausias# 
Petroff'as. nes jis turėjo* i 
tik porą plaukų užpakalyj 
ant kaklo. Dovana buvo gašr 
lionas baltakes. ai

ševikus ir jų valdžią, o vie
nok jo bolševikai neįsileido. 
Kur jūsų toji garsioji “lais
vė žodžio” ir “teisybė?” 
Delko jūs bolševikai iš “Ne
laisvės” , neprotestuojate 
prieš Sovietus?

Kovo pradžioje buvo su
sektas sąmokslas, kurs turė
jo nuversti dabartinę vy
riausybę. Kratos ir suimtų
jų tardymas davė įrodymų 
prieš kaikuriuoš asmenis ir 
net buvo susektas sąmokslo 
veikimo planas. Juo einant, 
kovo 14-15 turėjo ginklu būt 
nuversta dabartinė vyriaų-jjaujo 
svbė. Sąmokslas likviduotas.

“Jaun. Žinąs” 
Varšuvos, kad

NEW YORK. — Lee De 
Forėst, kuris yra išradęs 
daug pagerinimų prie Ra
dio, šiomis dienomis sugrįžo 
iš Europos su nauju išradi
mu, kurį įsigyję Radio savi
ninkai galės išmesti lauk vi
sas baterijas, turėti šviesą ne 
tik prie radio bet ir skaity
mui, ir padvigubins papras
tų “tųbe’s” jėgą.

>4^* -r-—r—r' ~ f ' < vi

Naujoji išrasta tube, ųž- 
vardyta Balsera yra 25-kių

Jo svarbiausi dalyviai su
sekti ir suimti; Šio balau-

vaisiai
* * I

paaiSKininio

Į P * * * . ? t. L*' 5 ž j- ■
Gal dėlto, kad tilpo Kerenskio 
|‘ ‘■ kalbos ištraukos

Balandžio mėnesio žurna- 
y las “Current History” grą

žintas iš Rusijos. Šis nume- 
ris buvo pasiųstas prenume- 
ratoriųi į Odessą. Prenume
ratoriaus adresą iškirpo ir 

. prisegė prie voko. Spėja, 
4 kad grąžino dėlto, kad tame 

numery buvo straipsnelis a- 
;' pie Kerenskį, kur pasakyta, 

- kad Sovietų valdžia turės
• ‘ I pergyventi didžiausį krizį.

~ . Musų bolševikai nuolatos 
zurza ir protestuoja prieš

* • Lietuvos valdžią už cenzūra
vimą ir neįsileidimą laikra- 

I' ščių kurstančių gyventojus 
prie sukilimo, bet jie nepro
testuoja prieš - Sovietų val
džią ir ją kelia į padanges. 

£ Ar neišdavystė ? ^ųkšisižur- 
nepadėjo nė viena

NEW YORK, N. Y. — 
James Ramsay MacDonald, 
buvęs Britų Ministerių pir
mininkas, bekalbėdamas su 
John.B. Kennedy, Collier's 
savaitraščio atstovu pareiš
kė, kad jis esąs socialistas, 
bet neišsižadąs monarkizmo, 
ir ką<i jeigu kada nojai'jamfiįįyįį Alaskos’ 
priseitų vadovauti, Waleg 
Princas būtų užtikrintas už
imti sostą.
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Produktas P. Lorillard Co., IsL 1760

OSTON

kVINGS BANK
SKOLA NUO NEDERLIAUS 

NUKENTĖJUSIEMS
Žemės ūkio ministerija pa

skyrė “l (M).OOO litų nukentė
jusioms nuo nederliaus sri
čių ūkininkams kredituoti.

PANEVĖŽYS. Naktį iŠ 
kovo 30 į 31 d. Panevėžy ant 
iškabų degutu užtepti žydiš
ki užrašai.

50c. 
.25c. 
50c. 

.15c.

Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas

Lietuvos atstovas Angli
joje. P- Galvanauskas, ba
landžio 1 d. atvažiavo į 
Kaunu. Į Angliją jis jau 
nehegrįšiąs; jo vieton esąs 
paskirtas p. Bizauskas, da
bartinis Lietuvos atstovas 
Amerikoje; į Ameriką ski
riamas p. Norus—Naruševi
čius.

Tai nauji... Visai skirtingi.. . .Nepaprasti. 
OLD GOLD... eigaretas kurio Jums senai 
truko. Puikiausias tabako išdirbinis,eigaretas 
pagamintas sulig naujo metodo. Nedrasko 
gerkles. Nekanda, liežuvio. Gryno tabako 
jame net 100 nuošimčiu.

KIEK UVE2TA UŽSIENIN 
KIAUŠINIŲ

1925 metais išvežta 64.- 
276.000 kiaušinių. 1926 m.— 
61,450.000. Daugiausia mū
sų kiaušinių įvežamtrj Ang
liją ir Vokietiją. J kitus 
kraštus mažiau.

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

20 M V

^RINIG^S.

agi šių ‘metų pradžios į- 
rips, ministerijos davė 93 
leuims stipendijas užsie- 
mokslui eiti. Daugiausia 
lendininkų yra švietimo 
Misterijos — 60. Kitų mi
zerijų tik po kelioliką. 
Įisj stipendininkų užsieny 
a aukštąjį mokslą, o ma
nė dalis mokosi ir prakti- 
jjasi įvairių amatų.

U U V

PATILČIAI (Marijam
polės ap.). V. Mickevičius 
mainė su Dabašinskiene lai
krodėlį ant karvės. Pada
rius mainus užsuko į kar
čia mą. įgėręs prisirišo kar
vę prie rogių ir važiuoda
mas risčia pasmaugė karvę, 
kuri nespėdama bėgti par
klydo. ' .r

DAR 10 PARŲ AREŠTO P. 
BORTKEVIČIENEI, “LIET.

ŽINIŲ” REDAKTOREI*

Buvusis ministeris pirmi
ninkas p. Petrulis patraukė. 
“L. Ž.” redaktorę atsako
mybėn už patalpintą straips
nį “Petrulis—Liutkus—Ru
das’* ir karikatūrą prie to 
straipsnio. Šis straipsnis ir 
karikatūra buvo padėta “L. 
Žiniose” didžiausios “tikro
sios demokratijos” galybės 
metu. Taikos teisėjas pritei
sė p. Bortkevičienei 10 parų 
arešto. z

y Kovo mėn. 31 d. Kauno 
^Apygardos Teisme buvo na- 
^grinėjama šios bylos apelia- 
cija. Apygardos Teismas 
Taikos teisėjo sprendimą pa- 

[ tvirtino/
K? Kiek mums žinoma, pas- 
\ taromis dienomis p. Bortke- 
vičįenė gavo 26 paras areš- 
ta/i)atig dar y ta bylų neną- 

’igtfpėtų ir atidėtų. Ar rierei- 
“Lietuvos Žinioms” 

i. susiprasti ir nebesmeižti ne- 
PsaRų;Juonių, nes ar gi ga
ilės sena p. Bortkevičienė iš- 
F kentėti visas tas nelaimin
gas paras. te V

F-1:----------------------------------

GAISRŲ SKAIČIUS KLAt- 
PĖDOS KRAŠTE *

»924 metais Klaipėdos 
®XŠte buvo 101 gaisras, pa
iręs bendrai nuostolių 1,- 
£3,808 litus. Iš šios sumos 
li^yo apdrausta ūž 1,099,972 

1925 metais gaišini bu- 
HdL74, padariusių nuostolių 
gj^9,364 litams. Iš šios su-; 
JSs ^draudimo įstaigos su- 
£§kėjo 1,400,000 litų. Dau- 
įSĮisiai gaišint buvo vasaros

ANGLAS ATVYKĘS VIL
NIUN SUSIPAŽINTI, 
AR GERAI VILNIUS 

s SUSTIPRINTAS
VlLNlVS. uŠlowo” pra

neša, kad anglų milftarinės 
misijos pirmininkas pulk. 
Claytonąp į Vilnių atvykęs, 
pagrindiniai susipažinti su 
Vilniaus sustiprinimų tiks
lumu ir bendrai su Vilniaus 
krašto padėjimu karo atžvil
giu.

PRAMONĖS

■ Šiauliai yra žymus Lietu- 
vos pramonės centras. Jau 
prieš D. Karą Šiauliai buvo 
plačiai žinomi odos išdirbi
niais. Dabar, nors kiek ir 
mažiau padirbama, bet tai 
yra didžiausia Lietuvoje tos 
rūšies įmonė.

Arba vėl, kas iš mūsų ne
žino “Birutės,” “Rūtos” ir 
“Fortūnos”, saldainių j Rei
kia tiesiog stebėtis, kad to
kios didžiulės įmonės kaip 
“Birutė” ir “Rūta” sukur
tos prieš 15 metų dviejų 
žmonių tuščiomis (bet darb
ščiomis) rankomis, dabar 
gali pilniausiai patenkinti 
visos Lietuvos' reikalvimus. 
Vienoje tik “Birutės” fab- 
rikoje dirba apie 150 darbi
ninkų, per metus suvartoja 
apie 50,000 kl. obuolių ir 
10,000 litr. pieno. Fabrikos 
puikiu įrengimu ir darbo 
sistema gėrisi apsilankyda
mi svetimšaliai — svečiai. 
Jos skanūs saldainiai yra_ . v

mėgiami ir užsienyje, nes A- 
merikos lietuviai kaš~mčnuo 
suvalgo apie 3000 klgr. “Bi
rutės” saldainių. P. Vaitkui, 
tenka tik palinkėti dar dau
giau užkariauti Amerikos 
rinkų Lietuvos eksportui.

Pernai įsteigtas avalynių 
fabrikas “Batas,” kurs per 
dieną pagamina 400 porų 
batų.

Čia veikia kelios spaustu
vės. kurių geriausia ir gra
žiausiai darbus atlieka, kaip 
teko patirti^ Fridmano B. 
spaustuvė. Joje spausdina
mas savaitraštis “Šiaulie
tis.”

Iš prekybos įstaigų yra 
žymiausios: Baltrušaičio ir 
Masiulio ūkio mašinų dide
lis sandėlis, A. Zivo turtin
gas manufaktūros sandėlis, 
darąs milijoninę apyvartą, 
“Malūnas” — malūnams ir 
lentpiūvėms įtaisai ir kt. ■

Pažymėtiną; kad Šiauliuo
se gerai veikia L. Kop. Cen
tro skyrius. Pasitaiko ir ne
laimių: nesenai bankrutavo 
eksporto koper. “Gaminto
jas,” kurio nuostoliai siekią 
arti 1 mil litų.

/

TENEAPVAGIA VALSTY- 
BĖS

KYBARTAI.- Marijampo
lės Apygardos Teismas ko
vo 19 d. batgė-nagrinėti čia- 
“Slaptosios Virbalio muiti
nės” byla. Turtingiausieji 
pirkliai, Chaimas Seinenskis 
ir čechanavičius buvo kalti
nami, kad su Kaganu ir Ov- 
sijevičium, gabenę iš Vokie
tijos kontrabanda audinius 
ir plombavę netikromis Vir
balio muitinės plombomis, 
įrodžius Seinenskio ir Če-
K.

chavičiaus kaltę, abu jie nu
bausti
sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
50,(XX) 1, pin. Kaltinamuo
sius gynė adv. A. Bulota.

NAUJAS KLAIPĖDOS K0N- 
SERVATORIJOS DIREK

TORIUS

. dabartinis konseryatoii- 
jos direktorius p. St. Šim
kus, gavęs ilgesniam laikui 
atostogų, vyksta užsienin 
muzikos studijų reikalais. 
Konservatorijos direkto
rium paskirtas muzikas P. 
Žilevičius.

IŠTRĖMIMAI VISAM KARO 
STOVIUI

PILVIŠKIAI. Karo Ko
mendanto nutarimu, Dvime- 
tinių Mokytojų Kursų mo
kytojai stud. Jonas Lauži
kas įr Julija Vorobiejlenėj 
už slaptus susirinkimus ir 
už skleidimą gandų, f šmei
žiančių Vyriausybę ir jos 
vadus, nubausti po 300 litų 
arba 1 mėn. niršto ir, baus
mę .atlikę, visam karo sto
viui ištremiami iš Pilviškių 
(“Varnius.

AREŠTUOTAS LIETUVIS 
ŠNIPAS—MOTERIS?

“Dziemiik«^*Wilenski” iš 
kovo mėn. 27 d. praneša, e- 
šą Vilniaus-Trakų pasieny 
K. O. P. sargybinis sulaikęs 
lietuvių šnipą — kurjerį H. 
Valeišytę. pas kurią esą ras
ta švfrai ir kiti dokumentai, •z *
patvirtiną jos šnipavimą. — 
Kiek ta žinia tikra, nesi- 
imam spręsti, nes tas laik
raštis yra pasižymėjęs viso- 

po pusantrų metų kių sensacijų skleidimu.

ĮVMMttfKBItaos
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
----- vhnomeniniame gvvenimp - Paraš* Kun. A Staninkynas 20ė.
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 

privalumų,ypatybių.irtikrojoJuU^kiuffiedermėa,Parate x
- Kuų. Jėzuitas Feliksas Cozel_______________________JOe. ~7—

TRETININKŲ, JUBILIEJUS—700 metą sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Sv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai 8c.

HUCKLEBEBRY FINNAS—labai įdomi apysaka_______________75c.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas__________________ __________ ■. 15a.

BEN-HUR—Istoirjoš apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo-V • 
nas Montvila_______________________________ L 1.50

.♦ — • -
TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei

viams sekasi Amerikoje. Paraše Kun. J. Tumas_______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._____________ __40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______45e.,

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairins kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio______ • 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRLNDAI—parašė Ųosis_75e. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914^-16 met;.
Patašė P. Žadeikis.______________________________________ -—75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
Vertė Kun. P. L. _____________  ■ ■ ■• • ■■■—■»•■ ... r15e. *

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį *
parengė S. Kaimietis________'_________ 1-----------------------__15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— \
, a p y s a k a_________ . - ■______  ~------_J.5c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku

nigas Tarnas Žilinskas ------ -—' —--------- —------------ .„50c._^~ ’

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. žadeikio__________________
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ______________________
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_____

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas.

BOLŠEVIZMAS . . .
Rusijoje__________________________________________________ 15e.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybes vakarėliams ir gegužinėms s a 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________________ ....... -........ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus______________________________50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- 
te Jonas M. Širvintas______ 2_______:___________________________ 50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Peekaitiš----------:——-^-50c-
’ į L.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, KaunaslAOc. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina---------------------------- i------------- --------30c.
GRAUDUS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas_______ —10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis__15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis____________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų'75 centai, su apdarais ;------------------------ i----------------- —_^$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
• VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius_______________ ____ 25e.
- BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _____________ ..... 15c.
į EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ^—Opera Miko Petrausko__________5.00

ŠIŲ NAKCELY__________-______________________________________ 30c.
SIUNTĖ .MANE MOTINĖLĖ__________________________________ 20c.
VAI Aš PAKIRSČIAU_______________ ___________________________20c.
UŽ ŠILINGĖLI_____________ —____________________ 30e.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ , _ _ ‘ ~ 10c.

LIGHO (latviška)_______________________________________________ 10c.

ŽIS TAS Iž ŠIAULIŲ

Veltui statysite bažnyčiaą 
veltui,rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rt8l« gerus darbus — vi^ > 
su rūpesčiai eis niekais, jei ne* 
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiikos spudos^-^ijtti X

L '’ i

EMIGRACIJA
Per kovo nien. emigravo 

isLietuvos: į Braziliją 1213, 
į Kanadą 359, į Argentiną 
353, į Amerikos Jungtines 
Valstylx*s 40, į Kubą 7, į 
Meksiką 6. į Urugvajų 65, į 
Afriką 57, į Palestiną 19* 
Viso 2,119 žmonių.

z. v
Balandžio rtiėn. 1 d. emi

gravo: į Braziliją 56, į Ar
gentiną 19, į Kanadą 16, į 
Amerikos Jungtines Valsty- 
Iies 7, į Uragvajų 6, į Afri
ką 3 ir į Meksiką 1 žmogus.

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_~J5>c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas______________________________________________ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas  ______ 35e.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis______  -4Ge.
ESUMAS—3-Čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas _______________________10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. širvintas_30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. ____________ 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas_______  _____ . 10a.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 3Sa. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas 

• 4 aktų; narašė Jonas Tarvydas______________________________65c
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laijnę; Surinko S. K, D. tr N. •IBe.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištarsime paskui; 2) Antanukas

‘ našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N________ ________15c.

MALDAKNYGĖS
PULĖIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais *2.50 ir *X56 

Siųsdami užsakymus Arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 

DARBININKAI
366 West Broadway South Boston, Mass.

Žmonių nuodėmes mes iš
rašome į metelę, o jų prakil
numą mes piešiame ant van
dens. Shakespeare.
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“Aš esmi pasaulio švie; iiskvyės nuo* *
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VEDA KUN. PR. JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS' ’
________ _________/ • - > ■ J i .
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‘sa: Dangūs su rasa Teisiugąjįp

no pasitikti visados. Bet tą-
T

žemiški)

' I rjį dži;mgsmą teragauna t<|t-,|*
pasaulio sviėsa

------------- I- ____ I____

IŲ SKYRIUS— <
: meilę, nes ; kalėdų r naktis 
priminė jam įsikūnijimo 
paslaptį. Bet’stai netikėtai 
išg-A-sta, kūdikėlio Mku'ksiua. 

Žiūri, gi ant ąiiego paliktas 
gražus kūdikėlis, kuris iš 
fririoyĮ

lyk it Jį žemyn. Te-Į 
tamsybėse, bet turės gyveni- atsidaro žemė ir išduoda Iš- 

ganytoją ’ (Iz.'45; 8). /J H 

Dievas išklausą' Senojo Į- 
įstatynio. teisingųjų mąldavi- 
;mu. Dangus nuleido rasa 

’ v •
ant žemės, ištroskusios' tei
sybės. “Atėjus laiko jiilny-1 
bei, Dievas nusiuntė Savo v.
Sūnų, padarytą iš moteriš
kės. pastatytą po Įstatymu, 
kad Jis atpirktii tuos, kurie 
po Įstatymu buvo, kad mes 
imtumėm įsūnystę*’ (Cal. 
IV, IV, 4). “Ir Žodis kūnu 
ta|x>, ir gyveno tarp mūsų 
* - - • 
ir 

jviengimio iš Tėvo, pilno my-

mo šviesą” (jon. 8,. 12).
Kaip gamtos gyvenime 

šviesos jr šilumos versme y- 
ra matomoji saulė, taip mū- (U 
sų dvasiškame gyvenime y-' 
ra Viešpats Jėzus.. .Jis y- 
ra • .centru, žydiniu mūsų 
dvasinio gyvenimo, nes iš Jo 

. ims pradžią ir stiprybę riiip 
sų tikėjimas ir dvasinis gy
venimas. Amžinąją meile 
Viešpats numylėjo mus ir 

. atėjo per nuoširdžiausią 
mielaširdystę iš aukštybės , 
kad apšviesti tuos, kurie sė
di, tamsybėse ir mirties še
šėlyje; kad pastatyti mūsų pistos ir tiesos” (Jon. 1, 14)

. kojas ant kelio ramybės, j Nauja, skaisti žvaigždė ap

denk. 1, 73-79).
Dievas suteikdamas pir

miesiems žmonėms viršpri- 
gimtinę malonę, davė juose 
išreikštam savo paveikslui 
tobuliausi panašumą, kurs 
labiausiai apsireiškia ir dar

— -y nuolat tobulinasi tikėjimo, 
vilties ir meilės dorybių pil
dymu. Už visas pirmajam 
žmogui sutriktas gerybes, 
Sutvertojas reikalavo iš jo 
tik mažo paklusnumo. Bet 
pirmieji žmonės ir to mažo 
įsakymo neišpildė. Pasidavė 
velnio pagundai, kuris pa- 
vydėjo^jiems laimės, peren
gė. Dievo įsakymą, prarado 
Dievo malonę ir įstūmė sa
ve į didžiausią nelaimę. Pa
gadintas arba blogas medis 
negali išduoti gerus vaisius 
(Mat. 7. 10). '“Todėl kaip 

per vieną žmogų nusidėji- 
. mas įėjo į pasaulį ii- per nu

sidėjimą mirtis, ir tąip mir
tis p(*rėjo ant visų žmonių, 
kadangi visi jame nusidė
jo” 
kios pirmaprades nuodėmės >kė rūkus nežinystos. Visiems 
pasekmės? Prigimtoji pro
to šviesy!*“ pritemo; tikėji
mo tiesų pažinimas sumažė
jo; valia palinko prie blogo, 
ir žiauri klaidų ir prietarų 
naktis apsiautė visą žmoni
ją, išskyrus mažą išrinktųjų, 
tautą. Žmonės pasijuto per*

■___silpnais suvaldyti bloguo-
—sius savo geidulius ir, .savo 

jėgomis nebegalėjo pakilti 
iš nupuolimo.

Koks tai buvo liūdnas tuo
laikinis žmonijos gyvenimas! 
Žmonių giminės kelionė ant 
žemės buvo panaši į’keleivį, 
einantį per nežinomą šalį. 
Pakelia savo akis į dangų 
— juodas tamsus debesys j 
dengia. Žvalgos aplinkui — 
rūkai, miglą.. t šaukiasi pa
galbos, vado. Tx't veltui. Vie
nas rodo vienoki kelią, kitas 
kitokį. Mat temstant žmo
nių supratimui apie tikrąjį 
Dievą ir laimės šalį, temo ir 
nyko doros supratimas. Kur, 
anot Pranašo Ozijaus. “Nė
ra Dievo pažinimo' ant že
mės. ten keiksmai, molai, 
žmogžudyje, vagyste, sveti
moterystė paplūdo ir krau
jas kraują pairtojo, irJodėltšius ir Elijas, kalbantis su 
verks žemė” (Oz. 4. 1-3). Tr'jiiomi. Atsakydamas gr'Pet- 
ti k ra i raudojo visa žemė dėl ras tarė Jėzui: Viešpatie, 
pasaulio nupuolimo. O žmo-,gerai yra mums čionai bū- 
nių išminties buvo negana ti... 
jo pataisymui, 
kėlė savo širdis prie Sutver 
tojo ir meldė; “

t I -

• v

#41 it- ir/lipęs ant augšto kai- 
no.
kalną. Žmogus gerokai..pa
vargsti iki pasieki jo rii-šuj- 
nę. Todėl daugelis visai nė: 
nori lipti. Viena, pati žmo
gaus prigimtis traukia žer 
myn; antra, jautuliai vąi’žo'? 
trečia, pasaulis ir risi jo 
blizgučiai; pagaliai^ pikto
ji dvasia sulaiko žmogų nuo 
augšttsniųjų daiktų.

Bet Viešpats Jėzus gerai 
žinojo ’.isus pavojūs, ku
riuos žmogus sutinka gyve

0 juk nelengva lipti Į’ 
Žmogus gerokai .pa-

v •

’lninio kelionėje. Jis žinojo 
r regėjome jo garbę, kaipo.! dv;lsios pasikesininnls 
ienpimin iš Tėvo, nilno mv- . m •

reiškė rytų šalies išmin
čiams apie atėjima pasaulio 
šviesos, ir jie, kaip ir anie 
piemenėliai, atėjo pagarbin
ti. O kada Jį atnešė Į Je
ruzalės bažnyčią, Simeonas, 
imdamas ‘ ant savo rankų, 
apreiškė, kad Jame regėjo 
žmonijos Išganymą ir-švie
sybę pagonių apšvietimui 
(Luk. 2, 28-32). ___

Viešpats Jėzus atėjo ant 
žemės kaipo žmogus pasilik
damas Dievu. Kas pajėgs 
apsakyti permainas, kurios 
Įvyko ant žemės veido pate
kėjus Teisybės Saulei! Po 
Dieviškos Šviesos Įtekme, 
viskas ant. žemės nušvito. 
Todėl Kristus ir yra vadi
namas Pasaulio Šviesa, Už-' 
tekėjimas 
Jis atėjo 
apšviesti 
tamsybėse

(Luk. 1. 79). Atgaivi-

^.Į^iį verkė. Gai
lesčio apimtas lig i kūdiki 
tdiv sair .vienuolis? “‘Manoj. 
kūdikėli, kas tave paliko vie
ną ant šalto sniego,?; 7 Kas 
galėjo būti taip nedoras?” - 
Kūdikėlis gi, — nes vienuo
lis dvasios pagavime mate 
Jėzų — atsakė: “Kaip ne
verkti., kad 
Apleido ir 
ima...”

Vienuolis 
gerai suprato, jog ištikrųjų 
Jėzus “atėjo į savastį, o sa
vieji jo nepriėmė” (Jon. 1, 
11). Iš gailestingumo nu
žengė iš dangaus, įsikūnijo, 
mirė baisia uįrtimi. Ir mir
damas nepaliko* mus siratė- 
.liais. Pasislėpė' Švenčiau- 
siame Sakramente ir pasili

daugelis manę 
manęs nepri-

iš to regėjimo

ant Dievo žmonitu Taipgi ži
nojo, kaip blogosios valios 
žmonės stengsis suklaidinti 
tikinčiuosius ir doruosius.
Todėl Tšg; nytojas savo pa- ko su mumis iki pasaulio pa
vyzdžiu nušvietęs žmonijai 
kelią, išmokinęs nebijoti 
vargų, kančių, nelaimių, ir 
įdiegęs širdvsna norą- dirbti 
ir kentėti dėl augštesnio tik
slo, apreiškė save esant pa
saulio Šviesa, sakydamas: 
“Aš esmi pasaulio šviesa: 
kas manę seka, nevaikščioja 
tamsybėse, bet turės gyveni
mo šviesą.”

Kristaus meilė siekia da 
tolinus. Jis trokšta “kad vi
si žmonės būtų išganyti ir 
ateitų Į tiesos pažinimą” 
(Tim. 2. 4). “Kaip aš esu

baigos. Iš Altoriaus Sakra
mento nuolat teikia šviesą 
ir šiluma Kataliku Bažnv- <. v
čios dvasiniam gyvenimui. 
Tad toji pati Pasaulio Švie
sa, kuri apsireiškė apie de- 
vynioliką šimtų z metų atgal 
yra su mumis ir bus iki pa
saulio pabaigos, nes Išgany
tojas pats pasakė: “Štai aš 
esmi su jumis visose dieno
se iki_ amžių pabaigai” 
(Mat. 28, 19)/

■ Jis iš Altoriaus palaiko ir 
stiprina mūsų tikėjimą į* Jo 
apreikštas tiesas. Jis nuo-

gyvas, nenoriu nusidėjėlio lat.yra šalę mūsų kaipo Sar- 
miriieš, bet‘kad-nusidėjėlis gas, Globėjas ir Prietelius. 
sugrįžtų iš savo kelio ir gy-. Ramina mus ir gelbsti var- 
jventų” (Ez. 33, 11).- “Aš'guose, nes pžfšai sako: “Aš 
esmi kelias, tiesa ir gyveni-'esu varge prie jūsų... 
mas” (Jon. 14. 6).
prie manęs visi kiuie^acg*- 
tate ir apsunkinti esate, o 
aš jus atgaivinsiu.” (Mat. 
11, 28). “Kas ateina pas 
manę, nealks: ir kas tiki į 
manę, niekuomet netrokš*' 
(Jon. 6, 35). Žiūrėk... Klau
syk...
rankomis laukia tavęs ir 
kviečia. Ar atsakysi taip 
maloniam Kristaus pakvie
timui?! Argi užverst savo 

■ nykią širdį nuo dieviškos 
"‘masTnius savo kančia tt mir- šviesos spindulio! O, ne! Vi- 
timi ant Kryžiaus. “Naktis < ’ ’ “ ’ ’
praėjo, diemt gi žiūri į tavę
Numeskime _• ...._

arba Aušra, nes 
į pasauli “Kad 

tuos, kurie sėdi 
ir mirties šešėly-

■
.k” 
nančiu ir stiprinančiu savo 
meilės spinduliu, Kristus

(Rym. 5, 12). Ir ko- pergalėjo tamsybes ir išblaš-

A »

I J*

tiesos 
ir dar
žą iždas

Ati-

apreiškė amžinąjį 
mokslą. Ir žodžiu 
bais gydė žmonijos 
ir doros nukrypi mus.
darė vartus dangaus kara
lystės ir išliuosavo iš piktos 
dvasios vergijos, atpirkda- 
masmiis savo ka 
timi ant Kryžiaus. “Naktis

Amžiais pramintas takas miruoliui 
.Veda tikrai į šaltubsius kapus; 
Motinai.- tėvui, seseriai, broluti 
Liepia-juo eiti likimas tamsus.

Iškastą duobę ašaros vilgo, 
£ Ii; gedulingi vėl veikia v&rpai:

Dingusio draugo širdys pasilgo, 
Dingusį mieląjį lydi skausmai.

B<4, štai, nuo Kryžiaus kerpėto—juodo 
Šviečia visiems stebuklinga viltis: 

’Noi’S^iltas kapas pragaištį rodo,— 
Mūs nepalies išnykimo vilnis.

t

i

i

•“Č*. ® r
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•jTen už tamsiųjų debesynų 
Laiminga laukia mūs šalis: 
Ten tarp negęstančių žvaigždynų 
Nuo amžių saulė šviečia vis.tr

Ten palaimos šaltinis trykšta, 
Ir žydi rožės be dyglių, 
Šviesus pavasaris neblykšta, 
Dvasia ten ilsi po skausmų.

*
* *.

Čia skausmas spaudžia, laimė griūva, 
Sulūžta grįtzus lūkesiai, 
Tr džiaugsmo valandėlės žūva 
Kaip mūsų ilgesių sapnai... 

Paliksiu žemę tą vargingą, 
Sudėsiu kūną į kapus, 
Ir dvasios pajėga galinga 
Kaip paukštis lėksiu, kur dangus. A. B.

(“Žvaigžde”)

lt I Atstovauja r .
Yisis EAIVŲ LINIJAI

Parduoda laivakortes ant vi-. 
Bt laivų, ir ant visų laivų 
plaukiančių tiesiog į 

"KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, Geriausias Pa 
tarnavimas. Parūpina Pas- 
porfus, Pagryžinio retini 
ir Partnerių Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arįą kreipkitės 
pas:

V.M. Stulpinas &Co:
3311 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Notary Public — Yards 6062

Į IR IŠ 

LIETUVOS 
Per BREMEN’Ą 

Didžiausiu ir Greičiausiu
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

L L O Y D 
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

kad ant kalno Taboro? Bet kalas matyti kūno akimis? 
pagalinus ar yra mums rei- j O, ne! Mes galime ir priva- 

Tsivaizdinkime sau, kad Jome JĮ matyti dvasios aki- 
Viešpats Jėzus ateitu savo mis, nes Kristus pasakė: 

“Iki kolei esmi pasauly, es
mi pasaulio šviesa” (Jon. 9. 
5). “Ir štai aš esmi su .ju
mis visose dienose iki amžių 
pabaigai” (Mat. 28, 19). Aš 
visada esmi ŠŠ. Sakrąjnen- 
te.

Tik 
Viešpats Jėzus 

ne tik atėjo apšviesti ir iš-lto?
Eikit! pagalvok!

ganyti žmonių, ir savo gyve
nimu duoti pavyzdi didžiau
sios ramybės, kantrybės, ne
turto ir nusižeminimo, bet 
panorėjo būti su mumis per 
visas dienas. Pasislepia po 

Kristus ištiestomis duonos ir vyno pavydalais.
statosi sau sostą ant altorių 
ir amžinai nors neregimai 
tarp mūsų gyvena, kaip kad 
gyveno Šventoj Žemėj. Tos 
pačios vinimis pervertos 
rankos laukia kati palaimin

si! balsu šauksime su Šven-^i tave; tomis pačiomis ma-

asmenyje čia i šitą miestą. 
O kaip greitai bėgtumėm Jo 
pasitikti! Ir parpuolę ant 
kelių šauktumėm: O Amži
nosios Šviesos Skaistybė! O 
Teisybės Saulė! įleisk savo 
dieviškąjį spindulį Į jnūsų 
širdis! Išliuosųok mus iš 
tamsybių, kurias užsitraukė
me per nuodėmę! Jėzau, 
Sūnau Dovydo pasigailėk 
mūsų!.. Bet ar ne tas pats 
Viešpats Jėzus sėdi ant Al
toriaus kaip ant kokio sos- 

Ar mes negalime Jo 
lankyti, su juo kalbėtis, Jam 
dėkoti ir maldauti malonių?

O Viešpatie Jėzau! per- 
silpnas yra mano tikėjimas. 
Sustiprink mano tikėjimą... 
Esu atšalęs... Uždegk, Vieš
patie, mano širdyje liepsno
jančią meilę... Tu alkstan
čius pripildai gėrybėmis! Tu 
esi gyvenimo duona? Tavo 
širdies gerumas neturi ribų! 
Patrauk manę savo meilės 
ryšiais kas kart labjau prie 
savęs, kad čia gdlė.čiau Ta- 

ir po mirčiai

LIETUVON ir iš LIETUVOS * _
per Hamburgą

Mūsų 3 varyklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Bailia, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabiu lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivaiš Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o i 
Kauną ir atgal

(Karo taksai ekstra)

I

I

“Plaukite po Amerikos Vėliava 
Dabar laikas galvoti apie kelionę 

LIETUVON
Nupiginta ten ir atgal kelione ' 

trečia klesa i 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

1"V\BAR toks metų laikas. kuriame 
plaukti juromis yra smagiausia. Dienos 

ant mariu yra ramias ir'5.**uir»os. o niekad 
nėra galima pamiršti neprilygstamu pato
gumų ant laivu, priklaus mų ir operuojamų 
Suvienytų Valstijų Vn'džios.

Kcliavimnc į Šūvy*'.' gegužio mcne«j 
nuv’ /’š jus į priprastas ayU’kybcs • kaip tik 
grasiausiame nutų laike.

Išplaukimai United Statės Lines 
laivu gegužy bus:

S.S. PRESlDENT ROOSEVELT

S.S.

laivu gegužy bus:

Gegužio 4
GEORGE WASHINGTON 

Gegužio 13 
S.S. LEVIATHAN 

(v‘ » Uh *r*».:un(> 
Gegužio 21

PRESIDENT HARDING 
Gegužio 25 

S.S. REPUBLIC 
___  Gegužio 23 • 

(VisT Janai plaukai j Bremen," apart 
. Leviatįąrio.)____________________________________ "’j

Pasirinkite Kilę viena ir kc,:ausite su savo 
tautiečiais, o visi bagažo ir kelionės reikalai < 
bus aj>rupinti jums i£ank«to.

arba rašykite pas:

United 
Statės Lines 
z> 75 Statė Street, Boston, Mass. 

^j^^^^roadway^New^forJ^Ci^^^j|‘ *

s.s.

l*

i

i*
Išplaukia kiekvieną savaitę 

Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės-pas:

Hambnrg-American Line 
United Amcrican Lines, Ine. 

General Agents
131 Statė St., Boston, Mass.

t •

kt tamsybrSTką mes risime? Tu turi am- 
darbus, ir apsivilkime šv:e- žino gyvenimo žodžius. Ir 

mes įtikėjome ir pažinome, 
jog tu esi Kristus Dievo Sū
nus' (Jon. 6, 69).

Viešpats Jėzus, kaipo Pa
saulio Šviesa šviečia per sa
vo Bažnyčią ir trokšta, kad 
visi tikintieji šviestų žmo
nėms mokslu ir pavyzdžiu. 
Apaštalus prilygino prie 
šviesos padėtos ant žibintu
vo, idant visi žmonės maty
tų įr .nuo jų mokytųsi, ypa
tingai paslaptis Dievo kara
lystės. Krjkščioniems taip
gi liepė savo dievobaimingu 
gvvenimu šviesti kelia tik- 
ron bažnyčion visiems neti- 
keliams ir krrivatikiams,.i- 
dant jie risi, matrių gerus 
'dai’bus ir garbintų Tėvą 
kurs vra danguose (Mat V, 
!16. Mk. 4, 21. Lk. 8. 16) 
“Veizėk tat, idant šviesa, 
kuri vra tavyje nebūtų tam
sybė” (Luk’ 11, 35). .................f................... .................

Tūlas vienuolis kartą ei-^hūklu? O gal dėlto, kad Ji-

■ ir meile liepsnojančia šir
džių šaukia tave. “Eikite 
pas manę visi, kurie vargs
tate ir esate apsunkinti, o 
aš jus atgaivinsiu” (Mat. 
iii, 29). Šaukia mus, kvie
čia, o vienok kiek daug sy
kių praeina pro sali dan
gaus ir žemės Karaliaus, 
nors laibas ir aplinkybės pa- 
velyja? Dieną ir naktį kan
triai laukia ii' prašo širdies: 
“Sūnau, duktė, duok man 
savo šridį” (Ps. 23, 36). Aš 
ją apšviesiu, pripildysiu sa
vo malonėmis... Alkstame... 
O ar duodame savo širdį Su- 
tverlojui ir Atpirkėjui ? Ar 
mes prašome su Psalmistu: 
“Nurodyk man, Viešpatie, 
savo kelius ir išmokyk ma- 
uę” (Ps. 24, 4). Kodėl mes 
taip atšalę ir mažatikiai? 
Gal (lel to kad Viešpats .To
kus Šventinusiame Alto
riaus Sakramente nepatrau- 
'kia mūsų domės matomu ste-

su 'Ta vi m į danguje amžinai 
karaliauti. “Jėzau. Sūnau 
Dovydo, susimilk ant ma' 
nęs.”

Pihūy jn-frimAcrjŲ klaus k i te ^vietos

šbs šarvais! Kaipo dienoje 
elgkimės šlovingai, ne apsi
rijimuose ir girtuoklystėse, 
ne paleistuvavimuose ir be
gėdystėse, ne barnyje ir už- 
vydėjime, bet apsivilkite 

(Viešpačiu Jėzumi Kristumi, 
ir nesi laipinkite apie kūną 
pageidimuose (Rvm. 13, 12- 
14).

Vieną sykį Viešpats Jė
zus paėmė su savimi “Petrą 
ir Jokūbą ir jo broli'Joną ir 
nuvedė juos, ant augšto kak 
no (vadinamo Tąhor) sky
rium, ir persimame prieš 
juos. Ir Jo veidas žibėjo 
kaip sahlč. Jo gi rūbai pasi
darė balti, kaip sniegas. Tr 
štai pasirodė jiems Maižie-

*
| = ■ ■■ t Į* ■ —.I

I Ekskursijos j Lietuvą 
Į BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS LAIVAIS

v Tiesiog iš New Yorko Į Klaipėdą be persėdimo
7 Geriausi laivai, geriausia kelione ir geriausias užlaikymas. 
® Smagiausia važiuoti su dideliais lietuvių būriais ir apturėti kc- 
® lionėje visus smagumus. Nereikia mainyti laivų, nereikia kan- 

kintis mažiukais laivukais kad pasiekti Klaipėdą, Lietuvos uos- 
tą. Išplaukimai tiesiog į Klaipėdą yra šiose dienose; Gegužės 3 

© d., Gegužės 24 d. (su “Vienybės” ekskursija); Birželio 14 d. 
ffi (su didžiausia Lietuvos Vyčių ekskursija); Liepos 19 d. Va- 
& žinokite šį pavasarį į Lietuvą ir pasidžiaukite visais gražumais 
» ir linksmumais; praleiskite ten vakacijas, nes pigu ir smagu. 
® Laivakorčių kainos:

O 3 klesa į Klaipėdą .......................‘.............   $107.00
Ž Turistų 3 klesa ...................................... $117.00
» Nuvažiuoti ir parvažiuoti 3 kl. (round trip)... .181.00 

Nuvažiuoti ir parvažiuoti turistų klesa....... . .196.00
< ' I>abai žemos kainos 2-ros klesos (cabin). Visais ekskursijų rci- 
? | kalnia kreipkitės asmeniškai arka laiškais, o aš padarysiu, kad 

kelionę turėtumėt apsaugotą ir smagią'. Apart agentūros lai- 
Į® vakorčių pinigų siuntimo ir kitą reikalų užlaikau krautuvę vi- 
® šokiu vyriškų, moteriškų ir vaikams apatinių drabužių. Pas mS^- 
Z ne gausite grta taVorą ir pigiau negu pas svetimtaučius. Atsi- 
X lankykite ir paremkite savo tautietį.
£ JONAS SEKYS
| 177 P ARK STREET HARTTORD, CONN.

i
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tojo ir
t ».

” (Mat. 17, M).H*žimi-
giasi Petras dieviškąją švie
sybe a (įsuptas ir nori pasta-, damas giria Kalėdų naktĮsai nepasirodo savo dieviš-
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Niileiskitdęs tris šėtras- ant tojoHurb japinąstynėjo Dievo begalinę koj garbėj ir'majesdofe kaip
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VĖLIAVOS IR 0R6ANIZA 
CIJO ŽENKLAI ,

tai ransrę specialybė Ir lipų p 
tilta. įtartas artistiškas. Kainos

■* /

M. A. NORKŪNAS 
1(1 rieaaant St.. Lavrrence,

“ Viskas prapuolė, k 
ašaros njnn likot” (A. Mic
kevičius)



D. S. VAJUI BESIBAIGIANT

Pačiu Svarbiuoju Reikalu

AL” SMITH’O CREDO

M. Gustaitis

vemmo vėžių i 
gyvenimas jgk 
pragaras.

Skaitant bol

9 MARAS 1710 
METAIS '

tam šį daly- 
aš ir parašiau.

Mokytojas Jurgis Vencius
(Iš “Šaltinio”)

rio 16 dieną, Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves 
apvaikščiojant, padalyt rin
kliavą moksleivių šelpimo 
reikalams, ir nors kolonijos 
buvo raginamos ir prašomos 
tai-padaryti, bet, nelaimei, 
vos Čikaga ir Brooklynas 
tuo reikalu te susirūpino. '

Dabar, kuomet, Lietuvos 
Seimo atstovas p. Leonar
das Šimutis lanko lietuvių 
kolonijas su pranešimais a- 
pie Lietuvos padėtį, Federa
cija prašo visų gerbiamųjų 
katalikų darbuotojų, prie tos 
progos, parinkti aukų Ame
rikos lietuvių katalikų mok
sleivių sušelpiami.

" Po /Šv. Velykų p. L. Ši
mutis per Philadelphia, Bal- 
timore, Pittsburghą trauks 
Chicagos link, taigi Federa
cija tikisi, kad tų kolonijų 
lietuviai katalikai pasistengs 
į p. L. Šimučio prakalbas 
atsilankyti ir moksleivių šel
pimo reikalams dolerį kitų 
paaukos.

Šelpkime besimokinant 
mūsų jaunimą, nes nuo jų 
išsilavinimo ir jų dvasios pa
linkimų priklausys mūsų 
tautos išeivijos likimas.

. , Fed. Sekretorijatas

ariritdrtūra Jurgio Washingtono

Jau 'nekaltą esame rašę 
mūsų suvargusios mokslei
vijos šelpimo reikalu. Tuo 
klausimu da nekaltą prisi
eis pakalbėti.

Jaunimas tai tautos žie
das, tautos ateitis. Kokis bus 
jaunimas, tokią bus tauta. 
Kaip tą jaunimų išauklėsi, 
tokie bus hūsimieji vadai. 
Nelaiminga toji, tauta, ku
rios vadai auklėjasi netinka
mose aplinkybėse. Mūsų tau
tos vadai irgi augo ir auk
lėj osi svetimoj lietuvio bū
dui ir dvasiai atmosferose 
ir neįstabu, jei išaugo Ča- 
pinskių, Požėlų fypai, kurie 
visomis jėgomis dirba, kad 
tiktai jų tauta greičiaus 
pranyktų.

Lietuvai tapus nepriklau
soma valstybe ir susikūrus 
savo universitetą, Lietuva 
sau vadų išsiauklės, bet 
mums, Lietuvos išeivijai, 

r * 

prisieina patiems savo būsi
mus vadus išsiauklėti. Ka
dangi išeivijos tarpe turčių 
nedaug tesiranda ir tie pa
tys mažai te atjaučia tautos 
reikalus, dėl to lietuvių ka
talikų visuomenė privalo pa
ti savo besimokinančia jau- 
nuomone susirūpinti ir ją 
kiek galėdama šelpti.
<' Nors - pereitasis Federaci
jos- Kongresas hutažū-vąsą-

Prūsaitis, Prūselai- 
tis. Mūsų žmonės tiek seni, 
tiek jauni tankiai mini apie 
“pavietrės marą.” O kas bu
vo toji “pavietrė” tai dau
gelis nežino, 
ką

Prasidėjo1700 Šiaurės ka- Kai prasidėjo maras, tai 
ras. Tais laikais švedai tu^žmonih darė karstus ir lai- 
rėjo užkariavę beveik- visą 
Pabaltės pajūrį. Rusija prie 
tų jūrų nepriėjo. Tai rusų 
caras Petras I padarė są
jungą su Lenkija ir Danija, 
kad nuo švedų atimtų Pa
baltės jūrų krantus Jr ap
garsino švedams karą. Tuo 
tarpu švedų karalium buvo 
Garsusis Karolius XII. Jis 
pirmiausia užpuolė danus ir 
sumušęs privertė Daniją at
sisakyti nUo sąjungos. Pas
kiau 1700—ties miestu Nar
va, Estijoje sumušė tusus? 
Sumušęs rusus Karalius ma
nė, kad karas jau baigtas, 
nes Lenkija tais laikais vi
sai buvo silpna, bet apsiri
ko. Rusų caras tą karą tęsė 
iki 1721 m. kol visai nesu
naikino švedų. Nuo Narvos 
Karolius atvyko i Lenkiją 
ir Lietuvą ir čia išbuvo iki 
1709 m. Švedų kareiviai plė
šė žmones. Žmonės turėjo 
viską slėpti nuo švedų girio
se ii- per tat- labai suvargo. 
Švedų karalius prieš rusus 
"silkelė^ Mažąją Rusiją, ku
rios hetmanas Mazepa iš 
vien su’ švedais ėjo prieš 
Petrą Didįjį, o švedų vadas 
Ligvenpund iš • Lietuvos iš
traukė savo kariuomenę į 
Poltavą, ~kur buvo didelis 
mūšis tarp švedų ir rusų. 
1709 tn4 švedai karą pralai
mėjo ir nuo to laiko švedai 
nebuvo toki pavojingi kai
mynams.

Išėjus švedams iš Lietu
vos 1710 metais, prasidėjo 
čia didysis maras, kuris tę
sėsi nuo Vilniaus per Suval
kiją iki pūčių Baltijos jūrų, 
per Rytprūsus. Kaip pla
čiai tęsėsi maras į žiemius ir 
pietus žinių nėra* Tais me
tais Vilniuje išmirė apie 
100,000 žmonių ir 116 kuni
gų. Kaip Vilniaus apygar
doje išmirė lietuviai, jų vie
tas apgyveno baltgudžiai ir 
lėnkai, kas ir prisidėjo prie 
stlleukinimo Vilniaus sričių. 
Prūsuose, kaip išmirė lietu
siai, Priimi valdžia Jais ląi- 
kais atsiuntė 20,000^šeimy^ 
mi vokiečių, kurie užėmė 
vietas išmirusių lietuvių, tferos, Valley Forge tik ką buvo atstatyta^ Bumbios sumos pi- 
tas irgi turėjo didelę įtekmę nigų buvo išleista nddailimmuĮ akmenų, sodo ir žolynų, ir ap» 
suvokietėjimui Rytprūsių. tvtainim namo su originaBs rtžies

Pro kalnuotas Kauno viatoves 
Tekėjo skaritveidės dvi srovės.

Nors veržės sutapt visada 
xKaip sesers viena su kita,

Bet. akmens, pastodami kelią, 
Nukreipdavo vagą į šalį.

- — Galėtuva, skundės anos, 
Kilnoti laivyną tautos,

Dabar kiekviena sukamtaota 
Tik'*filą beplukdova luotą.

— Cit! tarė uola nuostabi: 
Čia turit man lenktis abi!

Veik srovės po ja atsidūrė 
Ir Upėn vienon susibūrė.

Tačiau prasiveržia staiga,' 
0 kalvą apsupę banga,

Per Lietuvą Nemunu plaukia, 
Visus upelius savip šaukia,

•
Kurių sanliažvaigždė vilnis 
Gaivina plačiausias sritis. 4

Vai plaukite, srovės, tekėkit 
Ir meiletėvynės skambėkit;

Už tai te žydrasis dangus 
Jum šviečia .per amžius visi

ą, kuri parsivedė pas save;* -4-------—
ir gyveno tryse. ’ Jie pasi- /*-'• 7 
darė sau atsargą maisto, nes 
gerybių buvo daug, tik ne- 
hiivo kam jų vartot. Gyvu—--------
liūs, išmirus žmonėms, vie- 
nūs išpiovū žvėrys, o atėjus 
žiemai, likusieji išdvėsė. Jei- 
gtt dar kur ir liko žmonių, 
tai kurie neturėjo valgio iš
tekliaus* tie 1711 m. išmirė 
badu. Pagal padavimą ma
no prosenių Šunskų parapi-<_ 
joje po marui liko tik - 3 
žmonės. Kai tais laikais bu
vo daug girių, tai medžiai 
savo sėklomis užkrėtė lau
kus, kad po 10 metų visur 
buvo girios. Kur buvo lau
kai, ten medžiai dar buvo 
ploni. Kaip nebuvo žmonių, ' 
tai priviso daugybė žvėrių, 
o ežeruose ir upėse daugybė 
žuvį], kad grynomis ranko- . 
mis galima buvo jas pagaut.

Po maro žmonės pradėjo 
ateit į išmirusius tyrus iš 
kitur ir taip mano prosenis 
Vencius, kada Prūsus apgy- ^ '*— 
vendino vokiečiais, iš Prūsų 
persikėlė į Suvalkiją ir ap
sigyveno Paežeriuose, o pas
kiau daugiau kaip per 100 
metų Vencių padermė buvo.___
sargais girių kunigaikščio. 
Oginskio Vilkaviškio aps
krityje. Mano motinos pro
senis po marui atėjo iš Vii- - 
nijos ir vedė vieną iš likusių . 
po marui Šunskų parapijos 
mano prosenę. Atėjo žmo
nės iš kitų kraštų, vaikščio
jo po girias ir ieškojo sau 
triobų, kurios nuo -žmonių 
buvo likusios po marui. Ra
dę geresnes friobas, apsigy
vendavo jose, kirsdavo girią... 1 
ir»dalydavo lauką.. TaipL ą- « 
pie Vilkaviškį ties dvaru ap- * 
sigyveno gudai; jų kaimas 
iki šiam laikui vadinasi Pa- 
dvariai-Gudeliai; ties Pil- 

‘ viskiais buvo gudų kaimas 
ir vadinasi iki šiam laikui ’ 
Būdvečiais-Gudeliais, netoli 
jo yra kaimas Ziūriai-Gude- 
liai. Taipgi yra kaimų Gu
delių kur po maro gyveno 
gudai, iš kitur atvykę tarp 
savęs kalbėjo gudiškai, bet 
laikui bėgant sulietuvėjo. 
Dar ir-dabar galima iš pa
vardžių ir žinoti Lietuvos 
ateivius, kaip tai Gudaitis, 
Gudelevyčia, Vosylius (nuo 
rusų vardo Vasilv), Asi- 
pauskas (nuo. vardo Osip),* 
Paliokas (polek), Mozūrai- 
tis (mazur-), Padelskas. (iš- ,

dojo paprastai, kaip visus 
mirusius. Bet kai žmonės 
pradėjo krist, kaip musės, 
tai laidojo ten kur jis mirė 
į kapus jau nevežė. Pada
vimas sako, kad duobkasiai/ 
kurie užkasdavo lavonus, 
dėvėjo išvirkščias skrandas 
ir pirštines. Kūno grynom 
rankom neėmė, o kūną nu
mirėlio imdavo replėmis ir 
dėjo į duobę. Kam duobka
siai vartojo išvirkščias 
skrandas, ne aišku: gal bu-k 
Vo koki būriai. Marą tų lai
kų žmonės vadino juoda 
mirčia, nes kūnai labai pą- 
jūosdavę, o taip gi pajuos- 
davę gintariniai papuošalai, 
kaip tai rąžančiai, karoliai, 
auskarai ir kit. Tais metais 
maras kaip dalgiu iškirto 
žmones ""nuo Vilniaus iki 
Baltmariui. Kaip išmirė 
žmonės, tai vienų kūnai bu
vo nelaidoti laukuose, kitų 
namuose.' Tuom tarpu Ma
čių (Strielčiškių) kaime, 
Šunskų parapijos gyveno 
mano -2 prosenės,. -kurios JL. 
ko nuo maro.- Jos per ma- PadoTijos). Lenkutis, Len 
ra palaidojo savo tėvus, bro- kutaiti 
liūs.ir seseris ir gyvent) savo 
tęvi] namuos. Joms labai bu
vo nuobodu, tai jos ėjo į 
Šunskus ieškot žmonių. Pa
sak jų, kur tik užėjo į na
mus, ten rado žmonių pils
tančius kūnus. Tik Šunskuo
se vienam name nerado la-

t
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APIE MOKSLŲ NAUDINGUMĄ

31. Gustaitis

lig kad lauktij
ateitį jūs žinot, o 

Ne, naudingi au-

Buvo Kinijoj bogdyclianas 
Czan-Li-O. ■tegyvuoja jo var
das žmonių atmintyje taip ii 
gai kaip ilgai gyvuos mūsų Tė

tik padarot
NetUr

kvapsnių akordai pinas 
Is radastų ir lelijų, 
O sietynų vfdinas 
Lietumi sidabro lyja.

Pasakį/ki^Atūzatonų^^* 
Kur gavai tok'u[ galybe, 
Kad klausyt tavęs malonu 
Atgarsų šaly beribėj?

ko bagdyehanas,—būk tai vis
kas pasaulyje darosi taip kaip 
privaloma Pusnnlyjft niftkąjns 

nesidaro taip kaip privalėtą 
būti daroma. Nenoromis, jūsų

— Mes tyrinėjame valstybės 
valdymo klausimus, kokie tūri 
būti įstatymai, kokiomis teisė*

Kas gi, deive, kas tau davė 
Stebuklingą movų galią, 
Jog aidai lyg apsparnavę, 
Kažkur sielą kelte kelia?*

Negi mūsų Baltdjūrė 
Atrakino skliautų angą, 
O bangų styga subūrė 
Simroningai žemę dangų!

v4^T^l^4>akaly^txonpiiip- stovėjo^ 
istorikas."

Toksai, sako, istorikas, kad 
žinojo vardus visų kiniečių ku
rie tik pasaulyje gyveno.

Nusilenkė jisai prieš bogdy- 
chanų ir pasakė:

. — Geradarysčių pavyzdys! 
didysai valdone, lygaus ku
riam net ir aš nežinau visoje 
Kinijos istorijoje! Mano moks
las, žinau, neiššauks tavo tei
sėto nepasitenkinimo, kaip ma
no kolegos. Mes tyrinėjam pra
eitį. Tyrinėjame jų, pažymime 
visus netobulums, klaidos, net 
kvailumus.

— Mokslą* labai parankus 
kvailiams — vėl riktelėjo bog- 
dychanass=—kiekvienas durnius 
gali kiek tik jam patinka dary
ti kvailysčių. Reikia jam. tik 
phsiremti jūsų mokslu: kvai
lystės ir Haidos—pasakys jisai 
— buvo visados daroma..Kvai
las mokslas! Eik sau! Tu kuom 
užsiimi ir kokia nauda iš tavo 
mokslo*

Drebantis mokslininką*, kū
riau' buvo užduotas klausima*, 
šiaip, tai p pergalėjo baimę ir 
pasakė:

Z». Bethoveno mirties šimtmečiui 
1770—1827—1927.

ČIA YRA
Pirk ryte OLD GOLD, tai 

naujas cigaretas, kuris sujudi
no visų Ncw Yorkų ir Naujųjų 
Angliju. Sis cigaretas eina kaip 
ugnis. Tšdirhystt* šių cigaretę 
P. lx>rillard kompanija išrado' 
naujų metodų padirbimui ciga» 
retų, kurie nekanda liežuvio ir j 
nedrasko gerklės. Yra tai 
sus ir malonus cigaretas.

Šiandien būtinai paduok trik 
sakymų, dėl OLD nata 
pirkliui, kad ant pivfbątĮM*’ 
gautumei.

reikia laukti vandens pakili
mo, kaip švies saulė, labai ar 
ne. Bendrai, mes galim sužino
ti ateitį.

— Ateitį! Tas įdomu — pa
sakė bogdyclianas—o atsakyk 
man: kas dedas dabar, šioje mi
nutėje Nankine?

— Iškur gi aš galiu šitų ži
noti, aukščiausias, lėnkdomas 
atsakė astronomas.

— Neblogai!—riktelėjo bog- 
dyclianas — 
dabarties ne.
sias mano manymu, ir kvailiau
sias tavo mokslas! Sekantis!

Ištraukos iš “Al” Smitho 
---------- C. C. Marshalui

Užburti aidų aidužiai 
Užkerėjo tylia dausų 
Ir paskendo į jūružę, 
O žemelė vis dar klauso

mis privalo, naudotis nąam 
nai ir kokiomiš liaudis.

t «—J • *

— Privalo! Privalo! —

vyne. Jisai labai žingeidavo 
mokslais, nors patsai vos tik 
galėjo skaityti if paliepdavo 
visados savo vardu pasirašinė
ti kitam, kų ir išnaudodavo jo 
mandarinai.

Bet, visgi, neatsižvelgiant į 
tų ir todėl, kad jisai labai žin- 
geidavosi mokslais, kartųCzan- 
Li-0 uždavė sau klausimų:

— Kokiam velniui jie esti 
pasaulyje.?. „ y - < ’ J,.

Ir Į sako jisa i paskirtoje die
noje visus mokslinčius sušauk
ti dėl viešo išklausymo.

Dangaus sūnaus noras — že
mei Įstatymas.

Prie visų universitetų vartų 
sudundėjo milžiniški būbnai ir 
skelbėjai surėkė:

— Ei, jūs! Mokyti žmonės! 
Meskit savo.knygas jr eikit Pe- 
kinan atsakyti “pasaulio 
džiaugsmui,” mūsų gailestin
gajam bogdychanui. kokia 
naudų atneša jūsų mokslai.

Paskirtoje dienoje didelėj 
aikštėje prieš valdovo rūmus 
susirinko visi Kinijos mokyti 
žmonės. Buvo čionai tokie se
niai. kad juos neštuvais nešė, 
bet buvo ir jaunų mokslinčių 
kurio atrodė senesni už pačius 
seniausius. Buvo mokslinčių 
taip aukštai iškėlusių galvas, 
lytui jų nugarkaulis išsilenkė 
atgal ir jie nebūtų galėję net 
su tam tikra pagarba nusilenk
ti susitikus net pačiam Dievui. 
Buvo čionai žmonių pas ku
ku riuos nugarkaulis susilenkė 
kampu nuo sėdė ji Ino prie 
knygų. Buvo žmonių ^apdova
not ii nž saVo mokslingnnią.Bu
vo mokslinčių su trejais, ketu
riais. pasitaikydavo ir su pen
kiais rutuliukais ant skrybėlės.

Katalikų Bažnyčios tikeji-• *
mo-i^.jos priimti^ įpročių- 
Nepripažįstu savo Bąžųy- 
čioje jokio autoriteto, kuH 
turėtų teisės kištis į J.
stijų konstitucijos, ar jtj į- 
staitymų tvarkymų. 'Tikiu į 
absoliutę sužirtas laisvę vi
siems, į visų Bažnyčių, sek1 
tų ir tikėjimų lygybę prieš 
įstatymus ne kaipo į malo
nę, bet kaipo į kiekvienam 
priklausančią teisę. Tikiu į 
absoliuti ątskirimą Bažny
čios nuo Valstijos ir griežtą 
pildymą to konstitucijos 
punkto, kuriuo Kongresui 
draudžiama leist įstatymus 
duodančius pirmenybę val
stybėje kuriam nors tikėji
mui, arba varžančius laisvą 
bent kurio tikėjimo prakti
kavimą. Tikiu, kad nei vie
na bent kurios Bažnyčios į- 
staiga neturi mažiausios tei
sės duoti parėdymų turinčių 
visiems priverstino valsty
bės įstatymo galės; nebent 
tik parėdymus nustatančius 
savo pasekėjų padėtį savo 
Bažnyčios rybose. Tikiu į 
viešųjų mokyklų palaikymą, 
kaipo į vieną pamatinių A- 
merikos laisvės kertiniij ak- 
menų. Tikiu, kad-tėvai tu
ri teisę spręsti, ar jų vaikai 
bus auklėjami viešoje mo
kykloje, ar tikybinėj užlai- 
komoj jų tikybinių vienmin
čių lėšomis . . . Pągaliairaš 
tikiu į visi! žnjonių brolybę, 

ir, kad visų mūsų tėvas yra 
Dievas: "i " ~

Tų idealų vedamas aš pri
sidedu prie visų tikėjimų 
mano vientaučių karšto mal
davimo, kad šioje šaly nie
kuomet daugiau joks jos 
valdininkas nebūtų įtaria
mas dėl jo tikėjimo, kuria
me jis mėgina nužemintai 
per gyvenimą keliauti su sa
vo Dievu.

Buvo tokių, kurie nešiojo po
vo plunksnų. Buvo mokslinčių 
ir žaliuose švarkuose ir buvo 
net keletą geltonų žiuponų.

Visi jie, žinoma, buvo su aki
niais, todėl kad akiniai — pir
mas mokslingumo ženklas. Mo
kslinčiai visados trumparegiai.

Kuomet debesiai paliuosavo 
saulę ir ji suspindėjo ant šitų 
akinių bogdyclianas net užsi
merkė.

f k
— Kaip dega jų akys!” — 

pamanė jisai 
algos padidinimo.

Ir bogdyclianas apmetę 
akim minią ir pamatęs kad 
"kas tvarkoje, pasakė :

— •Niekados nenuilstamuose 
rūpesčiuose apie mūsų vaikelių 
— kiniečių gerovę, nutarėm 
mes išaiškinti klausimą: kam 
yra pasaulyje mokslai? Senai 
jau jie esti ir štai norim mes 
sužinoti, kam jie yra. Ir todėl 
atsakinėkit mums tiesiai ir at
virai, be paslėpimo ir be jokio 
buklumo: kam tie mokslai ir 
kokia iš jų nauda? Pradėsim 
nors ir nuo tavęs! — nurodo ji
sai ant žymiausio astronomo— 
patsai esu dangaus sūnus; nuo 
dangaus tada* ir noriu pradė
ti.. Taip bus pian tinkamiau. 
Tavo mokslas aukščiausias, tai 
tu pirmas-ir kalbėk! 1

žymiausias astronomas išėjo 
priekin, atidavė kiek sulyg eti
ketės priderėjo, pagarbos ir pa
sakė:
‘ —Kuortret hemoksliui prisei- 
na vakare išeiti iš namų jisai 
kaip kiaulė žiūri sau tiktai po 
kojomis. o jei jam atsitiks 
žvilgtelt į dangti, — jisai pa- 

• matys, kad dangus kaip rau
pais padengta.* žvaigždėmis. 
Kita.* tjalykas mokinta* astro
nomas! Dei jo žvaigždžių susi- 
grupavimas —< žodžiai, ir jisai 

. skaito dangų kaip knygų; ar

lygins tą kas yra prie to kas į 
privalėtų būti, — ir visados pa- 
siliks-neužganėdantas. Žaliu- į 
giausias mokslas L Šalin iš ■ 1 
no akių! Lauk!.. Tu ką mūris 
papasakosi?

' Li Į ■ *

Šį kartą buvo užklaustas me- 
dikas. 14*

— Mūsų mokslą — atsakė ji- 1 
sai pasilenkdamas — visi pri- - 
pažįsta naudingu. Mes tyrinė- 
jame žolių ypatybes dr -ką iš 
kokios galirTia padaryti, — iŠ'*~ 
kokios lašus iš kokios miltelius 
iš kokios balzamą. Mes renka
me žen-šenio šaknis ir mokina- e 
mes, ką reikia iš jų paimti 
kurie labiausiai panašūs į žmo- . 
gaus figūrą! Mes džioviname 
jaumls, dar minkštus briedžio = 
ragus, grūdame juos ir darom 
iš jų viralą, tirštą kaip klijai || 
ir gaivinantį, kaip pavasario o~ f. 
ras: jis kaip ranka pašalina vi- , 
sas lig*. .Žinoma, kada žmogus •/% 
sveikas, jam nereikalingas mū- A 
sų mokslas, bet jei jisai nepa- 
sisergės ir susirgs — mes duo- 
dam jam pagelbą.

— Nepasisergės! Tebūn at
sargus — šiek tiek nuolaidžiau, J; 
bet vis dar su piktumu, pasakė p 
hogdycliana 
žmones lengvabūdžiai; 
riu supratimo kokia prasmė vi- „įl 
suosė jūsų moksluose.

Ir atsikreipęs į žymiausiąjį 
poetą Mu-si, kuris gyveno tuo \ 
laiku, bogdyclianas paliepė:

— Tu -atsakyk man apie 
mokslų naudingumą!

Mu-si išėjo, nusilenkė, nusi
šypsojo ir pasakė:

» jjSĮ
— Buvo pas vieną iš tavo . J 

. prabočių, dangiškas sūnau, 
toks puikus sodnas, kuriame g 
augo tokios puikios kvepian
čios gėles, kad ne tik bitės SU- s| 
lėkdavo iš visos apielinkės, bet 
net žmones už mylios ir dau- J. 
giau sustodavo. Įkvėpdavo orą. 
ir sakydavo: turbūt šiandien 
rojaus durys paliktos atida
ro.*... Ir įlindo kartą šitan sod- - J 
nan karvė. Pamačiusi, kad yru. 
daug visokių augalų pradėjo ’• 
ėsti gėles. Pakramtė rožę bet 
išmetė, nes subadė liežuvį, pa
kramtė lelijų, paskynę razetų, rtį 
leokani jų. paėmė jazminųir iš- . 
-spjovė.J’tBe rikri skanioj ..■^^1 
pasakė karvė. — visiškai nesu- 
prantu. kam tie žmonės gėles' 
sodina!” Aš manau, dangiš- 
kas sūnau, karvei būtų geriaus 
neuždavinėti sau tokio klausi-
mo.

> I —-
... Tamsta įtari, kad yrą 

konfliktas tarp ištikimybės 
katalikų.tikėjimui ir ištiki
mybės Jungtinėms Valsti
joms. Mano ilgos viešosios 
karjeros patirimas parodė 
man, kad tai netiesa. Pra
dedant eiti įvairias tarnybas 
man teko prisiekti devynio
lika sykių. Kiekvieną karą 
prisiekiau ginti ir palaikyti 
J ungtinių V aisti jų konstitu
ciją. Veik be pertraukos nuo 
1903-čių metų buvau kart
kartėmis išrenkamas į įvai
rias tarnybas ir į visą tą 
laiką man neteko susidurti 
su konfliktu tarp mano tar
nybos pareigų ir mano tiky
binių įsitikinimų . . .

Per visą įvairių mano tar
nybų laiką buvau Romos 
Katalikų Bažnyčios narys. 
Jei tas konfliktas būtų bu
vęs, man labiau negu kam 
kitam būtų neišvengiamai 
tekę su juo susidurti, nes aš 
niekuomet nebuvau žmogus 
tylintis, bet kovotojas už so- 
ciales ir politines reformas. 
Tos kovos, atsižvelgiant į 
jų esmę, būtų išvilkusios tą 
konfliktą aikštėn, jei būtų 
buvęs ...

Man nesuprantama, kaip 
kas nors, ką aš , esu išmo
kytas tikėti kaipo katalikas, 
gali nesutikti su geros pilie
tybės privalumais. Mano ti
kybos esmė stovi ant Dešim

ties Dievo Įsakymų pamato. 
Šalies įstatymai irgi stovi 
ant Dešimties Dievo Įsaky
mų pamato. Susirėmimo 
tarp judviejų būti negali...

Pagaliau aš žinau, jog 
Tamstos priekaištai yra ne
teisingi, kuomet prisimenu 
visą ilgą eilę mano tikybos 
valstijos tarnautojų, kurie 
ištikimai yra valstybei tar
navę. Tamsta, kaipo advo
katas, turbūt sutiksi su ma
nim, kad vyriausias Vyriau
siojo Jungtinių Valstijų 
Teismo teisėjas nė kiek ne 
žemiau-stovi už patį Prezi
dentų, jei atsižvelgsime į jo 
įtaką į tautos vystymąsi ir 
nusistatvma. Tas teismas, fu- 
rėdamas teisę aiškinti kon
stituciją, suvaržo netik pa
tį Prezidentą, bet taip pat 
ir Kongresą. Per visą laiko 
kėvirtdalį to Teismo gyvavi
mo jame pirmininkavo du 
kataliku: Roger Brooke 
Taney ir Edward Douglass 
Whlte. Niekas nėra jų įta
ręs, kad jiedu kuomet nors 
kaipo teisėjai būtų vadova
vęsi netinkamomis tikybinė
mis įtakomis, arba kad ti
kėjimas pas juos būtų lošęs 
kitokią rolę kaip tik tokią, 
kurią privalo lošti kiekvie
no Dievą išpažįstančio žmo
gaus gyvenime.

Aš žinau irgi,kad Tams
tos įtarimai yra nepamatuo- 

. ti, kuomet aš atsimenu tuos 
desėtkus tūkstančių jauni] 
katalikų, kurie statė pavo- 
jun ir aukojo Savo gyvastį 
gindami mūsų šalį. Arba šie 
faktai, arba Tamstos tvirti- 
jpmai yni netiesa ... •

Sutraukoje štai mano įsi
tikinimai kaipo Amerikos 
kataliko. Tikiu, kad priva* 
lau garbinti Dievą sulyg
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Valteris

arba “Gam- 
ir daugybė

TZ,:,

————— 
Kuomet Kūdikiai

Verkia Pabandykite

“Kiekvienas'žmogus turi dvi
gubu išauklėjitfią: tą kurį jis 
gavo iš kitą, ir 'svarbesni —tą 
kurį jis pats sau davė.” (Gibo
nas)

aętafa: KUN. A. BRUKA, I visi darys 'tikrąąrąėvik 
4400 S. F&irfield Avė., Chica- ‘^spring * *
go, DL ’ .Tanu&has galvoja apie “div

- • \ / /■ ’

DETROIT, MĮGH.
Nepaprasta vakarienė

L. Vyčių 79 kuopa Šv. Jur
gio'parapijos svetainėj, bal 3 
d. surengė vakarą pagerbimui 

' adv. V. Česnulio iš Cleveland, 
Ohio. Jis tą pačią dieną laikė 
prakalbas, kurias surengė 4 ir 
43 Federacijos skyriai. Taip
gi laukėme svečią kun. I. Bo- 
reišio ir artisto J. Olišausko, 
bet neatvyko.

Rengėjai - dailiai priruošė 
vakarienę ir išpuošė svetainę" 
tautinėmis spalvomis, Ameri
kos ir Lietuvos ir stalus ža
lumynais ir gėlėmis. Žmonių 
priėjo tiek, kad vienu kartu 
nebuvo galima sutalpinti prie 
stalą. Vakaro- vedėju buvo 
didis jaunimo mylėtojas p. K. 
Žižis. Vyčių-orkestrą išpildė

tės, Vinifreda Ignatavičiuje— 
Bukauskienė, Stasė Vaišnoriu- 
tė—Greičienė, Juozas Šeštokas 
ir kiti. Tankiai chorui dainuo
jant pritardavo lietuvių stygi
nė orchestra, gaidąs kuriai pa
rašydavo pats V. Greičius.

Laike jo mokytojavimo daug 
išpildyta didelių programą. Jis 
pastatė operų “Girių Kara
lius” ir operetes “Šventoji 
Naktis” ir “Consilium Faeul- 
tatis.” Jam vadovaujant buvo 
pastatytas milžiniškas Lietu
vos Vyčių 25 kp. choras ant 
Wade Park Miesto Muziejaus 
atidarymo iškilmėse ir šauniai 
išpildytas L. Vyčių Seimo kon
certas.

>Kaip Vincas pasišventusiai 
dirbo savo darbą užteks sekan
čio pavyzdžio. Kartą, kuomet 
jį staiga pakvietė Kun. J. Ha- 
laburda vargonanti bažnyeioj, 
jis rašė chorai ir orchestrai 
gaidas per visą naktį. O.tai bu
vo Velykų, rytas. Todėl nė akių 
nesumerkęs ėjo groti Prisikėli
mo Šventėje. 0 tokių atsitiki
mi) buvo ne vienas, kuomet ra
šydavo Vyčių chorui gaidas.

Liet. Vyčių 25 kp., kuri vi
suomet buvo skaitoma kaipo 
didžiausia ir veikliausia Vyčių 
kuopa Amerikoj, paskutiniais 
keliais metais clevelandiečiams 
žinomų priežasčių "dėlei, buvo 
žymiai nusilpninta. V. Grei
čius matydamas Vyčiams grę
sianti pavojų, stojo pagelbon 
pasižadėdamas' veltui mokyti 
L. VvČią» 25 kp. chorą, kol jis 
vėl nesustiprės finansiniai ir 
nariais. Taipgi jo rūpesčiu ta
po sutvertas Jaunų Vyčių cho
ras. kuris dabar smarkiai au
ga ir bujoja.

1926 m. Greičius buvo sutvė
ręs panaši) jaunuolių chorą 
“Birutė.” Bet, blogos valios 
žmonės, kurie visokiomis prie
monėmis, viešai ir slapta varė 
griovimo drabą, atsiekė, tikslą.

Be to, Vincas turi daug su
lietuvinęs ir parašęs originalią 
dainą, solo ir chorui, k.‘t., 
“Bailus Juozelis,” “Našlaitės 

VEi-- užtraukim” .Jįt 
daugel kitų, kurias Stasė Grei-' 
čienė dainavo vietiniams if ki
tuose miestuose. Taipgrjis da
bar turi- viri 60 piano mokiniu 
klesą. -• —

Vincas Greičius yra blaivus 
ir rimto būdo žmogus. Jis nie
kuomet nieko neužkliudo nė 
raštu, nė žodžiu, nė kokiu nors 
paslaptingu būdu. Būdamas 
nesaumylis ir gero velijantis, 
jis ne vieną iš mūsų prikalbino 
mokytis ar tai muzikos ar šiaip 
abelno mokslo. Jokiam atsiti
kime jis visuomet remdavo mo
raliai, gerais patarimais, pa
mokinimais. Greičių šeimyna 
yra auklėjama lietuviškai. Jie 
užlaiko geras lietuvių papro
čius bei priežodžius. Jų visa 
šeimyna yra nniiikališka. Jis 
turi 2 sūnų ir < dvi dukterį ir 
kiekvienas mokinas muzikos.,

Clevelandiečiai

lį i Vincas Greičius gimė 3 d. 
feiugs., 1886 nr.;—Kalnėnuose,- 
- Jurbarko parapijoj—1901 m. 

užbaigė pradinę mokyklą Jur
barke.' Nuo 1901 iki 1904 jis 

praleido pas savo tėvus, ant ū- 
kės. - Aukštas Kalnėnų sodybų 

| kalnas, žalios ir plačios pane- 
ęT manio pievos ir dideli pusių 
7? miškai davė jaunam Vincui 
Spžaąg sveikatos ir įkvėpimo jo 

tolimesnei karjerai. Čia jis iš- 
r moko gerai po Nemuną ir eže- 
* rus žvejoti, plaukti ir čiuožinė- 

ti; taipgi mėgo medžioti.
‘ Kaip daugelis iš mūs, taip ir 

^ .Vincas suaugęs į vyrus, 18 m., 
^ .kad išvengus tarnauti carui, 
^ apleido gimtinę šalį ir liepos "4 
Į|g3Fi903, t. y., Suv. Valstijų Ne- 

prigulmybės dienoj, atvažiuoja 
£ Amerikon, tiesiog į Chicago. 
^ Padirbęs metus laiko, nuspren- 
^"46 mokytis į kunigus, ir 1905 
-rii. jau mes jį randame lenką 
B seminarijoj, Detroit, Mieli, kar
atu. su M. Budriam, M. Čiurlio- 

ir sekančiais kunigais:
& Kazėnu, Misiūra, Struckum, 
£7 Miliausku, Balčisu, Baltučiu ir 
e Kolesinskiu. Esant tokiam bū- 
gkjneliui lietuvių turėjo jie savo 
sgkalbos pamokas po vadovyste 

kun. Misiaus. Čia Vincas mo- 
kmosi lenką, lotynų, ir anglą 

^laibas.
y- 4Vineas pamatęs lietuvią mu- 
Į^zikes literatūros tuštumą ir la- 
^> bai mylėdamas muziką, —%per- 

mainė savo mokslą. Todėl se- 
Sakančiais 1906 m. jau jis važiuo- 
|L-ją i Valparaiso Universitetą, 
į kur -jis mokinosi per ištisus 
? penkerius metus, t. y., iki 1911. 
IK Čia jis rado platesnę tautišką 
£ dirvą, daugiau lietuviu (nes 
įį; tiajų buvo apie 85>.ir pradeda 
^ mokytis muzikos praktikdoda- 
>* mąsis po šešias valandas kas 
“dieną. Jo pirmutinė mokytoja- 

buvo Mrs. Hali, paskui įstojus 
į konservatoriją ir paėmus pil- 

piano mokytojaus kursą Jis 
į’.; turėjo'piano mokytojus prof. 
E Frederick Nelson (norvegas) 
A ir Mrs. Mabel Spooner-Schuldt. 
į Pastarieji mokino jį vargonų, 
S harmonijos, kontrapunkto, ir 
į.-’ muzikos analizavimo mokinosi 
h prof. Chafee. Lavino bal- 
L sąf per vienus metus pas prof. 
K OttojBergen ir O. E. "VVeaver. 

Muzikos istoriją ir pradinę 
į^. harmoniją mokinoAIr. Horn. _ 

' _ Valparaiso Universitete 4ni 
įva didelis (iš 300) choras, pui 

. kf^vgtj orcK
įdelr vargonai. Kiekvienas nio- 
£ kinys norintis užbaigti bent 
fe-v kurią muzikos šakąbuvo kon- 

' servatorijos vyriausybės ver- 
gk čiamas prigulėti prie choro ar- 

ba-orchestros. V. Greičius dai- 
gk~snodamas chore turėjo progą 

studijuoti ir pildyti tokius vei- 
kalus, kąip Haydn’o oratorio 

^“Creatio” arba Sutvėrimas, 
||p Mindeisohnn’o dramatiška o- 

ratorio “Elijah,” Handelio 
Kį“Messiah” ir daugybę visokių 
gi kantatą ir šiaip chorui dainą.

Rugp. 17 d. 1911 m., turbūt, 
pirmas lietuvys visoj Amerikoj 

M užbaigė piano mokytojaus kur- 
su diplomu. Ant paskutinio 

'L mokyklos koncerto arba egza- 
aF.mino Vincas pildydamas pro- 
i Kgramą su kitais studentais gro- 

Beethoven’o Sonatą op. 26,’ 
^^Weg’o Ases Mirti ir Bach’oj 
£*£®ouree “g” gamoj.

{Apart muzikos jis ėmė gam- 
mokslo kursą (scientifie 

RP^eourse) knr įėjo: algebra, ge- 
K^ometrija, zoologija, botanika, 
^chemija, lotyną kalba — Cice- 

literatūra, abolna istorija,

. Vincas Greičius buvo kartu

patriotą Vincas mokyąąvo 
juos.lietuvių kalbos ir rašybos. 
1915 m. susitvęrus Liet. Vyčių 
25 kuopai, Vincas apleido Te
atrališką Chorą ir paėjnė mo
kyti Vyčių Chorą, kurį’ moki-

Velvkų dienoje gana daug- 
žmonią lankėsi bažnyčioje. Bu
vo laikomos ketverios Šv. Mi
šios.

ri *
6 vai. buvo iškilmingos Pri

sikėlimo Mišios. Dalyvavo pro
cesijoje apie 300 mergaičių 
baltai pasipuošusią.

Jack Sharkey

Šv. Pranciškaus parapijos 
Atletą skyrius su nepaprastu 
entuziazmu pradėjo dirbti. Ba
landžio 18 t ūkė Jo'1 didį pasi
linksminimo vakarą. Per savai
tę laiko visus bilietus pardavė.

Balandžio 27 nriesto didžiau
sioje svetainėje' rengia vakarą 
iuriame dalyvaus lietuvią tau
tos" garsus kumštininkas Jack 
Sharkey. Tame vakare jis 
trumpai pakalbės, paskui per 
tris pertraukas kumščiuosis su 
anglu kumštininku. Bus dai
ną ir komediją. Šioje pramo
goje Šv. Pranciškaus A. A. ti
kisi, kad galės savo tikslą ge
riau perstatyti svetimtau
čiams. Daugelis sportininką 
iš įvairią sporto ratelių priža
dėjo dalyvauti tą vakarą Vi
si nori, ir turės gerą progą pa
simatyti su Jack Sharkey.

Palangietis

Kalbėjo daršie Uvisuomem^l 
ninkas K. Petrokas, K. Abiša?' 
la, Įjūrio'pastangomis atgai-‘ 
vintą Vyčių 79 kuopa, K. Štam ’f 
pas ir muzikas K. Daunoras.?'

Pertraukoj solo dainavo vy- ■- 
tė B. Petkienė.' Jai. akompa^ 
navo pianu Elena Dąumantie-. 
nė, kurias publika triukšmin
gu plojimu iššaukė pakartoti. . 
P-lė St. Bląžėvičiutė jom įda-. 
ve gėlių dovanėles.’,, . ‘

Smuiką išpildė keletą klasi-,,’ 
nių veikalų art. Medonienė.*) 
Jai akompanavo p. E. Dau-(, 
mantienė. Artistė parodė sa- . 
vo gabumus ir talentą. Taipgi 
ir p. E. Damnantienė. - ’

Prie . užbaigos dar kalbėjo , 
M. Šimonis, P. Petrėnas ir adv. 
V. Česnulis. Pastarojo kalba 
buvo graži ir turininga. ,:

Orkestrai griežiant pągiedo- r 
ta Lietuvos imnas ir tuo bai- 9 
gėsi vakarienė. i

Rengėjai apgailestauja, kaU 
vakarienė neprasidėjo laiku, 
kaip kad buvo garsinta, bet 
tam buvo daug _priežasčįų_ir 
už tai publikos atsiprašome. 7

P. Gustaitis

VARCHIIIIIVK tės rengiahf ąaMb Vasarnamį vAnuUnlnlUiu Lpygiyti. Parapijonai rengia- 
Tnojaus atsišaukta sekančiu Į ri visą daržą-apvalyti, žodžiu, 

onišlįą

barnesniu laiku ‘papuošimuT 
lietuvių studentų programo jis 
mokino “^Keliaujantį Kvarte- 
ta,”^pric kurio prigulėjo: da- 
bartinis Kun. Jeronimas Vai
čiūnas, varg. Šilingis, Dr. Ku
raitis ir Dr; Mikolaitis. Tas 
kvartetas dainuodavo ne tik 
mokykloje, bet ir aplinkiniuose 
Chicagos priemiesčiuose. Vin
co* ir kitų, studentų pasidarba
vimu tapo Valparaisan pa
kviestas su koncertu Mikas 
Petrauskas ir Antanas Pocius 
iš Chicagos.

Vos tik Vincui pribtrvus į 
Valparaiso, Bronius K. Balutis 
(Balevičius) patėmijęs pas jį, 
literatiškus gabumhs ir aiškią 
lietuvių kalbą, perstata jį kle
sa i-savo vieton už mokytoją 
lietuvių kalbos, ką jis ir moki
no beveik visą laiką ten būda
mas etimologijos ir syntaksio, 
dvi klasi po valandą kas die-* 
ną Už tai- gaudavo nuo mo
kyklos atlyginimą. ’

Apart, to, jis redagavo velio
nius Jono Sutkaus įkurtą mo
kinių mėnesiriį. laikraštį “Jau
nimo Sapnai.” Buvo tai dide
lio formato sąsiuvinys, kuriam 
Vincas nupiešdavo specialius 
viršelius ir visus rankraščius 
perrašydavo panašiai spauz- 
dint'oms raidėms. Tai buvo di
delis darbas. Paskui “Jaunimo 
Sapnaiį” kaip krivūlė, eidavo 
nuo ranki) į rankas, kol ant ga
lo neatsidurdavo Valparaiso 
Lietuvių Literatiškos Draugys
tės knygyne. Jis taip-gi nenu
ilstančiai rašinėdavo, tai eilu
tes, tai korespondencijas į lai
kraščius. Kas ir sutraukė ten 
didelį būrį lietuvią.

1911 m. Vincas apleidžia uni
versitetą ir keliauja į praktikos 
universitetą: į plątąjį pasaulį. 
Pirma jo stotis buvo Wauke- 
gan, III., pas kun. Krušą, da
bartinį pralotą, mokyti vaiką. 
Ten turėdamas gerą progą taip 
puikiai išmokino vaikučius loš
ti ir dainuoti, jog gavo pakvie
timą iŠ Chicagos nuo velionies 
Kun. Kraučiūno išpildyti pro
gramą Šv. Jurgio parapijoj 
Bridgeporte.

Birž. 20 d., 1912, Kun. J. Ha- 
laburdos kviečiamas Greičius 
atvažiuoja į Clevelandą moky
ti lietuvius anglą kalbos mies
to mokykloj ir vesti Teatrališ
ką Chorą, kur jas susipažino su 
p-le Stase Vaišnoriute ir 1914 
m. apsivedė! Čia radęs uolius 

gražus t&iyhes Tabfh JdJrbtfi5t35uš,VhF’ dama? 
cas stropiai ėmėsi už’dafbb.Už
tat laike jo mokytojavimo Te
atrališkas Chorks žymiai paki
lo kaip finansais, taip ir dva
sioje, o tas daug prisidėjo prie 
pakėlimo ir sustiprinimo Cleve- 
lando lietuvią. Pildyta pro
gramai -visom katalikų draugi
jom, daug sudainuotą įvairių 
dainų ir sulošta teatrų, kuriuos 
mokino Juozas Klimavičius.
Apart lietuvių liaudies dainų 
Greičius daug išmokino iš ki
tą kalbą verstą veikahj, k. t., 
“O Lietuvą,” “Malda prieš 
karą,” “Kareivių Choras,” iš 
“Fausto” ištrauka iš oratori
jos “Sutvėrimas’ 
ta mums apsako 
kitų.

1915 m. šalip mokinimo cho
ro ir vargonavimo Šv. Jurgio 
bažnyčioj jis redagavo vietinį 
savaitraštį ^Santaiką,” kuris 
turėjo daug įtakos ypač vieš
nių katalikų tarpe. 'Jam rezig
navus nuo redaktarvstės “San
taika” trumpame laike perėjo 
į kitas rankas ir persimainė į 
dabartinę “Dirvą”

Laikas nuo laiko atsiradus 
būreliui ’ ištikimesnių tėvynės

skus, Nekrašas ję kĮti. ’

Buvo jaunimo iš 102 kuopos 
ir iš West-£idų ir šįe vei^ėjai^ 
Petrėnas, Moliai, Šimoniai, R. 
Pi ragi s, S. Stepui ionis, V. Šau- 7
~kritė, J. Kielyk, T. 'Danį še vi-.—— 
čiutė ir kiti.v • ' - H'•

PHILADELPHIA, PA.

LDS. 13 kp. mitingas

Balandžio 24 d. tuoj po su
mos, Šv. Kazinjiero bažnytinėj 
salėj įvyks svarbiais reikalais 
susirinkimas. Turime rengtis 
prie išvažiavimo ir kitokių 
vasarinių pramogą. Ateikite 
skaitlingai. Kviečiu visus.

K. Zokas,
L. D. S. 13 kp. rašt.

LAWRENCE, M ASS.
Radio Stotis š. P. R. K. P.

30 m. 800 ž./ *

- Koncertas

• Palmių dienoje Šv. Marijos 
Svetainėje vietos Šv. Pranciš
kaus Lietuvių parapijos Šv. 
Cecilijos choras surengė gražų 
ir įdomų gavėninį koncertą. 
Vietos vargoninko Jono Banio 
pasidarbavimu koncertas pa
vyko. Ypatingai reikia paste
bėti, kad rinkinys muzikos bu
vo tvarkingas. Linksma buvo 
programuose pastebėti garsių 
kompozitorių veikalus kaip: 
Kunr Vito, Rossini, , Wagneiy ~ 
Millard. Apgailestaujama kad 
mažai žmonių atsilankė į tą 
pramogą Dažnai neskaitlin
gas atsilankymas žmonių į 
pramogą atima visą ūpą ren
gėjams ir vaidintojams, bet šį 
sykį matėsi, kad visi giedoriai 
stengėsi geriausia atlikti savo 
paskirtą užduotį.

Pirmiausia atidarė vakarą 
vietos klebonas kun. F. Vir- 
mauskas. Savo t trumpoje i- 
žanginėje kalboje nupiešė cho
ro darbuotę tr pasišventimą 
surengti tokį gražų koncertą ' 

Toliau sekė pj-dgrAnas.
1. “Veni Creator” — Kun.

Vito ir “Tarifam Ergo” — 
Gluck — Choras.

2. Solo “The Rosary” — 
Nevin; išpildė P-lė O. Rakaus- 
kiutė.

3. Smuikos solo
Gibeau.

5. Solo “Hosanna, Hosan- 
na” — Jonas Poole^ garsus 
anglas dainininkas, kuris daž
nai dainuoja per radio stotį "VV. 
N. A. C.

6. Duetas J‘Monstrate” — 
Rossini, išpildė P-lės Zabelė ir 
Bronislava Zalūbiutės.

6. Solo “Palmių G iešme”— 
Fąųrę,. dainavo gerb. vargoni
ninkas Jonas Banys.

7. “O Salntaris” dainavo 
Vilimas Riley. '

8. Solo “Judicabit” daina-• * 
vo P-lė Lucija Ldnsberkiutė.

9. Choras ‘.‘Magnificat” — 
Mozart. Solo dalis Išpildė so
prano P-lė. Lucija Lensberkiu- 
tė, alto P-lė'Bronė Zalubiutė, 
Tenoras p. Frankonis, bassas 
LeonąCAkstiūafc-

Chorur akompanavo gabi 
pianistė P-lė Ona Baubiniutė.

Palanga
Orui atšilus, visi pradėjo 

kraustytis į Palangą Vasar
namiai ir jųjų gyventojai pra
dėjo “važiuoti.” Sekmadienį 
daugelis atidarė savo vasarna
mius, Maudytis, dar niekas nfc- 

, simabdė kadangi vanduo sa
vyje turi siutulių. < ’>

ing board.” Sako sunku pa
sinerti vandenyj kuomet nėra 
ant ko pasisupti ir leistis į 
vandenį. Vaikinai rengiasi nu
pirkti tam tikrą lentą.

Merginos galvoja kaip pa
gražinus savo vasarnamį. Sa
ko aptvers gražia tvorele sa
vo garbingą palocią.

Po visų darbų, visi darbi
ninkai Ruęirinks prie ežero ir 
sukūrę didelę ugnį prie Gar
saus ir Naikinamojo Akmens 
turės gardų “clam bake.7’ Sa
koma kad iš Bostono kvies vi
rėją kuris moka gardžiai pri
rengti “clamsus.”

Iškilmė* . ' ~

poni pertraukom. Čia . tai jo 
-dAngiaiiBift? ir pasidarbuotu. 
Nebūdavo to vakaro, kuriamą 
nedainuotų Vyčių ChorasT 
įvairiniąiui programų Vyčiai 
turėjo solistų-čią, duetų, lwar- 
tetą ir^kitokią Įvairenybiii. jSu 
solo ir ribėtais labai tankia^pą-

I i i
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KŪblKlų

tai yra didelis ta

niekas negali pavaduoti

Pirmame perstatyme, angelų

tarpis: ir nors- 
na) apsipažinti

ir jeigu ji rąg nekaltais
5 paliuosuoti.

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų •>...•.........

ka jau yra senas pažįstamas. 
Jis yta vienas iš geriausių 
mūsų artistų-profesionalų. 
Paruošdamas vaidinimus su 
mėgėjais, pasišvęsdamas 
tam sunkiam ir nedėkingam 
Oatbni, art 8t Pilka dirba 
didelį kultūrinį darbą. Mū- 

- su prievolė visokiais būdais 
tokį žmogų remti, o mūsų 
mėgėjai - vaidintojai gali 
daug naudingi) dalyki) pasi- 
mokyti. Apie paties art. S. 
Pilkos vaidinimą nėra ką ir 
kalbėti.
lentas ir kiekvienas jo pasi- 
rodymas scenoje teikia mums 

I7 didžiausi džiaugsmą. ~~Rčp.

Lietuvos Duktern Draugystei 
Po Globa'Motifi'os'Švenčiausior 

Valdybos Antrašai

MITINIS BALIUS

Mes turima visokių namų ir far- 
mij pardavimui. Taip pat turime 
ir ant maino farmų ant namų ir 
namų ant farmų. Parduodam ir; 
mainom J; rantu ves. Jei kas norit 
pirkt ar parduot savo namą, bizni, 
farmą ir tt., kreipkitės prie: Petro 
CHESTNUTS ir Jono KAŠĖTOS, 
684 N. Main St., Montello, Mass. 
Tel. Broektorr 7180 arba 346 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
So. Boston 1208. (B.26)

Ak, myliu tave ...................
Bernūžėl, nevesk pačios ?. 
Graži čia giružė. ................
Meilė .... ................... .......
Meile uždegta krūtinė .... 
0‘ pažvelgki........ ..........
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos ,

IMPOZITORIAUS A, ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONOCHORO BALIUS PAVYKO

Bal. 19 d; įvyko Šv. Petro 
parapijos ehoro balius ir šo
kiai. Privažiavo jaunimo iš 
visos apylinkės. Daugiausia 
buvo iš Montellos. Ypač vi
sų domę atkreipė papuoši
mas svetainės. Garbė ren
gėjams, kurių vadas ar tik 
ne A. Mikalauskas. Chorui 
liks ir pelno. Rep.

pinigus. Visuomet adresuo- ....

. >-.•< ■ Z-Z-ZZZZZV . ? f > z Z r < t

J?er devynis. tnęUi-s kentėjau ncapsa- 
Idiuits vnturių sopulius. kiul jau gyve
nimus buvę nepttkeučidmas. Pasirodė, 
tad nei jotis gydytojas nei gyduolės 
negelbėjo. OiHincijų turėjau tris kar-r 
tus ir be pasekmių. Naktį' negalėjau 
užmigti, o dienų dar sunkiau. Neval- 
įąik.: svaigsta galra, tik pavalgyk, ISpo-

- ’do. kad vidurius Išdarys. Jau aut tiek 
JnivąąH įnusilįjĮuėjys. J^ul uči dartą> nei 
pinigų, nepaisiau. Kad bučiau .nesu- 
raupiuos iH»nj tūkstančių, kada Jaūuaš 
BU v AŪ, dabar bučiau tebėjęs gid po 
gatves valkiotis. Baisus buvo nuutati- 
uis, širdies degimas, spalvos •skaudėji
mas, apsvaigimas, skauduliai kojose it 
'jin visų ktiiu}. Mane taip surūpino kad 

, idske-ntsižadėjan. Ir dabar per 24 va
landas persikeičiatt, llabar dirbu sun- 

l kij darbi). Kaipo padėkų mano atmai
nos kentėjimų, sumaniau visuomenei a- 
pie šj dalykų pranešti. Mano išgelbėji
mas visiškai dykai. Taigi, jeigu nori 
sužinoti kaip pasveikau, prisiųšk kon- 
venų su marke ir antrašų. Nereika- 

’ Jauju pinigų, kų aš noriu padaryti tai 
tik išgelbėti kurie kenčia nuo tokių li
gų. JOHN GORNIK. 305-84 Walsli 
Bldg., I’ittsburg, Pa.

vininkų ūpas pakilus, taip sa
kant revoliucijonieriškas. Ro
dos jie visi būtų pagatavi su
kelt didžiausią kovą, revoliuci
ją ir nuverst nuo sosto karalių 
alkocliolį. Bet^tik visa nelai
mė, kad jų tokis nedidelis skai
čius, o alkocholio valdžia tokia 
stipri. Vienok, jeigu tik blai
vininkai tokio ūpo laikysis, tai 
jie gali laimėti daugiaus šali
ninkų ir uždūoti tam bjaurybei 
išnaudotojui alkocholiui nema
žą smūgį. Ypatingai kuomet 
jie turi savo pusėje tokį gerą, 
uolų vadą gerbiamo kunigo 
Juškaičio asmenyje, kuris jų 
pasiryžimams nuoširdžiai pri
taria. Su blaivininkais šposų 
krėsti negalima.

“ Vakarienbučio” Įspūdžiai.

Kovo 20, 1927, Lawrenco ar 
tistai mėgėjai po vadovyste 
gerb. kunigo Juro perstatė 
4-rių aktų dramą “Vakarien- 
butį.” Neturiu tikslo rašyti 
šio veikalo kritikos, arba per
statytoji) gerąsias ir silpnąsias 
puses, tik noriu abelnai pabrėžk 
ti apie įspūdį kokį išsiųpšiau iš 
šio vakaro.

guirei 
tinė n
si, kaip fiziškai taip ir protiš
kai yra labai sveika ir i 
ga. Kaip fiziškas kūno mankš
tini mas padaro raumenis tvir
tais, mikliais, ir' žmogus būna 
sveikesnis ir gali daugiau dar
bo atlikti, taip proto mankšti- 
nimas padaro žmogaus; protą 
šviesesniu, tvirtesniu, miikles- 
niu; žmogus pradeda gerinus 
suprasti, savo teises, pareigas, 
įįVenhnd principus ir moka 

Valdyta savo teises ir principus apginti,

■ Kūdikio vidur®vimas \Ta ženk
las pavojaus,, kuriam reikia tuoj 
atsižiūrėti. Ekstra atyda ir tinka
ma priežiūra iš motinos pusės, 
daug padarys, idant kūdikį peme- 
šiis per šį pavojingą.laikotarpi.

Visados reikia saugotis viduria
vimo, kadangi mažiausias užpuoli
mas, jei negydomas, gali privesti 
prie rimtų painiavų. Reikia gy
dytoją šaukti net menkiems nuota
kiams. Jei,, vienok gydytojo nėra 
galima gauti, tai būtų patartina 
neduot maisto per 24 valandas, 
duodant tik paprasto vandens ar
ba miežinio vandens. Jei po 24 va- 
landij kūdikiui pagerėjo', bandyk 
labai silpną mišinį (sakykime, pu
sę paprastos formulos) ir stiprin
kime iki mišinis atatiks kūdikio 
amžiui Paprastai, ima 10 dienų iki 
dviejų savaičių kol kūdikis atgau
na normalę padėtį viduriuose. Li
ga antrą’ sykį užpuola greičratrne-- 
gu pirmą sykį. - 
' "Višados reikia bonkutes, čiulpi
kus ir virimo indus laikyti griež
tai švarius. Tai geriausia atlikti 
pavirinant juos vandeny. Vandenį 
vartojamą maistą gaminant reikia 
išvirinti, ir atvėsinti bei laikyti ge
rai uždaromame puode — o puo
dą ir uždangalą reikia pirma gerai 
pavirinti. Sykiu tik tiek vandenio 
išvirk, kiek- reikia visos dienos pe
nėjimams.

Krūtų pienas yra. saugiausias 
pienasėvisados. ^ei jo nėra, tai rel 
kia parinkti maištui švarų, sveiką 
pienąf atmiežtą sulyg kūdikio am
žiaus, ir svorio. Jei nesi tikras sa
vo apielinkės gAŪhamai/iė’ pienė, 

. tai kondensuotas pienas suteikia i- 
Įdeališką maistą, dėlto, kad yra 
švarus, vienodas, maistingas, leng
vai suvirškomas. ir visados galima 
ji greitai paruošti.

Jei duodama orančių sunka ir 
košelės (kaip rekomenduoja bile 
pieno formula), tai kondensuotas 

. pienas tinkamai vartojamas sutei- 
\ kia visus augimui reikalingus ele

mentus.
, . Vidurių suirimo galima išveng

ti. Švarus maistas, švarūs virimo 
ir penėjimo indai, grynas vanduo 

į atsigėrimui, tinkamas kiekis mais
to atatinkamais tarpais, drauge su 
eanėtinu kiekiu šviežio oro ir sau-

■ -3a dideli žingsniai viduriavi
mą išvengti. Musės yra mikrobų 
nešiotojos ir dažnai užteršia mais
tą. Todėl svarbu tuos niekingus 
tvarinius vaikyti nuo kūdikio ir 
jo maisto. Neįleiskite musių į stu
lą. ' '

Kaip rašėme, ’ dažnai nutinka. 
kad.motinos negali žindyti kūdi- 

~ turi dnM4 kūokj maistą. Ge
ras, grynas karvės pienas tinka
mai sulietas su tinkamu kiekiu ge- 

- riausio _cukraus_ątstoja motinos 
pieną. O geriausias suliejimas pa
rinkto pieno ir geriausio cukraus 
parduodamas po vardu Borden’s 
Eagle Brand Pieno. Per tris gent-' 
kartos Amerikos motinos pasitikė
jo šiam pienui. Penint sulyg nuro
dymų. jie yra arčiausias šalę moti
nos pieno.

įkaityk kan naraitę Hivon
ntraipnniun ir panidėk ateičiai

Rengia 
JURGIO DRAUGIJA

BALANDŽIO APRtL 23,1927

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
Mitalam, SrtgHtoEMMi

PtaridM 7;30 rat rak.
* * *

JPaigi kviečiam visus lietu
vius atsilankyti ant minėto ba
liaus. Muzikantai griežš lietu
viškus ir amereikotaiškus šo- 

kiip- . .........
numanus deaucuos 
f kabiams 
įtalandžio 24, nedėlios ryte, 

buy metinės draugijos šv. mi
šios 9 vai. Taigi meletlžiain 
draugų pribūt 8-tą vaL Cani- 
brįdge’io parapijos salėj. Už

įdomus tuomi, kad kasdien turi 
progą susidurti su įvairaus bū
do ir minčių žmonėmis ir pa
žinti jų dvasinę psichą. Prie 
to naują žmogų visi tirinėja, 
kokios jo mintys, nusistatymas 
politišku žvilgsniu, ar tikintis, 
ar netikintis ir tam panašiai.

Pavyzdžui: užeina pas manę 
du vyrai lietuviai, kuriuos iš 
išvaizdos ir kalbos tuoj gali
ma pažinti, jog yra apsišvietę 
“mėnuliu” šviesa. “Ha, sako, 
tai tamsta lietuvis?” Taip, sa
kau, aš lietuvis. “Tai gal tams- 
prisirašysi prie mūsų kompani
jos?” O kokia tamistos kom
paniją atstovaujate? paklau
siau? “Mes atstovau jame San
daros kuopą, tai gal tamista 
pastosi mūsų memberiu?” 
Well, sakau matysiu toliauš, 
kaip ilgiaus čionai Cambridge 
pagyvensiu, ir geriaus susipa
žinsime. “Bet kam laukti il
giaus, kad mes, turime priemo
nę dabar tuoj susipažinti,”,— 
sako Sandaros atstovai. Mane 
apėmė žingeidumas, kaslink 
tos susipažinimo priemonės ir 
žiūriu ką jie čionai darys. Vie
kas pradėjo kažko ieškoti sau korui, giedant liūdną giesmę, 
pd kišeūius ir išsitraukia bute- ■ ----- ’ ’
IĮ “naminės” ir pats užgėręs, 
duoda man sakydamas: “Muk- 
telk draugai, tai mano paties 
padaryta.” Bet, kad, aš, sa
kau, broli visai negeriu. Tada 
sandarietis nustebęs, sako: 
“Tai tamsta turbūt esi kri- 
kščionis-demokratas, kad visai* 
negeri?” Taip, sakau, aš kri- 
kšcionis-demokratas ir tamstos, 
priemonės susipažinimui ne
vartoju. “Ha! kad taip, tai 
mes užprotestuosime, kad nie
kas pas-tavę neitų.” Sakau, 
protestuokite, kad norite, aš 
nepaisau, bet aš manau, kad 
geriaus padarytumėte, kad už-, 
protestuotumėt ir paskelbtumė
te kovą alkocholiui, kuris yra 

, įendras^ visiems priešas, kuris 
naikina turtą, Š^Wtą,_ ir j»t- 
žemina patį žmogų, kuris pa
puola jo įtekmėn.

Kviečia į debatus
<

Kai kurie smarkesnieji šios 
kolonijos veikėjai, gal būti, no
rėdami išbandyti mano “galy
bę” kviečia manę į debatus. 
Kodėl ne, sakau, galime ir pa- 
debatuoti. Nors aš ir ne peš
tukas ir nors man kasdien, tai 
su vienu, tai su kitu prisieina 
asmeniškai pasiginčyt y bet, np- 
fltsisakyčia ir viešuose ginčuo
se dalyvaut, jeigu tik atsirastų 
norinčią tokius girii^ 'forėtr: 
Debataį ber ginčatyra ne tik 

fra pro
gini mo-

MIŠRAM CHORUI y
12. Ginkim šalį Lietuvos................................^50
13. Giesmė į Šv. Kazimcrą .......... J. .50
Hr Lietu vos-Vyčių Imnas^ 25.
15. Pirmyn į kovą ... a .. ............................... .50
16. Mes grįšini-ten....................................... .75
17. a) Išaūš vasarėlė, •

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė .. .............    ^0

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj....................  .50

19. aLŽikš mano mergele,.
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis..................  .50

20. a) Miels tėveli,
. i b) Oi»skauda galvelę,

c) Atsigėriau žalio vyno; 6 .50
21. a) Oi džium^džium, •

’.b) jūrių,
c) Kalbin jaunąs bernužėlis,

’d) Aš'turėjau vištą................  50
22. a) Tykusis rytelis,. ..... < n

b) Oi laksto vanagėlis,
ų) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlm ^0

Visos1 virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite it 
kitę taip:

s-. Sekmadieny, baland. 24 d. 
bažnytinėj Svetainėj. Ren
gia Moterų. Sąjungos 13 
ku0pa. Rodvs. A. Potember- 
gas Vaikams 3 vai. po pietį), 
o Suaugusiems 7:30 vai. va- 
ka^e. Įžanga^ visai maža.

■ Rengėjos kviečia skaitliųgai 
ateiti, nes paveikiai bus ’į-

PUIKIOS DĖL SILPNŲ, NER- 
VUOTŲ AITRUHMONIŲ

Vyrai ir moterys, kurie yra silp
ni, serganti, nervuotį,. nusilpę ir 
nusiminę, privalo vartoti Nuga- 
Tone, tai puikios sveikatos ir stip
rumo budavotojos gyduoles. Šios 
puikios gyduolės turi savyje aš- 
tuones sudėtines gyduoles, kurios 
yra žinomos medicinos mokslui dėl 
suteikimo turtingo raudono krau
jo, stiprių nervų, sustiprinimo vi
sų organų ir padauginimo svaru
mo dėl sįlpnų žmonių.

Nuga-Tone yra labai rekomen
duojamos nuo skilvio ir žarnų t rū
belio, užkietejimo, pra.sto apetito, 
gasų viduriuos arba žarnose, ke
penų neveikime, inkstų ir pūslės 
trubelių. Jos atbudavoja vi^g kū
ną, suteikia ramų ir atšviežinantį 
miegą, prašalina galvos skaudėji
mą,..koktumą ir aitrumą, prašali
na visokius nuo veido pučkus, su
teikia daugiau" energijos ir ambi
cijos ir apsaugoja kūną nuo sirgi
mo ir ligų. Nusipirkit Nuga-Tone 
bile kokioje vaistinėje. _ Jos yra 
pardavinėjamos su garantija, kad 
suteiks pilną užganėdinimą arba 
pinigai grąžinami. Neimkit imita
cijų ’ _
Nuga-Tone.

BARBERNĖ ANTRENDOS
Puikioj vietoj, prie lietuviškos pir
ties, pirmos rūšies įtaisymai. Ren- 
da $35.00 į mėnesį. Yra visi įtaisy
mai ; šilumą ir elektrą apmoka sa
vininkas. Gali atsišaukti gerai mo
kąs savo darbą dirbti už algą. 
Chester’is nemažas miestelis o tik 
viena lietuviška bdrbernė. . Atsi
šaukite: MIKOLAS' NAVICKAS, 
623 Potter St.; Chester; Ptu (G.lO)riy

UNIJA STOJA Už SACCO 
IR VANZETTI

Bostono Centralinė Dar
bo unija priėmė rezoliuciją 

2 "-atcišaukdama^GųbernatoBįi 
Filller prašydamT~sulaikyti 
mirties bausmę dėl Sacco ir 

~ Vanzetti Taipgi aprašo, kad 
Gubernatorius paskirtų ko-

ART. st: BUKA mDEDA
VEIKTI

" ^ekmadieiiįr24-‘bčdandžio
art* St. Pilka parodys mums 
pirmą savu paruoštą vaidi 
nimą. Bus statoma komedi
ja “Žemės rojus.” Kur tik 
teko art. St. Pilkai tą veika
lą vaidinti iš visur girdėjo

je me; kad ta komedija padarė j . .
nepaprasto įpūdį, kad tokio » toki» ta*®*!.<*» 1, Ik’-iilSmiunt.Uni
vaidinimo amerikiečiams lie- I«tirti> knri"<,s “ - Mdysiu] Por» .syki, tekor dalyvauti

W tuviams dar neteko iki šiol 'ionai Nore. kijpėjo (blaivinink, susirinkime. Blai
. .. ,r . -p., amatas negalinia pnskaityti

TRUMPI ::
UTYMEtW

atrodė lyg dangus, būtų susi
jungęs su žeme, kad stoti į ga
lutiną kovą ir sutriuškinti gal
vą tam keršto ir neapykantos 
žalčiui, kuris per ilgus tūkstan
čius metų viešpatavo šioje že
mėje, o jo vieton pasodinti mei
lę ir pasiaukavimą artimo la
bui. Kaip paprastose šios žer 
mes kovose pasireiškia silpny
bės kareivių tarpe, kurie ima 
dalyvumą tose kovose, taip ir 
šioje dvasinėje meilės su kerš
tu ir neapykanta kovoje pasi
reiškė silpnybių kareivių tar
pe, kurie ėmė dalyvumą šioje 
Jūre oje; Tos silpnybės tolimes
niuose akluose, kaip tik ir bu
vo gana vaizdžiai perstatomos. 
Pavyzdžiui vienas kareivis, 
kuris per trejus metus vaik
ščiojo' paskui- Meilės KaraHam> 
klausėsi Jo pamokinimų, kaip 
laimėti šios žemės kovą, ir kuo- 
met priėjo paskutiniai išban
dymai, tada apleidžia kovos 
lauką ir už menką žiupsnelį, 
nykstančių šios žemės turtų, iš- 
duoda-savo Vadą ir Mokytoją 
įvpriešų rankas, 0 paskui apim
tas ■ nusiminimo, desperacijos 
pasidaro sau galą. Kitas vėl 
imbūgęs šio pasaulio pajuokos, 
viešai užsigina savo Mokytojo, 
kuriam, taip iškilmingai huyo 
pasižadėjęs būti ištikimu.
. Šioje dvasinėje meilės su 
kerštu kovoje daugiaus drąsoj 
ir ištvermės parodo, dalyvavu
sios joje moterys. Ypatingai 
daug pasiaukavimo ir ištver- 
inės parodo Kristaus motina 
Marija* kuri-aaktaja savo vie- 

naudin- natinį JSūuų, bajįsiaųriai įery- 
žiait* mirčiai, kad ateityje jlis 
kaip simbolis meilės pergalės 
Vadovautų ir stiprintų būsian
čiose kovose tą kariuomenę, 
kuri paskui Jo Jos pa
vyzdį paseka Marija Magda- 
lictė, 'kuri beka paskui Kristų 
iki Golgotos ir neapleidžia Jo 
iki paskutiniai pergaliai. Šiuo- 
mi ištvermingumo pavyzdžiu 
sujudinti stoja į Kristaus ka-

i



. » MEDIS—ŽMOGĖDRĄ
; Prieš tris metus plačiai pa- 

sklido visoj Europoj žinia apie 
medį — žmogėdrą. Pirmas a- 
pie tai pranešė geografas d-raš 

kį S| Osbornas. * f“
/. Madagaskafo salas ir nuo- 

girdėdamas'apie medžio — 
žmogėdros buvimą, jis sumanė 
pats; tai moksliškai patikrinti. 
Bet nei jam neLkitiems keliau
ninkams nepasisekė šio medžio

■ pamatyti, čiabuviai laukiniai 
tikrino tokį niedį esant. Ka
dangi yra medžių, ėdančių vab
zdžius it peles, tai galėjo būt ir 
medis, ėdąs žmones bei gyvu-

- liūs. Savo prileidimą Osbornas 
/ rėme botaniko Liche laišku į 

d-rą Fridlaųską, kuris aprašė 
šį^medį ir jo tikylpnę reikšmę 
čiabuviams. Čiabuviai puslau- 

.-kiniai gyventojai medį dievina 
‘ ir per tam tikrą laikotarpį 

ša'jam žmonių aukas, 
panašus į didelį pušies konko- 
.rėžį. Jame iš visfttik 4-5 lapai, 
kurių ilgis siekiąs 4 mtr., storis

■ — 30 cm. ir platumas per vi- 
durį 80 eni. Lapai kieti, kaip 
jaučio oda, ir būna nulinkę. 
Lapų kraštai dantyti ir užsi-

• baigia aštriais spygliais. Me- 
. džio viršūnėje yra išsiskleidę

- žiedai.- Nuo žiedų lapelių laša 
į/ svaiginantieji syvai aštraus 

kvapsnio, kuris iš tolo užuo-
• džiamas. Aprašydamas maty

tų čiabuvių apeigas, Liclie sa
ko, kad šį kartą auka buvusi 
moteris, kurią privertė įlipti

i medin ir gerti tuos syvus; Vos 
tik moteris savo lūpomis palie
tusi žiedų lapus, kaip žemyn 
husvyrę lapai ūmai pakilo ir 
apglėbė ją iš visų pusių. Taip 
jie laikė savo auką apglėbę po-

rą savaičių ir kai pasileido že
myn, buvę matyti viršūnėje be
kabą tik balti žmogaus griau
čiai. Nesenūf gt'įŽUgi iŠ Mada- 
gaskaro salų anglų iramerikie- 

Keliaudamas jis čių ekspedicija,^^Jadovaujaųit 
mpkslinįnkuijungui, kaip tik 
patvirtina legendą apie lydį 
žmogėdrą, nors,, .sako, nevisai/ 
jo išvaizda atątinka I^hes^ap-j 
rašymui. Medis minta'žmogųus 
ir gyvulių mėsa. Netrukus Jun
gas žada smulkiai aprašyti^} 
medį/

’' -«-r—r—— -'-f p ■ «

KUR palaidotas:
KOLUMBAS? ~ >

Kolumbas mirė 1506 m. ge
gužės 20 d. Ispanijoj, Vallado- 
lid mieste ir palaidotas Sevillės 
vienuolyne. Bet 1542 metais jo 
kūnas buvo pervežtas į Santo 
Dominijo salą. Kada ši sala 
pateko Prancūzijai, Kolumbo 
karstas buvo perkeltas su dide
lėmis iškilmėmis į Havanos ka
tedrą, Kuboje, 1796 met.

Šimtui metų praslinkus, Is
panija neteko Kubos ir tada 
Kolumbo karstas buvo perkel
tas vėl Sevillės katedrom

Kaip matyt, šis garsūs žmo
gus ir miręs neturėjo ramumo.

ne-
Medis

a, -

BEŠOKDAMI PADŪKO

Nesenai Nanco mieste, Pran
cūzijoj, per šokių vakarų šoki-|; 
kai taip įsismagino šokti, kad J 
rodos visi padūko. Šoko nė' 
tik svečiai^ bet tarnai, vaikai 
ir visi kiti tų namų gyvento-.. 
jai, lyg kažkokiais nuodais ap
svaiginti. Kėlios šokėjos be- 
šokdamos lapalpcr, kitos susi-
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kruvino kelius, sudaužė kūnų, 
bet vis dėlto šoko be pertrau
kos/ Tik policijai įsikišu^ ir 
šokėjus išvežiojus į namus sa
nitariniais vežimais, pasisekė 
sustabdyti tą lig šiol negirdė
tą šokių norą.

RADO 4000 METŲ SENUMO 
GRIAUČIUS

Darbininkai, kasdami gilų; 
požeminį urvą iš Potsdamo kai- i 
no į Portsmuto miestą Anglį-1 
joje, iškasė žmogaus kaukuolę 
ir kaulus, kuris, mokslininkų 
nuomone, gyveno vario-gady- 
nėje, t. y. apie 4000 metų atgal.

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Kun. P_ Saurusaitis,

Mes parduodam tiesiai iš musų 
‘.‘vholesale liouses” geriausios rū
šies vyrų ir moterų drabužius, ser
mėgas, kailius, auksinius daiktus, 
rakandus, karpetus, pianus, fono
grafus, radios, ir tt.. už prieinamų 
kainų. Išlygos lengvos — pritaiko
mos jums.

L. GOLOSOV CO.
39 Washington St Boston 

(Antros Lul>os)
Šitas kuponas yra vertas 

$2.00 kaip pirksit

ADVOKATAI

; feetoj lietuvių Šeimynoj &•> 
rasi kokio nors albumo. Bet re> 
toj lietuvių Šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriame yni 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at* 
vaizdai ir jų gyvenimų, aprašy
mai; KiekvienaŠlafkąB save• . • “ -w 0
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumą.- 

Kaina $3.50. '
“DARBININKAS”

366 Broadvay, So. Boston. Mase

DAKTARAI

BEPROČIŲ BALIUS
Vienoje, proto ligomis ser

gantiems žmonėms buvo orga
nizuotas šokių vakaras. Buvo 
pakviesta ir keltas spaudos 
atstovij. Baliaus dalyviai—be
pročiai daugumoje buVo ele
gantiškai apsirėdę — smokin
guose ir frakuose. Bet adminis
tracija neleidusi jiems užsidėti 
apykaklių, kad išskyrus juos iš 
svečių tarpo ir kad apsunkinus 
jų pabėgimą, svečiai stebėjosi 
geru bepročių užsilaikymu dr 
džentelmoniškumu. ' Čia, žino
ma, susirinko daugiau rames
nių bepročių. Jie noriai šoko 
valsą ir kadrilių. Moderniniai 
šokiai neleista šokti. Kai ku
rios moters rasdavo -malonumo 
tame, kad kiekvienam kavalie
riui jos išdidžiai atsisakydavo 
nuo šokio. Vidurnaktį balius 
baigėsi. Bepročiai nenorėjo ap

ileisti salės ir juos jėga prisėjo 
1 nuvesti į savo kameras.

GUDRUMAS AR PAPRAS
TUMAS? -

Vienas namų savininkas la
bai nemėgdavo vaikų ir kiek
vieną norintį pas jį išnuomuoti 
kambarį pirmučiausia klaus
davo ar turįs vaikų.

Kartą ateina pas jį viena po
nią pasiteirauti dėl buto. “Ar 
tamista turi vaikų?” — tuoj 
paklausė šeimininkas. — Taip, 
turiu penketą, bet jie dabar vi
si ant kapinyno.” — “0 nelai
minga,” neva iš užuojautos, 
tarė jis, — prašau tad apžiūrė
ti kambarius.” ’Ponia rado 
juos sau tinkamais, šiek tiek 
pasiderėjo, ^pagaliau galutinai 
sulygo su šeimininku ir pasira
šė kontraktą7 metams — “Da
bar aš einu, atsivesiu savo vai
kus— tarė ponia.” — “Kaip 
tai Tamsta ką tik sakeisi kad 
visi vaikai ant kapinyno?” — 
“Taigi, juk aš nesakiau, kad 
jie būtų mirę, tik aš juos ten 
palikau su tarnaite ir liepiau 
jiemspalaukti iki sugrįšiu.”

KĄS IŠMINTINGESNIS?

Jauna motina, norėdama at
rodyti “gražesne,” prieš veid
rodį pudruojąs! ir “tinkuoja- 
si.” Ateina jau atsikėlęs ir nu
siprausęs penkiametis Jonukas 
ir taip sveikinasi:" — ——

— Sveika, mamyte! ' Žaisk 
sau gražiai... Bet aš mamytei 
bučkio neduosiu, nes aš jau nu
siprausęs. -'•* •

Dv. Vad.
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois.

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis, 
'2334 So. Oakley Avė., 
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Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
•■Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwartx žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 

. ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais. >

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY
South Boston, Mass. ' 

(Antros lubos)

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

THEPENNSYLVANIA EXCHANGEBANK
(buvęs po vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENŪE _ NEW YORK, N. Y.
K V I TO S

Pakvitavimai reikalingi dėl apmokamų bilų ar užsilikusių 
sąskaitų. -'Ar nedaugiau reikalingi dėl pristatytų perlaidų?

Mes pristatėm pakvitavimus netik už priimtus pinigus per
siuntimui, bet ir už pristatytas perlaidas—kviteles liūdyjančias 
jog paskirtas gavėjas pinigus nurodytu laiku tikrai priėmė. Ar 
tai neverta gauti, be jokio ekstra primokėjimo?

Siunčiame pinigus i Lietuvą dolariais ir litais; dastatome perlaidas 
-į visas pasaulio 3'alis paprastu būdu, kabeliais, čekiais-draftais; par
duodat laivakortes, keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus ir bo 
nūs. Reikalaukite mūsų kurso.

SPECIALĖS SĄSKAITOS 4-TAS NUOŠIMTIS Į METUS

v ■ . - — i ■ i^ti

MŪSŲ VAIKAI
Vienas mažas vaikas, kuris 

valgė pietus prie mažo stalelio 
su savo vyresne sesele ir jau
nesniu broliuku, paklausė tėvo, 
delko, jis tėvas) jam'neleidžius 
sėdėti prie didžiojo stalo. Tė
vas juokdamasis atsakė: “Aš 
tau tada leisiu, kada tu turėsi

Nepaprasta kaina $18.75. Regulerė kaina $26.00 su mūsų 
garantija. Pilna Enijo Eddysšaldytuvų $16.50 ir aukščiau. 
Rakandų dėl svetainių, valgomų ir vieškambarių. Pečių, 
karpetų ir lovų. Prie kiekvieno pardavimo yra gera repu
tacija tos firmos kuri tarnavus distriktui per virš 48 metus

LIETUVIAI ADVOKATAI

PHAK.TI RTTO.TA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tek S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

Tek Brockton 7180

GRA60RIAI

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS 
r- Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy* 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

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

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
K*™* $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”,
366 Wert Broadvay Bouth Boston, Mass.

KERŠYJA.
Gyveno du kaimynu: Motki 

Batist ir Kugel Perkel. Kugel 
Perkel turėjo riemoną Sorę ir 
dukrelę Rifkę. Motki Batist 
nieko neturėjo -- buvo neve
dęs. Abutįu šalimais gyveno 
— ir abu, plovės per amžius am
žinuosius: amžini neprieteliai 
buvo.

Staiga kaimynai sužino, kad 
Kugel Perkel išleidžia 'savo 
Rifkę už vyro — už Motki Ba
tisto. Negalėdami atsistebėti 
klausia kaimynai Kugelio Per
kelio: ‘
i ' — Ar pašėlai, kad susitai
kei?

— Fui! Kinder, jūs nieko ne
suprantat Ne tokis aš žmogus, 
kad susitaikyčiau. Duodu aš 
jam savo “Rifkę už žmonų, bet 
duodu jam ir savo Šorę už uoš
vę: žinos tas mišuginokpf, kas’ 
yra Kugel Perkel...

I SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI ;
Šiomis dienomis mes gavome daug-#; 

namiį ant pardavimo visose Bostono * 
~ dalyse, 'kaip, tai” "So. 'Bbšthhcj^Dm,-i’a > 

chesterv, Roxbury, Roslindale, Cam- V 
bridgiuj ir daugelykitų vietų, kurių 

' čia negalima sutalpini:. . 4 g
Turime daug gyvenimo namų nuo' S 

vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug & 
namų su krautuvėmis. Krautuvės tin- y 
karnos dėl įvairių biznių, taip jau tu- y 
rime daug namų, farmų ir krautuvių 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro- £; 
*os- . « ?

Skolinanti pinigus ant pirmų ir ant- c 
rų mortgieių, taipgi mums reikalingi 5 
pinigai dėl pirmų ir antrų morgičių. $ 

ir malkas. Iarcndavojame kambarius. <Mes parduodame anglis
Inšiuriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai
mių, (namų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika
le kreipkitės pas: ' . *1

r A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY 1 8OU^H BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nuąviečian- 
• ,:/ j \ / utis dienos klausimus.

Prenumerata metams..................... ;................ $1.20

Atskira knygele.... .Vu.......... J J.v. /-.... 10c.
' Adresai: “TIESOS ATtįlT”.

, Niagara Failą, N. Y.

’ek Norvrood 1503 5

E. V. WARABOWI
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVT<GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

1179 WASHINGTOX STREET
Norwood, Mass.

I


