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AMLKIR03 LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

du vokiečiu

Komunistai Laižosi Prie
Kapitalistų

PASMERKĖ INDIANOPO- | 

LIO MAJORĄ UŽ 
' KYŠIUS

kos kapitalistu ant 7 nuo
šimčio su ta sąlyga, kad prie 
kontroliavftno lenką zlotų į- 
eis vienas žmogus nuo Ame
rikos firmų. Sako, kad 
toks žmogus yra numatytas. 
Juo yra W. P. G. Hardmg. 
Bostono Federalės Bankas 
gubernatorius, kuris ką tik 
grįžo iš Lenkijos. < ..i

ELTA praneša, kad rug
sėjo devynioliktą vėl spręsta 
keturiolikos riaušininkų by
la. šeši pasmerkti mirti, bet 
bausmė pakeista sunkiuoju 
kalėjimu. Kiti pasmerkti ka
lėti. ‘

Liet. Pasiimt. Amerikai 
VVashington, D. C.

SUARDĖ LEGIJONIERIŲ 
TRAUKINIUS

NICE, Prancija. — Dina- 
mitieriai ir bombininkai per 
kelius kartus bandė kokiu 
noi’s būdu suardyti gerą le
gijonierių ūpą. Daugiausia 
pasižymėjo bolševikai. Neva 
kerštaudami ruošė demons
tracijas. Nepasisekė. Suži
noję, kad kaikurie ruošiasi 
važiuoti i Niee, gražiausią 
Prancijos miesteli, padėjo 
bombas_ąnt relių. Bet ir čia 
nepasisekė, nes bomba‘sprp- 
go greitajam traukiniui pra- 

: važiavus ir 11 vai. prieš Le
gijonierių išvažiavimą. Nors 
kelias buvo pagadvtas, bet į 
kelias valandas pataisė. Ras
ta ir kitas pasikėsinimas ne
toli Monte Carlo. Buvo pri
dėję akmenų ant relių.

INDIANAPOLIS, Ind.— 
Čia buvo iškelta kriminale 
byla prieš šio miesto majorą 
John L. Du vali. Jis buvo 
kaltinamas už kyšių ėmimą:

Prisaikintieji teisėjai ra
do majorą Duvall -kaltu ir 
nubaudė trimis dešimtimis 
dienų kalėjimo ir pinigine 
bausme $1,000. Be to. jam

BOLŠEVIKAI SMAUGIA 
MONARKISTUS

MASKVA. — Aukščiau
sias Rusijos bolševikų karo 
teismas teisia penkius jau- 
nusnevamonarkistij šnipus. 
Sako, jie slapta grįžo 
Rusįjonir čia dirbo svetimų 
šalių naudai.

Kaltinami yra šie: Balma- 
sov, 31 m., buv. Wvangelio 
arini jos kapįpSnlsky 23 m., 
gvardijos oficieriUs; ,Strojew 
25 m., bnv.jįtiVyno ofieie- 
ri us£ Samoit6r. buv. Jud en i - 
čo armijos ofieierius.

Sako, kad jie prie kaitės 
prisipažino ir galnnns daik
tas. kad jhos Mitftiuidvs.

Rusija”' sušatrctVmAis pra
lenkia visas, net ir tamsiau
sias šalis.

CHICAGO, III. — Ket
virtadieny, rugsėjo 22 d., 
Soldiers Field, įvyko smar
kios kumštynės tarpe čam- 
pijono Gene Tunney ir bu
vusio čampijono Jack Dem
psey.

Publikos buvo apie 150,- 
000, kurie sumokėjo už ti- 
kietus apie, $2,800,000.

Sutarta buvo kumščiuotis 
dešimti “roundu.” Kum-> *•

štvnės buvo žiaurios. Septin
tame rounde Tunney gulėjo 
per keliolika (vieni sako 13, 
o kiti 14) sekundų kaip ak
muo. Dempsey čia pražiop
sojo čampijonatą, nes nu
mušęs Tunney nepasitraukė 
į kampą ir davė progą Tun
ney atsikelti ir vėl kumščiuo
tis. Mat sulig kumštininkų 
teisių numuštasis turi pasi
kelti laike 10 sekundų. Pra
deda skaityti tik numušėjui 
pasitraukus i kampą. Demp
sey per 3 su biskiu sekundas 
žiopsojo kovos lauke ir su
lig .referee Tunney tik buvo 
suskaityta iki devynių -se- 
<undų? Tad kumštynės ėjo 
visą dešimtį roundų ir galų 
gale Tunney laimėjo.

Tarp Pamestų Daiktų Rado 
Dantis

Soldiers Field, kur kum- 
ščiavosi Tunney su Dempsey 
žmonės pametė visokių daik
tu Parko prižiūrėtojas sa

vo, kad būtų galima atida
ryti krautuvę. Tarp kitokių 
daiktų rasta pora netikrų 
dantų. Matyt kas nors per
daug juokėsi. Daugiausia 
rasta bonkučių nuo “velnio 
skvstimėlio.” '

NAUJAS VYRIAUSIOJO 
ŠTABO VIRŠININKAS

KAUNAS. — Rugpjūčio 
26 <L Respublikos Preziden
to aktu pulk. P. Plechavi
čius paskirtas Vyriausiojo 
Štabo viršininku.

Pereitų metų gruodžio pa
baigoj jis buvo paskirtas 
Vyriausiojo Štabo viršinin
ko padėjėju ir drauge ka
valerijos viršininku.

MAINIERIAI NEPASI
DUODA

CHICAGO, III. — Pasi
ryžimas nukapoti mainie- 
riams algas 30 nuošimčių su
tiko didelį pasipriešinimą, 
jau beveik šeši mėnesiai 
kaip darbininkai streikuoja 
irnėra nė mažiausio ženklo, 
kad jie pasiduotų darbda
vių pasiryžimui. Maihmrių 
unijos vadai sako, kad dar
bininkai kovą laimės ir 
darbdaviams -ragus aplau- 
žvs.

' AMERIKOS LEGIONIERIŲ 
SUVAŽIAVIMAS ' 

PASIBAIGĖ
PARYŽIUS. — Rugsėjo 

22 d. pasibaigė Amerikos 
Legijonierių suvažiavimas. 
Legijonierių viršininku 
rinktas Edward E. Spaf ford 
iš New Yorko.

Suvažiavime vyravo mili- 
tarė dvasia. Priėmė visą ei
lę rezoliucijų. Reikalauja, 
kad . Amerika pripažintų 
lapkričio 11 d. kaipo tauti- 
nę šventę. .,
- Taipgi priėmė rezoliuci
jas, kad būtų' sustiprintas 
karo laivynas, kad visuose 
miestuose- ir miesteliuose 
būtų įsteigta orlaiviams sto
tys ir daug kitokių reikala
vimų ir pageidavimų pri
ėmė.

Pakėlė narių mokestį iki 
$1.25 metams.

Kadangi Prancūzijoj yra 
užtektinai Amerikoj už
draustojo gėrimėlio,, tai Pa
ryžiuje policija turėjo daug 
darbo su įkaušusiais legijo- 
nieriais/ '

Prancijos valdžia buvo at
sargi. Pasikvietė talkon 
J ungt. V aisti j ų viepiančius 
teisėjus padėti teisti areštuo
tus Amerikos legijonierius. 
.Tą darė, kad neišeitų kon
fliktas su Amerika.

KAUNAS. — Pasibaigus 
leidimui gyventi Lietuvoje 
“Memeler Dampfboot” ir 
“Memellandisehe Runds- 
chau” laikraščių ' f aklinie
siems redaktoriams Vokieti- 

lš~|jos piliečiams p. p. Lenbne- 
riiu. Warmui ir Brieskor- 7 *
nui, kuriems tas leidimas pa
ilginti buvo atsakytas už ne
lojalų elgesį Lietuvos valsty
bės atžvilgiu, pasireiškusį 
tuo, kad jie redaguodami 
•laikraščius kurstė vienos 
dalies gyvento južries ki
tus ir kišdamies į vidaks po
litinę kovą atkakliai steng
davos vesti kenksmingą Lie
tuvos interesams politiką.

Šie svetimšaliai demons
tracijos tikslu atsisakė savo 
noru apleisti Lietuvą ir rug
sėjo 6 d. krašto policijos bu
vo palydėti iki Vokietijos 
sienos.

RUOŠIAMAS LIETUVIŲ 
ANGLŲ ŽODYNAS

“Eltos” korespondentas 
Londone p. Harrisonas ir 
Lietuvos pasiutinybės Lon
done sekretorius p.. Rač
kauskas pradėjo ruošti lie
tu višką-anglišką ir anglišką- 
lietuvišką žodyną. Lietuviš
koji žodyno dalis turės apie 
40,000 žodžių, tuo tarpu kai 
A. Lalio žodyne, kurs buvo 
paruoštas ir išleistas Chietf* 
goj prieš apie. 30 metų, esa
ma tik 21,000 žodžių.

Harrisonas yra žinomas 
Anglijoj rašytojas. autorius 
kelių knygų, tarp kita ko ir 
apie Lietuvą “Lithuania, 
PasL and Present’’ ir 
“Lithuania, A Rcvievr.”.

PARYŽIUS 
nuo šiandien komunistai yra 
artimiausi draugai kapita
listų. Be jų jie negali gy
venti. Štai, kad ilgiau sugy
venus su Prancijos kapita
listais, bolševikai jiems siū
lo projektą senų Rusijos 
skolų atmokėsimą. Komunis
tai pasižada tas skolas atmo
kėti per 41 metus po 12 mi
lijonų dolerių jeigu tik 
Prancijos bankininkai jiems 
paskolins 120 milijonų dole
rių, kuriuos prižada atmo
kėti per 6 metus.

Prancūzija stebisi TFLur 
tas nuolaidumas pas bolševi
kus atsirado. Naujos pasko
los turbūt neduos.

DEMPSEY REIKALAVO PA 

KEISTI NUOSPRENDI t

CHICAGO, III. — Kaip 
Sharkey ir Dempsey kum 
štvnės sukėlė daug kalbu ii 
ginčų taip ir Tunney n 
Dempsey. / j

-ZKad Sharkey gavo netei
singų kirčių nuo Dempsey^ 
tai mažai kas užginčija. Ir 
kuomet tą neteisingumą iš1 
kėlė viešumon, tai Dempsey 
labai raukėsi. Dabar, kuo- 
met jam nepasiseką numuš
ti Tunney, tai jis ieško viso
kių kabliukų, kad sumaži- 
_nus Tunney garbe ir kad gai
vus visuomenės simpatiją. 
Skundėsi net Illinois Atletų 
komisijai ir reikalavo, kad 
Ji pakeistų kumštynių teisė
joj nuosprendį ir pripažintoj 
garbę. Ir čia nieko nepešę. 
Referee Davė Barrv nuo- 

» • ■ ...

sprendis galutinas. •_ C-

MOTERIS SUMUŠĖ PEN
KTOS POLICISTŪS

BROCKTON, Mass. — 
Šeštadienio vakare, čia įvy
ko smarki kova, kuomet po
licistas patarė p-nei Loretta 
Carliėr, 29 m. amžiaus va
žiuoti automobiliu gatve, o 
ne šalygatviais. Šis patari
mas jai nepatiko. Ji iššokus 
iš automobilio pradėjo skal
dyti poliųistui antausius. At
bėgo; ir daugiau policistų. 
bet moteris visiems išpylė, 
kailį. • Jos vyras Frederick 
iš kart nenorėjo įsimaišyti, 
bot paskui pagelbėjo mote- 
rei.

Kuomet nuvežei policijos 
stotį, tai ir čia bonia apdau
žė vieną policija ir puolė 
prie leitenanto?

Dabar pork “pakutAvoja’’ 
iki teismo. Teismas bus rug
sėjo 30 d.

LENKŲ FINANSUS PRIŽIŪ
RĖS AMERIKIETIS

NEW YORK. — Prane
šama, kad lenkams pasisekė 
gauti $70,000,000 iš Ameri-

MASKVOS ŠNIPAI AREŠ
TUOTI LENKIJOJ

VARŠUVA.—Lenkų spau
da praneša, kad politinė po
licija Stanislovaye susekė 
didelę šnipų organizaciją, 
veikusią Rytų Gal&į^^ą- 
daryta, Xrata ir rastadaug 
svarinu dokumentu. :Wie 
buvę paruošti ^iųitl "fe8- 
kvon. *

Stanislova  ve, Lvovo plo
vinei jo j, areštuota daug 1*- 
reivių ir vienas papulkinių- 
kas, kuris vedė visą šnipi
nėjimo darbą.

LEVINAS GRĮŽTA
LAIVU

NEW YORK. — Žydelis 
Levinas, kuris su Čhamber- 
lain lėkė per Atlantiką Eu
ropon po visokių nepasiseki
mų su Europos lakūnais 
grįžta Amerikon laivu Le- 
viathan.

Sako, kad jo orlaivį “Co- 
umbia” buvo neva užarešta- 

vę, bet jis slapta pasigavo 
ir lėkė Anglijon, Indijon ir 
Viennon, kur gavęs žmooos 
telegramą nusprendė išsiža
dėti kelionės oru ir grįžti 
laivu. z - •

Turbūt nė vienas kitas la
kūnas nepagarsėjo taip kaip 
Levinas^ Kur tik .jis nėjo vi
sur nepasisekimai. Pasisam
dė vieną lakūną, susipyko ir 
tas jam kainavo gana daug 
pinigų. ■ Tas pats atsitiko su 
kitu ir dar kitu.
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savininkas

visai

P^LTp $s. YRA GERESNI

... štai delko naujieji cigaretai eina kaip pamui- 
luoti. Dėlto, kad yra geresni. Geresnė taboka. Ge
riau sumaišyta. Geriau padaryta. Be jokio ger
klės draskymo pilnoje krautuvėjeir nė kosulio ve

žime,

Kario” prenumerato- 
gra-

NAUJAS OPEROS DIRIGEN
TAS

Iš Maskvos

TRENKĖ PERKŪNAS .

Seredžiaus valse. Motiškių 
km. gyv. Stelmokui Juozui 
perkūnas trenkė į. klojimą 
su javais ir sudegino. Nuos
toliu padaryta daugiau’5000 
litų. Klojimas buvo'neap
draustas.

VARŠUVOJE APVOGĖ — 
KAUNE PAKLIUVO

Kriminale policija rug- 
piūčio 23 d. sulaikė nelega
liai atvykusius iš Lenkijos 
Palčinską ir Koševnikovą. 
Pas juos rasta 35,700 zlotų 
vogtų iš Varšuvos pašto į- 
staigos.

Qauta žinių, kad bloga 
Vilniuj užsinuodijo 

Į2Q lenkų kareivių; *

SUDEGINO SAVO TROBAS
Platelių - valsčiaus gyven

tojas Vitoldas Petkevičius, 
susipykęs su savo-žmona, sų- 
manė,persiskirti, bet dar la
biau norėdamas savo žmonai 
atkeršyti — padegė tvartus,' 
kurie buvo jų bendra nuo
savybė. Ugnis sunaikino vi
sus negyvenamus trobesius 
su gyvuliais.

Šiomis dienomis Šiaulių 
apygardos teismas, teisęs 
šią bylą, pasigailėjo Vitol- 
do Petkevičiaus ir nubaudė 
šešiais mėnesiais " paprasto 
kalėjimo.

GEGRĖNAI. “Žem. Prie- 
telio” pranešimu, vietos dva
ro ponai skelbia, kad jų dva
rai nebus parceliuojami ir 

savo dvarų žemę 
Nuomininkus 

grasina išvaryti, darbininkai 
terorizuojami 
skelbia, kad norintieji pirk
ti žemės, jau dabar užsirašy
tų. Valdžios atsiųstasis ma
tininkas, taip pat apskrities 
žemės tvarkytojas apie tai 
nieko nežinoję.

j Kauno lenkai išbėgę į Vil
nių pradėjo leisti Vilniuje 
lietuviams skipanįą laikraš
tį “Vytis,” tikslu juop pa
daryt palankiai^ Icųkų. yal-' 
džiai. Rimtesnieji JenRų lai-.

žio 
darbo nurodydąjpį, kad 
tokios pastangos (kun. Grą- 
dzkio ir Aukštuolaičio) nu- 
J. ■ ' • t i>‘. • • • f' 1ėjo niekais.

Nesenai pasibaigę rinki
mai į valsčių tarybas Vil
niaus vaivadijoje davė šio
kius atstovų ’ skaičius sulig 
tautų: Vilniaus—Trakų aps
krity: lietuvių 18, baltgu- 
džių 26, lenkų 118. Šven
čionių apskr.: lietuvių 46, 
baltgudžių 20, lenkų 80. 
Braslavo apskr.: lietuvių 4, 
baltgudžių 43. lenk; 117. Ki
tuose apskr. lietuvių visai 
neišrinkta. Žinoma, rinkimai 
pravesti taip, kad lenkų bū
tų ir ten kur jų nėra.

LEIPALINGIS. Šios pa
rapijos rūpestingo klebono 
pastangomis rengiami baž
nyčioje nauji vargonai, ku
rie kainuos 25 tūkstančius 
iitų. Visi nekantriai jųjų 
laukia. Nors to krašto žmo- 
nvs ir neperturtingi, bet pu
sė reikalingi], pinigų jau su
rinkta. Reikia tikėtis, kad 
nieks neatsisakys nuomialo- 
nios priedermės ir visi no
ringai duos, šiam reikalui.

Produktas P. Lorillard 
Kom.

Įst. 1760

------ ----- :------
LEIPALINGIS. Leipa

lingio valsčiaus Taryba ne
teko savo uolaus, ir suma
naus pirmininko kun. Vaiš
noro, kuris perkeltas* vika
ru Į kitą parapiją. Jojo pa
stangomis sutvarkyta Įvai
rūs valsčiaus reikalai, ir ati
taisyta buvusių kai kurių 
viršaičių apsileidimai, ir net 
blogos valios darbeliai, pav. 
pagarsėjusi valsčiaus gele
žinė spinta. Šioji spinta pri
klausė valsčiui, bet per ka
rą buvo kitur išvežta. At
sirado “gudrus” viršaitis, 
kuris naujai nudažęs Įteikė 
ją valsčiui draiig su sąskai
ta 600 lt., kaipo naujai pirk
tą. Bet suktybė išėjo aikš
tėn, ir “pons” buvo, nu
baustas. To pat Tarybos pir
mininko vadovavimu val
sčius pasistatydino puikią 
mūrinę raštinę.

ŽMOGUSŽVĖRĮS

Mums praneša, kad nese
niai kažkokį vakarą 9 Valan
dą netoli Šeduvos kažkoks 
nežinomas vyras užpuolė iš 
.Puipių kaimo beeinančią Še- 
duvon 19 metų amžiaus mer
gaitę R. E., kurią nepažįs- 
tamąsai pavertė ant žemės ir 
smaugdamas už gerklės ir 
draskydamas rūbus iš nelai
mingos mergaitės atėmė ne
kaltybę. Policija deda visas 
pastangas, kad sugavus ši 
biaurų piktadarį. Jei jį pa
gaus, tai jam gręsia sulig 
mūsų lųiudžiamųjų įstatymų 
nemažiau trijų metų grasos 
kalėjimo. Tikrai toksai žmo
gus žvėris yra biauresnis už 
plėšiką, nes tasai atima iš 
žmogaus pinigus^, kuriuos 
nukentėjęs kada nors gali ir 
vėl užsidirbti, liet toksai 
Žpiogus, kuris ant kelio už
puolęs mergaitę, kuri nei 
gintis neturi galimybės ir 
atima iš jos tai. kas sudaro 
jos garbę, jos “viską,” tik
rai yra vertas didelės baus
mės.

| kai/na^.
! atvyko naujasis mūšų operai 
dirigentas p. Bukša.

E, IŠDALINO DVARĄ
g TABARIŠKIAI (Kauno 
t tfpskr., Garliavos valse.). Š.

ml liepos mėn. 29 d. į Taba- 
f riškių dvarą atvažiavo Žem.

Ref. Komisija ir paskirstė 
r minėto dvaro žemę Į sklypus 
r • savanoriams, mažažemiams 
F « to dvaro darbininkams. 
;• Tik gaila kad dvaro darbi- 
|, 'tankams nevienodai paskyrė 

’ sklypus. Vieniems iki 6 ha, 
o kitiems iki 3 ha. Vertėjo 

į komisijai atsižvelgti ir pa- 
skirti visiems vienodus ži’- 

h s tafe sklypus, bes visi lygtis 
į to dvaro darbininkai.

PLĖŠIMAI
PRIENAI (Mar. apskr.).' 

Drieš kelias savaites atsira
do piliečių, kurie pravažiuo
jančius iš Kauno į Prienus 
arba atvirkščiai prekių .veži
mus Bačkininkų šildv api- 
plėšdavo. Mar. aps. ĮIĮ^pš 
nuov. policijos viršininkas 
p. Olšauskas, padabojęs ke
liąs naktis, šunų pagalba vi
są plėšikų lizdą sučiupo. Su- 
Įmtyjų’tarpėjyia Pasi’ 
laikančių j ūkirnnlta^iš *Pa- 
KiįtniU, i? <lar
(langiau. Visi *,uždaryti. į 
Prienų “šalt.-į^ą” . - r ‘

By?ERLOJA (Alytaus ap.); 1 

K-tatžnytkiemis dviejų val- 
mų valdomas. Vienoj  ̂Mer- I 
kjo upės pusėje lietuviai, 
antroje įsibrovę lenkai. Dir- 
•pamoji žemė daugiau lietu- 

pusėje. Žemė neperpui- 
kiausia, daug yra smėlio, o 
’gyveptpjų nemaža, laukai il
gais rėžiais. Vietoms yra po 
5,7 ir net 9 kilometrus. Per- 
Soj iečiai visuomet turėjo 
Vargo su žemės apdirbimu, 
bet dabar jų vargai d$r ke- 
Jeriopai padidėjo. Dabar 
kiekvieną kartą einant lau- 

-kan ar iŠ lauko reikia regis- 
jjuotis pas lenki] iii lietuvių 
Sargybą. Toksy^j-ygistravi- 
mas kartais užima apie 3 va- 

landas. Tai kiek laiko su- 
^gaišinama. Menkai žemę ap- 
(Ėi-bus negal išsilaikyti, kai 

.^seniau, keletą arklių, o dau- 
-giausia vos vieną, ir vieną 
’-kpkia karvelę. Kai kas ,tu- 
į ręjo avelių ir vištų, bet oku- 
; puotoj Perlojoj ir tos kri- 
; ta. Žmonės gyvena vargin
ai ir‘menkai maitinasi. Va
sarą pieno kai kada ragauja 
-o mes, tai jei tik per dides- 

yhes šventes. Rūbai namų 
: "darbo iš trinvČiu ar kokia 

nulipė ir basi arba su vyžo- 
į mis. Ęatus ne visi turi. Dau

guma norėtų persikelti su 
triopesiais gyventi iš oku

puotos Lietuvos į nepfiklau- 
. SOiną, bet lenkų valdžia ne- 
/ išleidžia išvežti triobesių. 
( Kurie buvo labiau pasiturin- 
y tieji, tai išsižadėjęs savoj 

daiktų persikėlė į Lietuvių 
pusę. Vasarojus nuo kkrŠČŪf 
išdžiūvęs. Telegrafo stulpai 

. griausmo suskaldinti. Taip, 
f vargingas ir sunkus perlo- 
' jiečių gyvenimas. Bet klys
tam manydami, kad jau ten 
nieko brangaus nėra. Ties 
bažnyčia šventoriuje yra 
gražių paminklų. Jie pasta
tyti žuvusioms už Lietuvą 

; šauliams, iš kur jie kilimu, 
. tai laikas parodys. Stovint 
' ties a. a. žuvusioms šauliams 
. paminklais matosi pavergto

je Perlojoj ant kranto Mer
kio žaliuojanti krūmai.Žmo
nes- man pasakojo, kad len
kai užmušę Lietuvos šaulius, 
po tais krūmais juos pakasė. 
Nelanko jų dabar ten Lietu
vos broleliai nei sesutės dėl 
suprantamų priežasčių, tik 
močiute žemelė plėšo savo 
Širdį ir verpetais kyla į dan
gų šaukdama užtarymo ir 
brolelis Merkys vaitodamos 
dejuodamas skuba plaukia 
pranešdamas okupuotos Lie
tuvos brolių vargus 
Lietuvai.

VIEKŠNIAI. Viekšniai 
žymus miestelis savo muzi
kantais ir orkestrais. Nė vie
na didesnė ar mažesnė iškil
mė neapseina l>e dūdų orkes
tro. Labai dažnai užgirsi liū
desio maišą ir lydint į kapus 
numirusį, o jau vakarėliuo
se, ' gegužynėse ir kitokiose 
pramogose visuomet griežia 
orkestras. Iš Viekšnių mo
kosi keletas gabių muzikų 
Klaipėdos konservatorijoj, 
kurie vasaros atostogų metu' 
nesigaili ir pinigų simfoni
jos koncertų duoti viekšniš
kiams. Ypač girtinas- reiš
kinys* kad ]M*r visą vasarą 
sekmadieniais . Klaipėdos 
konservatorijos auklėtiniai 
koncertavo pamaldų metu 
bažnyčioj. Labai1 gtažans 
įspūdžio paliko jų atsisvei
kinimo koncertas bažnyčioj?’ 
š. m. rugp. mėn. 27 d. P. p. 
^uivydas, Daniiišis, |<ąčiijš^ 
kas, Laucius ir Senkevičius 
gana gerai atliko kejetą mu
zikos numeriu iš Bethoveno. 
Szerėmi, Vieniavskio ir kit

1q nfarfgahhati lrn.r*»ivin laikraštį

“Karys” rašo ne tik apie įvai
rius, Lietuvos. kariuomenSa reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio. '

Visiems šviesesniems žmonšms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių, iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie |domu žįnoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, "kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil- 
A* ‘ kl • \ < ’ ! 7 . <v- •
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“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti sa^o amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėli8vą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių,'apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 11.

♦
“Karys” deda daug arsiminimų 

iš Lietuvos kariuomenės kovų iv 
kūrimosi, kurie kiekvienam ’ skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kaūį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nūolis patekęs kariuomenėn iš kar- 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai 
riai dovanai gauna priedą 
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslas ir sura- 

I syti jame žymesnieji lietuvių gin- 
• klo nugalėjimai nuo pat senovės 

.ligi šių dienų.
“Kąri’’ redaguoja pulk. ieįt. 

Burokas.
“Kario” kaina metams 15 litų,

- pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso-
- mvbes Aikštė, “Kario” Redakei-

ia. '

. DĖL
Manampolės Apygardos 

Teisme 'buvo nagppėjąpĮa 
byla dėl buvusios Kai vyrijoj’ 
cerkvės, kuri dabar pri- 
klaiSL^o katalikams.’Mat, pra- 
vosrąyų» dvasininkai pasiry
žo- vįl įąiv. cerkvę, ątg^itį, 
betv atvykęs iš Kauno, advo
katas Tumėnas, irpdė, įad 
rusai kelią neteisėtus reiką-

•• • ■ . '*■/>♦■ f « * t f

lavintus. Dėlto ir bylą laimė
jo katalikai. •

VILNIUS, r- Spaudos ži
niomis, miesto valdymą ga
lutinai perėmus naujajam 
magistratui, finansų skyriu
je rasta tuščia kasa ir todėl 
tarnautojams' nebuvo pilnai 
išmokėtos algos. Be to, visi 
pinigai, kurie buvo skirti 
gatvėms ir šaligatviams tai- 
syti, prieš “vainikavimo” 
iškilmes išaikvoti ir darbai 
dėl to turės būt sustabdyti, 
kas padidins bedarbių skai- 
eiiL *

LIETUVIU ATSTOVO 
PAREIŠKIMAS

Po ilgi] atidėliojimų pra
dėjo posėdžiauti naujai iš
rinkta Vilniaus miesto tary
ba. Lietuvių atstovas dr. 
Šlapelis tarybos posėdy pa
darė tam tikrą pareiškimą, 
kur tarp kito ko pasakė

Visi žinome, kad Vilniaus 
gyventojų gerovė pilnai pri
klauso nuo miesto augimo ir 
kilimo, jo gyvenimo platu
mo ir gynimo. Stebėdami 
paskutinių keliolikos metų 
įvykių eigą, aiškiai matome, 
kad perkirtas išsivadavusios 
iŠ* caro nelaisvės Didžiosios 
Lietuvos kūną Į dvi dali, 
Vilniui gresia liūdniausias 
likimas ir net žlugimas. Po
litinės sąlygos, kuriose, da
bar esame atsidūrę, padarė 
tai, kad Vilniaus miestas iš 
žymaus tranzito, prekybos ir 

I nemažo mūsų sąlygose pra
monės punkto šiandien pa
verstas siauru Rygos kori
doriaus užkampiu ir savo 
reikšme prilygiptas prie 
Naugarduko ir Pinsko. Vil
nius yra atskirtas nuo tų vi
sų kraštų, kurie jį išaugino, 
kurie yra. jo medžiaginės ge
rovės šaltinis ir tolimesnio 
.augimo laidas: jis neturi iš
eities į jūras.” r.5 d.

Toliau jis išvadžiojo^'kad 
Vilnius turįs priklausyti ne 
kokioms-atejihianis, hiA pa
tiems vitaiečiamsį kad AVil- 
,njuj negali būti duodama 
piįpnenybės viešpatau jaučiaijoiėsa 
(lenkų) tautai: kad mokes
čiu našta būtų paskirst.vta 
einant fcgylies pagrindais, 
liek no patikimu vaduojan
tį, dėl ko ImkPHČm tik lie- 
ttfvių reikalai.

KRAUJALIGp

ŠUN KARLAI (Slavikų 
v.). Šiose apylinkėse nese
nai pasirodė kraujaligė ir

I A •

Ijau nemažai 'įsiviešpatavo. 
‘rDabar serga jau kelios šei
mynos. Iš vienos šeimynos 
•nirė keturi žmonės.

Ligi šiol kraujaligė sirgo 
tik Ožkinės kaime. Bet grei
tai nesuteikiant apsisaugoti jie patys 
priemonių, ji gali greitai ii^pardavinėsią 
plačiau paplisti. Žmonės, be 
lankymosi vieni pas kitus, 
vis dar neapseina ir taip tą 
ligą platina.

PRAŽUDYTAS VALDIŠKAS
• TURTAS_______

Iš susisiekimo Ministeri
jos mums praneša, kad pa
skyrus naują telefono tele
grafo dirbtuvių vedėją ir se
najam vedėjui perdavinė- 
jant valdišką turtą nauja
jam, pastebėtas didelis trū
kumas Įvairios medžiagos, 
pravedant kurią į piniginę 
sumą, ji siektų ligi 30.000 li
tu.

įp -
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Savo mokinius velionis 
mylėjo kaip tikrus savo vai
kus, visur ir visumet jis 
jiems tėvjškąJirdjjrodė. Pa
stebėjęs koki trūkumą kad ir 
žilaplaukyje savo- mokiifvje, 
jis būdavo nepraleis niekadė- 
jais, padarys atatinkamą 
pastabą. Dėl to kai kas jo 
ir nemėgdavo, bet daugelis 
labai didžiai tokią tėvišką ve
lioni es širdį brangino.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
Dul-dul-dūdelei, Detroit, Mieli. 

Tamstos atsakymo V. P. X de' 
lei tūpusios korespondencijos 
“Darbininko ’ ’ No. 68 netalpin- 
sinie, nes toje korespondenci
joje nė vestsaidiečią choras nė 
kolonija nebuvo pažeminta. 
EastSaidiečią choras dainavo 
Tamstą kolonijoje ir jie tuo 
pas i d/ringė. Kam pavydėti?

čiau neužilgo gavęs neigia
mą atsakymą į savo prašy
mą, suprato, generolo gryna 
tiesa sakyta. Nebuvo todėl 
jokios vilties patekti į Pet
rapilio Akademiją. _

r

Nepasiduodamas nusimi
nimui a. a. kun. Staniulis 
nutaria braukti į anapus sie
nos Ieškoti taip pageidauja
mo mokslo. 1889 metais jis 
vyksta Romon ir atsidėjęs 
mokosi filosofijos ir teologi
jos. Po trejų metu grįžta 
tėvynėn Teologijos Daktaro 
laipsniu pasipuošęs.

Sugrįžęs Lietuvop, vienus 
metus eina vikaro pareigas 
Kalvarijos parapijoje, po to 
keliamas į Seinus 
ros vikaru, pagaliau 1894 m. 
kviečiamas į kunigu Semi
nariją eiti profesoriaus pa
reigiu Čia jis dirba ištisą 
eilę metų, mokydamas len
ki}, lotynų, kalbos, filosofi
jos ir dogmatinės teologijos 
ir pagaliau eidamas dvasios 
tėvo pareigas. Už rūpestin
gą darbą dvasinė vyriausy
bė paskyrė jį, be užimamos 
vietos Seminarijoje, dar ir 
Pajevonio klebonu.
' Karo metu turėjo pasi

traukti į Rusiją, iš kur su
grįžęs buvo paskirtas Prie
nų klebonu. Iš čia, jam pa
čiam prašant, perkeltas į 
Kaimelį. Iš Kaimelio netru
kus buvo kviečiamas į Kre
tingos Pranciškoniiyeągia- 
mą seminariją klierikų mo
kyti. Jausdamas prie moks
lo didelį prisirišimą, velio
nis maloniai atsižadėjo para
pijos ir persikėlė į Kretin
gą. Nors sumanytoji vie
nuolių seminarija neįvyko 
tačiau a. a. kun. Staniulis 
nebegrįžo savo vyskupijom 
likosi gyventi Žemaičiuose, 
kur ir mirtis sutiko.

Iš tų kelių a. a. Praloto 
Staniulio gyvenimo bruožų

mokinius ;prie to žadino (kai 
kada net viešai per pamo
ką). .

z

.Po ganą ilgos.ir 'sunkios 
darbo dienos ilsėkis Bažny
čios ir tėvynės {darbininke!

(■“Šaltinis”)

“ŽVAIGŽDĮ”
_ “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą-Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimti} nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

__ Jei kas velionį beijo seimynąg 
žinojo, tai prašoma žemiau pa
duotu adresu atsiliepti, nes jo ( 
žmona ir (arba) mažamečiai vai-! 
kai gali gauti Įstatymais nustaty
tą atlyginimą.

6) Laurinaitis, Kazimieras (Lo- 
ronites,' Chas.,) kilęs iš Lietuvos, 
š. m. gegužės mėn. 28 d. likosi už
muštas angliipkasyklose W. Vir- 
ginia. Jei kam iš skaitytojų Velio
nis bei jo šeimyna buvo žinoma, 
tai prašoma pranešti žmonos, vai
kų arba kitų nuo jo užlaikymo 
priklausiusių giminių adresus.

7) šoškai, Stasys ir Juozas, ki
lę iš Augustavo apskr., Amerikon 
atvykę pirmas 1905, o antras 
1912, abu gyvenę New Yorke ar
ba jo priemiesčiuose. Ieško sesuo, 
gyv. Simne, Lietuvoje. .

8) Doviatas, Ferdinandas, vo
kietis, iš Lietuvos išvykęs 1913 
m., apsigyvenęs New Yorke ir dir. 
bęs ten kepykloje. 1920 m.'iš se
nosios vietos pasišalinęs'ir adreso 
nepalikęs. Ieško brolis Adolfas.

9) Mačernis, Antanas, iš Alsė
džių vai., Telšių apskr-., Amerikon 
išvykęs 1905 m., prieš karą gyve
nęs Brooklyne.
•10) Krnpskiai, Bronius, Julius 
ir Emilija, iš Lietuvos išvykę 
prieš karą ir gyvenę Bostone ar
ba j<o apielinkėje.

11) SokolovasęVasyliun, iš Lie
tuvos išvyko 1908 m., prieš karą 
gyveno Forest City, Pa., kur jis 
dabar- yra giminėms nežinoma.

12) Morkauskienė-ščavinakaitė, 
Zofija, Amerikon išvykus 1909 m.

' . Rusijoj prieš ka- 
___  . , , . /[vanijoje. Da- 

visuomet tvirtas lietuvis,_____________ *dre8° ne*®°-
mylėjo savo

žadino savo mokųriinse, ją 
stengėsi Įkūnyti ir savo pa- 
rapijonuose;c Sau gana tau
pus, neišlaidus; nemėgstąs 
ištaigingo ' gyvenimą,. nesi
lankąs puotose, tačiau'; mpks- 
liu ir švietimui negigąiųs 
kad ir paskutinį atiduoti 
skatiką. Kaipo pavyzdį jo- 
duosnumo kultūros .darbams, 
galiu nurodvti kad>rr šį vie
ną iš daugelio jo darbų. 
Barzduose besikuriant nau
jai parapijai Moterų Kultū
ros Draugija iš Kauno su
manė prie naujai steigiamos 
bažnyčios susivyti savo liz-

*■ . r K . ' "

delį ir įkurti tenai Zanavy
kų mergaitėms Namų Ruo
šos mokyklą. Sumanymas 
gražus, bet įkūnymas jo ne
lengvas: nei pastogės, nei 
laiiko sklypelio, nei pinigų, 
žodžiu — nieko. ' Žmonės, 
kaip žmonės: vieni buvo 
priešingi visokioms naujie- 
nybėms, kad nereikėtų nau
jų mokesčių mokėti; kiti — 
šaltai žiūrėjo, laukdami, kas 
čia bus; treti — net ir truk
dyti buvo bemaną, ypač ku
riems turėjo kuo neįtikti ar 
tai mokytojos, ar klebonas, 
ar kad mokykla negalinti 
vieneriais metais išmokyti 
mergaičių taip, kad viso 
specialistės būti}... Dauge
lis net aplinkinių kunigų su
abejojo tos mokyklos ateiti
mi. A a. Pralotas suprato’ 
gerai tokios mokyklos nau
dą ir savo giminaitėms saky
davo, kad šitokio tipo mo
kykla esanti daug naudin
gesnė kaimo mergaitėms už 
gimnazijas, kurios mums 
mažina darbininkių skaičių, 
o daugina'panelių ir dyka
duonių, kurių velionis bai
siai nemėgdavo. Matydamas 
kuriamosios mokyklos tokią 
kritišką būklę, nore karo vi
sas jo turtas buvo sunaikin
tas, tačiau nepasigailėjo mo
kyklai gausios aukos—2,500

1) Beniušis (Benson) Antanas, k?s Pnes mdlJl karą ir gyvenęs 
kilęs iš Trimosėdžįų kaimo, Na- Yorke ar jo priemiesčiuose, 
varėnų (buv. Gadunavu)-valse., 16) Blomm, Roza, kilus iš Pa- 
Telšių apskr., buk gyvenąs Ta- nevėžio, ilgą laiką gyvenusi Bos- 
coma, Wash., bet giminės jo ad- to.ne* bet >u. apie pora.metų gi- 
reso neturi - labai pageidauja, mmės is jos jokių žinių negauna.

2) Polkai Stasys, Kazys ir afeį »10
Leonardas, kilę iš Žemaitijos, A- Kauno- Amerikon atvykęs 1U1O

.. 1 i • . j-j-" i m., kur dabar gyvenąs giminėmsmerikon atvykę prieš didįjį karą. ’ v- ®
Stasys gyvenęs RoeheStery,‘ o Ka- "ySanas, Adomas, kilęs
z>? >r Leonardas Brooklyn, N. Y. g M<kalBkio va]s{ Hipelį

- aPskr- PrieJMld m. gyvenęs New
3) Pu^dziunas, Juozas, kilęs iš yorke ar jo apielinkėje, gi po 

Ignotiškių kaimo, Kovarsko vai., pasau]ini0 karo jokiij žinių gimi- 
Ukmergės-apskr.y Amerikon atvy- nės"negavę.
kęs 1925 m. _ Į Ieškomieji -arba apie juos ką

4) Marias Chonelis, gimęs 1895'nors žinantieji įprašoma atsiliepti 
m. Kovarsko mieste ir vai., Uk- šiuo adresu: Lithuanian Consu- 
mergės apskr., yra Lietuvos pi- late General, 15 Park Row, New 
lietis — prašomas atsiliepti lYork, N. Y.

5) ' Gilis, Juozas (Gelies Joe), I 
kilęs iš Lietuvos, gyvenęs keletą Į 
metų Pennsylvanijos vai., bedirb- Į 
damas “New England Fuel & 
Transportation Co.” š. m. balan
džio mėn. 30 d. likosi užmuštas 
anglių kasyklose Everettsville, 
W. Va.

“ŽVAIGŽDĮ”
Kiekviename “žvaigždės” nu

meryje pilna'jdomių apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimų ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apie paskutinių laikų šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsiyeriusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijų šaly
se, teikiama danę^rimtų nurody
mų bei patarimų krikščioniškam 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama* 
daug atsakymų į pačius įdomiau
sius skaitytojų klausimus ir tt

“Žvaigždė” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “žvaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei 'metų 
4 lt.

Adresas: “žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitų Nųmal Kaunas, Lithuania.

Tat ir risi, kas tik gyvas, pusi- 
rupnuot, kbg snsvistu hm justi pa- 
stūmis laikraštis ’^aigid*!” ;

Rėikia taip Įgyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną

“Žvaigždė” duodą ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusią katalikų misijonierią, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt.irtt.

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “2VAIGŽD2” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliau ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa-^ 
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Kamai, 
Kaunas, Lithuania.
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- ’ ’ _ Rugpiūčio 5 dieną^parskri j priešų skaičių ? ” Kun. Sta-
do mums iš Žemaičių krašto Įniulis iš pradžių mūnęs, kad 

• liūdna žinia, kad miręs ke- itai.tik generolo fantazija, ta
leri netekai, tęn begyvenąs 
Vilkaviškio Viėe-Oficiolas ir 
daugelio kunigų, kai kurią 
Šiandie net gana aukštas ir 
gerbdamas vyskupijoje ir ki
tur pareigas einančių, mo
kytojas ir dvasios - vadovas 
—.Pralotas Antanas Staniu-

v'lis.
A. a. kun. Staniulis gimęs 

1857 met. Barzdą kaime, Ša- 
\ ' kių apskr. Baigęs pradžios 
Į mokyklą ir Marijampolės 
) gimnazijos 4 klases, 1876 

metais jis stoja į~ Kunigą
- . Seminariją Seinuose. Įšvęs

tas kunigu, kelerius metus 
dirba parapijos darbą pir- 

' k miausia Sokoluose, po • to 
_ Kobvline ir Plonkoje (1882- 

1888). Parapijos darbas pa
rodė, kaip labai reikalingas 
yra kunigui mokslas. Todėl 

\ velionis nutarė pertraukti 
parapijos darbą ir ieškoti 

\ aukštesnio mokslo. Tuo tiks-
) s ‘ 

lu kreipęsis pirmiausia į 
.j^re^Petrapilio Kunigi} Akade- 
pVįi, miją. Bet čion nelengva bu 

vo įsibrauti, nes Rusų val- 
"džia, tarsi slibinas koks, ne

sumerkdama akių saugojo tą 
mokslo šventovę, kad kas 
perdaug į ją nepatekti}, ir 
stengėsi daryti visokią 
kliaučiąsnormtiems į ją sto
ti. Taip surado kliaučių ir 
a., a. kun. Staniuliui, ir jo 
prašymas buvo atmestas. 
Kaip labai Rusams rūpėjo 
sumažinti išmokslintų kuni
gų skaičius, nušviečia vienas 
yelionies gyvenimo įvykis. 
Kartą važiuodamas gelžke- 
liu susiduria su kazokų ge
nerolu, pravoslavu, ir besi
kalbėdamas su juo pasipa
sakoja, kad norįs stoti į Ku
nigi} Akademiją. Generolas 
gi atsakęs: “Bereikalingas 
Tamstos (rūpestis, į Akade
miją nepateksi! Jūs, kata- 

y likų kunigai esate pravosla
vų priešai ir norit, kad pra
voslavų, valdžia didintų savo

Būdamas užsienyje, jis 
aiškiai matė skirtumą tarp 
tenykščių ir mūsiškių, pri
rūgusių rusų raugo mokslo 
Ištaigi}, todėl pasigaudamas 
progos žadinte žadino kiek
vieną gabesnį mokinį va
žiuoti į užsienio universite
tus. Ypač jis negalėdavo^ 
atsigerėti Tėvų Jėzuitų įs
taigomis. Nuolat Jėzavitus 
statydavo klierikams kaipo 
tikro, uolaus, darbštaus ir 
Bažnyčios gerovei pasiauko
jusio kunigo pavyzdį. Tu
rėdamas didoką knygyną, 
njielai dalydavosi knygomis 
su klierikais, sutrikdamas 
jiems patarimų ir reikalin
gą paaiškinimų.

Negalima nepaminėti ir £ Rus
tai, kad kun. Staniulis buvo rą gyvenusi Pennsyb

, . 13) Makričkas. Vincas, kilęs B galėtumei prisiminti sa p
tėvų kalbą ir Liudvinavo miestelio, Mariampo- tenkinimu ir dfiaugsma.
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gį Čampijono Tunney su 
^’Dempse'y kumštynėse buvo 
jgapie 150 tūkstančių publi- 
ffiįį-ios. Jie sumokėjo netoli 
Y. tris milijonus dolerių. Ne- 
& skaitant pertraukų kumšty- 
| nes tęsėsi lygiai pusvalandį.

;7 Anot laikraščių Tunney’ui 
f/ buvo iškalno garahtuota mi- 
g' lijoūas dolerių, Dempsiui gi 
y?’450 tūkstančių dolerių. - Yra 

p tai milžiniškos sumos. Klau- 
Sų simas, kodėl tie žmonių tūk- 

stančiai taip noriai sumokė- 
įį jo milijonus dolerių ir ką jie 
iy- užtai gavo.
O Tankiai mums tenka pa- 

stebėti, kaip elgiasi vaikai, 
Ik žiūrėdami į dviejų vaikų im- 

tynęs. Tokiam vaikų būry 
gT“ ■ nerasi beveik nei vieno, kurs 

rainiai žiūrėtų į ristynių da- 
lyvius. Jie nenoromis ir ne- 

Ssf- sąmoningai pamėgdžioja ar- 
!?ba vieną -arba kitą ristiką 

y- atsižvelgiant į tai, katram 
/ simpatizuoja: tai galvą pa- 
A lenkia, tai visu kūnu pa- 

&• - krypsta, tai rankas judina, 
g;' tai užsimoja įr t. t., žodžiu 
||sakant, pergyvena tuos pa-. 
||£; čiuš jausmus kaip ristikai.

Panašiai yra ir su suaugu- 
Šiais. Paprastai suaugę žmo- 
nes geriau savę suvaldo ir ne- 

tį.-, parodo taip aiškiai tų jaus- 
V mų, kuriuos jie pergyvena, 

' bet tie jausmai vistiek yra, 
y nervai ir muskulai visvien 

juda, nors galva, stuomuo, 
v rankos.ir kojos ir nejuda.

spaudžia jam ašaras iš akių. 
Muzika irgi galingai veikia 
į žmogų, taip sakant, žais
te žaidžia ant jo jausmų, ne
jučiomis priverčia klausyto
ją tai ilgėtis, tai svajoti, tai 
vėl šokti, arba liūdėti ir t. t.

Ką gauna žiūrėtojas iš 
kumštynių ? kokius, jausmus 
pergyvena? kaip kumštynės 
į jį paveikia ? Čia dviejų at
sakymų negali būti. Jos vei
kia į žiūrėtoją neigiamai, su
kelia jame žvėriškus instink
tus, brutalizuoja jį. Nega
lėdamas pats primušti kitą, 
jis pergyvena tuos pačius 
jausmus žiūrėdamas, kaip 
kitas primuša savo oponen
tą, ir turi iš to pasigerėjimo.

KodeL amerikiečiai taip 
mėgsta kumštynes ? Į šį 
klausimą galima atsakyti ki
tu klausimu: kodėl graikai 
mėgdavo olimpijadas, ne 
gladiatorius; romėnai gi gla
diatorius, ne olimpi,į^laK? 
Graikai buvo filozofų ir ar
tistų tautą, romėnai gi — 
grobikų kariautojų tauta. 
Užtat graikai turėdavo savo 
olimpijadose atletišką spor
tą, romėnai gi savo cirkuo
se karingą, brutali šką, tan
kiai žvėriškai, kruviną spor
tą. Abelnai sakant, kuomet 
protinės ir artistinės tautos 
jėgos yra menkai išsivysčiu
sios, ji yra linkusi prie žiau
raus sporto. Amerikiečiai 
neturi laiko ir tuotarpu nei 
palinkimo prie gilesnio idė
jinio ir artistinio gyvenimo. 
Visas gyvenimas sukasi a- 
pie biznį. Biznis yra k(|^a 
be pasigailėjimo, bet kova, 
kur reikia pnsilaikytirtani 
tikrų taisyklių. Kumštynės

Knyga, kintamieji pa
veikslai, teatras, futbolas, 
imtyjug. kumštynės ir t. t. 
iššaukia tam tikras idėjas ir 
jausmus. Tie jausmai ir i- 
dėjos veikia į nervus, nervai 
vėl į muskulus ir net į fizio- labai panašios ir savo bruta 
loginius procesus. Pamatęs liškumu 
krutumuose paveiksluose ar 
skelbime nupieštą gardų 
valgį, žmogus seilę rija, nes 
ištikrųjų atsiranda jo bur
noje daugiau seilių. Paskai
tęs knygoje7 arba pamatęs 
krutančiose paveiksluose ko
kią graudingą sceną žmogus 
įgauna graudingumo jausmo 
ir tas jausmas tankiai, iš-
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Bedieves Atvirumas

Mūsų bedieviai dedasi esą 
neklaidingi. Anot jų tik ti
kintieji klysta, jie esą nedo
ri, veidmainiai, tamsuoliai, 
neišmanėliai... Bet kur čia 
išskaitliuosi visus “titulus,” 
kuriais jie mus pravardžiuo
ja ! Mes, katalikai, gerai su
prantame, kad nesame be 
klaidų, ir užtai 'nesibijome 
jas nurodyti, nes kitaip jų 
negalima pataisyti. Koks 
džiaugsmas kįla mūšų priešų 
redakcijose, kuomet “Dar
bininkas” atkreipia katalikų 
domę į kokį menką jų neda- 
teklių! “Laisvės,” “Sanda
ros,” “Keleiviai” et tutti 
ąuanti prideda, iškraipo, iš
pučia ir išlieja savo lapuose 
nesveiko džiaugsipo kibirus. 
Savo klaidų jie nemato ir 
turbūt nematys, nes bedie
vybė yra savymeilė, o savy- 
meilis juk niekuomet nema
to nieko bloga savy.

Labai retas yra toks “lais
vamanis,” kurs pajėgia už
tektinai laisvai “manyti” ir 
pastebi savųjų klaidas ir»y- 
das. Atsirado betgi "bedievė, 
arba, jos žodžiais tariant, 
agnostike (mat ji dar tikrai 
nežinanti, ar ji yra pilna be
dieve ) Mėli a Rūsselt McCąl- 
lum. Ji atvirai nupasakoja

bedievių “griekus” mėnesi
niame žurnale, Plain Talk. 
Čia paduodame kelias ištrau
kas iš jos straipsnio užvar- 
dyto The Cocksure Atheists. 
Jos pastabos tinka ir mūsiš
kiams bedieviams, nes skir
tumas tarp amerikiečių ir 
mūsiškių bedievių yra ne
bent tik tas, kad mūsiškiai 
vra žviniai mažiau kultūrin- *• ♦
gi ii- todėl dar žiauresni. Ji 
rašo: . z

“Daug yra kalbama apie
* bažnytinių bigotiškumą ir 

“ netolerantinguiną. Aš vie
nok dar nesu mačiusi tiek 
bigotizmo ir netolerancijos 
kitur, kiek pas‘mūsų bro
lius “laisvamanius.” Kai- 
kurie iš jų negali be įnirti
mo pažiūrėti į bažnyčios 
bokštą. Kiti vėl niekina vi
sus Dievo darbus ant že- 

. mes.” “
Ji išvardija kelius žymes

nius bedievius ir smerkia 
juos už nuolatinį puolimą ti7 
kėjimo. Apie vieną jų ji sa
ko, kad jis amžinai spjaudo 
ant katalikybės. Pridursim 
čia: lygiai kaip mūsiškiai 
bedieviai. Apie juos ji sako: 

“Mano matymu tie funda- 
mentalistai — bedieviai yra 
lygiai taip pat blogi kaip ir

ŽEMĖS PRADŽIA
Žiūrint į žvaigždėtą dan- 1 

yų galima pastebėti kaikur 
tarp žvaigždžių lyg kad ma
žytį šviesų debesėlį. Geriau 
galima tuos debesėlius ma
tyti per teleskopą. Nėra tai 
paprasti debesys kelios my
lios atstu nuo žemės, bet la
bai toli nuo žemės, milijonų 
milijonai mylių. Jie yra la
bai dideli, bet atrodo mažy
čiai tik dėlto, kad yra be
galo toli nuo žemės. Tokį 
debesį astronomai vadina 
nebula. Iš nebulos pasidaro 
žvaigždės. Mūsų saulė yra 
viena iš žvaigždžių ir tai ne- 
perdidžiausią sulyginus su 
kitais dangaus milžinais. 
Taigi ir mūsų saulė pasidarė 
iš nebulos.

Mūsiškė nebula pradėjo 
suktis apie savo ašį. Laikui 
bėgant nebula darėsi tirštes- 
nė ir mažesnė. Kuomet jos 
sukimąsi buvo • užtektinai 
greitas, jos dalys pradėjo at
siskirti nuo jos ir nukeliavo 
erdvėn. Iš tų nebulos “la
šų” pasidarė planetos: že
mė, Marsas, Venera, Jupite
ris, Saturnas, Uranas, Nep
tūnas ir Merkurius. Iš li
kusios nebulos dalies pasida
rė saulė.'

Visos tos planetos bėga 
aplinkui saule. Žemė aple
kia aplink saulę į metus; ki
tos planetos yra arčiau sau
lės ir aplekia greičiau; kitos 
vėl yra gerokai toliau ir ap
keliauja apie saulę netaip 
greitai.

Kad geriau supratus, įsi
vaizduokim sau didelę bolę 
padarytą iš gazo. ‘Jei tą bo
lę įsuktum labai smarkiai, 
nuo jos atsiskirtų daugiau 
ar mažiau gazo lašų -ir jie 

Jei 
ta bolė būtų kur toli, toli 
erdvėje, tai tie lašai nenulėk
tų pertoliausia, nes kamuo
lys trauktų juos atgal, bet, 
jei tie lašai lėktų apie ka
muolį, tai kamuolys negalė
tų jų pritraukti atgal. Kam 
nėra tekę matyti, kaip vai
kai svaido akmenis iš palai
dinės. Pirm paleisiant ak
menį vaikas suka virvę su 
akmeniu kelis syk apie gal-

proliibicijonistai, antievoliu- 
cijonistai ir priešeigaretiniai 
fanatikai.”
Toliau ji įrodinėja, -kad 

bedieviai moka tik nekęsti ti
kinčiuosius, bet patys nie
kam gero nedaro Išnaudoji
mas, ligos, badaujanti vai
kai jiems nerūpi. Ji klausia: 

“Ar bedieviai kaipo to
kie daro ką tiems nelaimim 
giems*? ar ateistų organiza
cijos turi nors vieną tyro oro 
instituciją vaikams? ar turi 
bent kur ligoninę betur
čiams? ar maitina išalkusius 
pavargėlius, ar pernakvina 
juos? ar laisvamaniai turi ką 
panašaus į Seamen’s Cliureii 
Institute New Yorke, kur 
300 tūkstančių žmonii^me- 
tus randa prieglaudą, kliu- 
bą, banką, ligoninę, knygy
ną, darbo biurą ir bažny
čią?’/ 
Visiems yra gerai žinoma, 

kad žmogus įpykęs nesugeba, nulėktų- tolyn nuo jos. 
laisvai mąstyti. Jis pasida
ro savo įnirtimo vergu jr jo 
priešas visuomet jam atrodo 
juodas, jis pats gi baltas 
kaip sniegas. Bedieviai 
pyksta ant katalikų' ir jų 
nekenčia. Užtat katalikai 
jiems atrodo it kokie juodi 
nedori velniai. įdomu tai,€■ ■ 

kad jie nekenčia ir kovoja 
prieš Dievą, kurio anot jų 
nėra.

ir taisyklių pri- 
verstinumu Į amerikonišką 
bizni. Gal dėlto tas sportas 
yra taip populerus. t Opera, 
drama, klasiška muzika ma
žai teturi pasisekimo, už tat 
kumštynės ir jazz yra labai 
madoje.

Tikra tiesa, kad kiekvie
nas tik taip šoka, kaip, mo
ka. Kitaip ir būti negali.

surikp jis.

Jungt. Valstijų laivyno sekretoriaus padėjėjas Warner 
užsimanė palekioti orlaiviu dabar mokosi Anacosta laivyni- 
ninkystfsstoty netoli Mfahington.

A- .. ■ \ . •

(Tęsinys) ' - .
II.

Bet kai grįžome mes iš teatro, tas niekšas 
žmogus netikėtai ėmė kvatoti, sakydamas, kad 
visa, kas buvo teatre, tai grynas jo prasimany
mas, kad jokių pažįstamų ten nebuvo ir kad aš 
švpsojęsis ir sveikinęs biesas žino ką — arba vi
sai nepažįstamus žmones arba teatro sienas ir 
gipso stovylas.

Aš pavadinau šitą juokdarį niekšu
dienos joks sutvėrimas neišgirs iš manęs gerą žo- »ių vietą, 
dį apie jį sakant. Akyplėša, kokių nedaug su
tiksi.

Bendrai, teatras man nepatinka ypač po vie
no atsitikimo: kartą atvykau aš teatran su pasi
vėlavimu — prasidėjus antram veiksmui. Pasku- 
bom' metęs kapeldineriui į rankas savo apsiaus
tą, žengiau prie durų. Bet' kapeldinerius įsiu
vusiai riktelėjęs, drėbė mano apsiaustą žemėn, 
pasivijo mane ir griebė už apykaklės.

— Kaip Tamsta drįsti,<po siuitą.vduių, 
sušuko jie.' • :

Pasirodė, kad taį buvo generalinio štabo pul
kininkas taip pat, kaip aš pasivėlavęs ir vos tik

v.

nuširengęs.
Mes išsikoliojom, kaip “šiaučiai,” ir aš pa

reiškiau, kad tuojau kreipsius į polismeną ir rei 
kalausiu surašyti protokolą.

Aš aplaksčiaū koridorius ir, pagaliau, puma 
tęs jį, uždususiu balsu pasakiau:

— Ponas polismenai, — mane įžeidė. Pra 
šau surašyti protokolą.
- — Po šimtą velnių! 

Tamstai polismenas-?
Įsižiūrėjęs geriau, pamačiau, kad tai iš tie- 

sij/ne polismenas, bet tas pats generalinio štabo 
pulkininkas, su kuriuo apytamsiame koridoriu
je vėl susidūriau; ■ -

Keikdamasis, vėl .puoliau ieškoti polismeną ir,
irnuotos suradęs jį (dabar jau tikrą) ir atvedęs į peštv- 

parodžiali į stovintį čia pulkininką:
— Štai jis. Jis koliojo, įžeidė mane. Prašau 

jį areštuoti.
Pakilo neapsakomas triukšmas. Kariškis pa

vadino mane pusgalviu, ir aš nesiginčijau, nes po 
dešimties minučių barnių išsiaiškino, kad tai vi
sai ne pulkininkas, bet kaž koksjdtas kariškis.

Visi barė ir koliojo mane: kariškis, polisme
nas, kapeldineriai... Buvo nesmagu ir nuobtidu. 

; III. •’ 1.
f Dėl trumpahjgystės teko..net kartą atsisakrii 
nuo savo nusistfifyitių. Būdarrins progtesistių 
vis dėlto, maumų kad su tamititemis reikia elg
tis mandagiai, bet sykiu ir griežtai, nes kitaip

vą. Kuomet suki, jautų 
kad akmuo tartum norėtų 
pabėgti nuo tavęs, bet to ne
gali padaryti, kol laikai 
rankoje abu virvės galu. Ta 
jėfar kuri tartum, stumte 
stumia akmenį tolyn, vadi
nasi inercijos jėga. Jei ne
būtu dar kitos jėgos be iner
cijos jėgos, tuomet, lašas 
lėktų vis*tolyn ir tolyn nuo 
gazo kamuolio ir niekuomet 
nesustotu. Yra tėčiaiu kita 
jėga, vadinama gravitacijos, 
arba pritraukimo jėga. Tos 
dvi jėgos, ir padaro tai, kad 
žemė nenupučia ant saulės 
ir nenulekia nei kiek toliau 
nuo saulės.!

1 \

(Iš bręstančio archyvo) 
Lietingos dienos • -----
Merkias blakstienos,
Vasarą snausti spiovęs manai. 
Radio traška,
Šonkauliai braška;
Rūkas nuslopins mus amžinai 
Muša Žukauskas,
Gieda Petrauskas,
Sutkus i Maskvą—mokslo, žinių. 
Iškals be kard<feŽE^^SgŠrM^stą> 
Auksini vardą
Kraštui didvyriai garbei ainių. 
Pakaušį kaso 
Ir himnus rašo
Pliko poetai prie pat bangų; 
Pabėgs pegasai,
Pražus matrosai,
Sostinėj *butus ras be langų... 
Ponai artistai
Ir gimnazistai,
Dar nesamdyti, su pataisom, 
Pliaže, po krūmus Į g
Geria saldumus
Gamtas su fėjom n 
Taukuose plaukia, 
Oranžą maukia
Sotus pilietis vienas až tris. 
Vargšui studentui 
Vaksui net-C^nto

r ji r >

Breeznto tufliais slenksčius žargs- 
Tai dar ne będos,- [tys...
Jei per Kalėdas
Rasim Į burną ko Įsidėt.
Galim “Juraitėj”. 
Šokt pasiraitę —
Del klaipėdiškių nė neliūdėt..
Prozą be lit®. ■ *
Nėr kas rašytų —
Nieks nevažiuotų be avižų? 
Antenos lietij
Traukia po pietų : . x
Prisnūst be musių saldu, gražu. 

--------- (“Lietuva”! ...

gom, basom.

jos gadinasi. Vieną pavakarį aš užėjau pas sava 
pažįstamus. Visa šeimyna linksmai pasitiko ma
ne prieškambary, ir aš ėmiau sveikintis su vi
sais. Septintas pasisveikinimas teko atlikti su 
jauna panele, gražiu priekaisteliu pasipuošusia. 
Man ranką pratiesus, 
paraudus 
suprasdamas, 
rankos ieškojęs.
šiai pastebėjo, kad tai tarnaitė.

Nesmagi ir keistą tai buvo valandėlė. Visi ty
lėjo. L _ /I

Nežinodamas, kas daryti, aš pasakiau:
— Vis vien! Aš noriu su jąja pasisyeikintiJ 

! ji toksai pat žmogus, kaip ir mes. ir, iš tikrųjų, 
jau senai laikas panaikinti tas luomų skirtumas L 

Kadangi aš taip-užsispyriau, tai tarnaitė pa
davė man ranką, nors po to suverkšlenusi pa
bėgo. • r

Dabar inpno pažįstamų tarpe, aš laikomas 
keistu žmogumi, pirmeiviu. Ir nuo tos dienos, 
kai tenka būti šiuose "namuose, aš paduodu, ran
ką tarnaitei, vežikui, virėjai...

— Na, tai originalas, — sako apie mane šei
mininkai.

Taip sako ilgaregiai žmonės. Niekuomet jie 
nesupras trumparegio!.'. Dieve tu mano! 
/ Mažeikiai, 
1927—VIT—13.

ji atšoko ir sumišus ir 
nenorėjp su manim pasisveikinti. Ne

kas čia tokio, aš nepalioviau josi 
Šeimininkai nusijuokė ir nedrą-

(Galas)
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AKTAS I.

merginos
PAULINA (rodydamapvuodųką), i 

tau pasapnuositi! ' '

I
I f

RAULAS f pašokdamas ir m
suodaiiii(^, taryddm _
Gelbėkit ! gelbėkit ! Aš prigersiui ^j

Laikfasciubse dažnai ten-1 lys privertė
- ka skaityti .• apie vidujinį joms, ko jos 

karą Kinuose. Kąž kekige- ^ūžai Jūžėinė An^ną,
- ijęrolai,' labai keistomis pa? 

var^ėmiš, tai mušasi, tai de
rasi, tai eina atgal, tai pir
myn. Mes jau žinome, kas 
tai vra karas, ir ne vieną, 
skaitahtį tas žinias šiitrp1- 
liai ima ir gaila darosi tos

4 . nelaimingos šalies; kur ka- 
įĄ . ras tęsiasi taip ilgai.

Todėl bus tikslu paaiškin
ti, kas tai yra Kini ja ir koks 
ten eina karas.

Kinija guli rytų Azijoje, 
į pietus nuo rytų Sibiro. Tai 
labai didelė šalis, turipti 11 
milijonų kvadrąt. kilometrų 
ploto. Savo plotu Kinija žy
miai didesnė už visą Europą 
ir apie 200 kartij didesnė už 
Lietuvą. Prie Kinų priklau
sė dar didelė šalis Tibetas 
ir Mongolija. Kartu su ši
tomis šalimis plotas sudaro 
apie 19 milijonų kvadrat. ki
lometrų, tai yra apie pusę 
visos Azijos. Gyventojų Ki
nai turi apie.puspenkto šim
to milijonų. Taigi mažne 
tiek pat, kiek visa Europa.

Kiniečiai sudaro ketvirtą 
dalį visos žmonijos. Jeigu 
sumaišytume krūvon visas 
pasaulio' taiitas, tai ketvir
tas žmogus bus kinietis. Ki
niečių yra du šimtai dvide
šimts penkis kartus daugiau 
negu lietuvių. - Tai didžiau
sia visame pasauly tauta.

Kinąi yra-ir seniausia pa- 
šaulio valstybe,. Kaip tik is
torija pamena^ apie keturi 
tūkstančiai .metų prieš Kriš- 

' taus gimimą, Kinai kaipo 
' valstybė,, jau buvo ii* yra po 

S šiai dienai.
, - Kadaise Kinija buvo ir 
kultūringiausia pasauly tau-

( Jta*; Bet šiandien ji, paly
ginus su Europos arba Ame
rikos tautomis, yra atsiliku-

■ ■. -Si. ■ T ? ■

' n , .'•Kinai bus bene turtįngiau- 
. šia pasaulio šalis. Ten vis

kas yra: didžiausi ir sto
riausi pasauly akmens ang- 
liesįklodaį, aukso, sidabro, 
vario, geležies ir kitų meta-

- JU ' — T . .r  

— Mandžuriją, anglai^ j^- 
ponais amerikiečiai įsitaisė 
savo dirbtuves ir paėmė 
mažne visą šalies prekybą į 
savo rankas. Šįfie svetim 
šaliai užėjnė ištįsus miestų 
kvartalus, įsitaisė^ savo po
liciją, teismus, įsivedė savo 
kariuomenę ir pradėjo šei
mininkauti, kaip pas save. 
Netgi visos salies muitus 
anglai buvo paėmę'šavo ran- 
kosna.

Kiniečiai kelis kartus ban
dė išvaryti .svetimšalius, bet 
neturėdami geros kariuome
nės — nepajėgė. Kiekvieną 
kiniečių sukilimą svetimša
liai sumūšdavo ir uždėdavo 
Kinams dar sunkesnes sąly
gas.

Iki 1911 metų Kinai-buvo 
monarchija. Pekine, užsida
ręs savo rūmuose ir mažai 
kada tesirodvdamas žmo- v
nėms, gyveno imperatorius
— Bogdichanas, kuriam bu
vo atiduodama dieviškoji 
garbė. Šalį padalintą į di-

JU0Z.4
iantifcji Asmenys;

VUSKAS, ūkininkas. - -ūA-As* »r ŽŪM i /’aulūm.) xl, tai. tu či

j;ONAS> jįjšūi
KAULAS, samdininkas (bernas) 
VąUĖE^Ą,' samdininkė 
ROŽEI, samdininkė. < ;; į x 
BARBORAI kaiirio ‘‘laikraštis.” 
MAGDE:, žinių gaudytoja.
KAlMG JAUNIMAS — vaikinai įr

SIUNČIA ŽINIĄ PREZIDENTUI
< Pres. Coolidge prieš pat išvažiavimą iš Juodųjų kalnų 
gavo raštą nuo skautų iš ^Tacoma, kurie kaip čia parodo 
lipdami į kalną Ranier paleido balandį su tuo raštu.
? , • * > ■<- . ■ •

rios maža kas tekiausi, susi
darė trečias centras. Čia val
dė įvairūs generolai.

Pietų vadas Suri-Yat-Se
nas, kuris pats buvo socia
listas, sukūrė sdčialistišką 
partiją “kuomintang” ir, į- 
siviešpatavus Rusijoj bolše
vikams, užmezgė su jais ar
timus santykius. Bolševikai 
ląbai norėtų patraukti prie 
komunizmo šitą milžinišką

Scena.—Ūkininko Paulausko kiemas. Po
kairei trobą, iš galo trobos nuo gatves dar
želis, j>o dešinei šulinys. Užpakalyje tvora, 
per vidurį dileliai į lauką. Ona sėdi ant 
kuolo'priee trobos, muša sviestą ir dainuoja.

s
/

navau apie gražius Angelus, o pajuii 
ve radau. Eik sau, aš dar noriu
(Nori atsigulti).

KAULAS.:
nai as pavargęs.

. PAUIJNA. Pavargęs! O ką 
padirbai, ką ?

« - • . . ’ • —U

ONA. — Nerėkauk, Raulai, matąij 
ras. Būtum man padėjęs, sviestą

RAUKAS (eidamas prie Onosji-^^ 
dabai’ tamsta, šeimininke, dirbi ? S 
merginas, ir tokį vyrą (parodo pirštu^ 
ir dar pati dirbi. \ •

ONA. -7- Ka(f tavęs negalima
KAULAS. — Paulina, ar tai 

šeimininkė dirba, o tu dykauji. Duok,: 
mininke, aš sumušiu- sviestą ir sūrį & 
vėl...

ONA. — Jau sviestas. Štai, 
imk mūščiolkę ir nešk į-grįčią.

. RAULAS f norėdamas pakelti w 
kę). r- Tuojau, tuojau, tik aš...

ONA. — Paskui prinešk vai 
čią, nueik malkų atnešt ir...

RAULAS (judėdamas muščiotk^i 
1 ai, gerai, prinešiu vandens pilną .: 
Pauliną galės... U;

ONA.—Gerai, bet pirma įnešk i
RAULAS. — Taigi, taigi, tuoj 

darysiu, 
kelti.

ONA. 
girdėjai?

PAULINA (eidama prie muščiolkes 
Raulai!

'RAULAS. — Taip, Paulina
PAULINA. — Tai tu nepakeli n 

kės? d
RAULAS. — Nepakeliu, Paulyt, j 

keliu. „___ f
PAULINA (paėmus mušciolliį 

grįčią).— Traukis man iš kelio. 
šoka į šali.) O ne, tai mūščiolkę 
ve nusinešiu į gličią..

RAULAS. — Man tas patiktų.-
PAULINA. — Eik dar pamiegoi 

būsi tvirtesnis. (Įeina į grįOą). ū
RAULAS (žiūrėdamas į grįčią):-^ 

iš-tos Paulinos mergina, tvirta, 
ir graži .— - - —------- ?

ONA. — Raulai,-ar tau negėda? 
na už vyrą tvirtesnė. /

RAULAS .— Maža tai gėda, šeii 
ke. Aš mūščiolkę lengvai būčiau 
nebūčiau pagalvojęs. Sakau, aš rtiuŠ 
nešiu tai Paulina stovės ir žiūrės. Okut 
miniukas? '' ;

ONA (pasikeldama). — Jis turbūt) 
nu ratus taiso. Eik. jiems galėsi pf 
(Ona įeina į grįčią.)

R AULAS f atsisėsdamas).---It vėl d 
Dirbk ir dirbk. Kaip dar aš neminu 
persidirbimo. (Dejūoja). Ai, ai, aĮUfi 

au uždainuosiu

M. Vaitkus', tvanas. Apysa
ka apie Didžiojo Tvano 'die
nas. Kaunas. “Šviesos’* spaus
tuvė. Kaina 3 lt. 50c., (

“Tvanas” — nedidelio for
mato, 262 puslapnj knyga. Av 
Pysaka — fantazija (kaip už- 
Vadina ją pats autorius), ga
baus poeto vaizduotės Šv. Raš
to apie Didyiį Tvaną padavi
mu susiidomėjimas. Ir turi
nio ir formos atveju “Tva
nas”-originalus ir vertingas 
veikalas,’ kuri sykį perskaitęs, 
dar ir dar karfą nSrisi imti į 
rankąs. Tai žymios vertės me
no kūrinys, mūsų jaunos liętu-

dėlės provincijas, valdė im-' tautą ir šalį. “Jie pradėjo 
remti Sun-Yat-Seną. Siun
tė jam visokius instrukto
rius, ginklus, šelpė pinigais. 
Suh-Yat-Senui prieš porą 
metų mirus, atsirądo kiti 
vadai. Maskvos įtaka Kan
tone augo. Čiayeikė gabus 
apsukrus Maskvos Įnterna- A?ių literatūros gražus papūo- 
cionalo atstovas — Borodi- 
nąs.’ Kuonrintangas virto 
visiškai komunistų partija.

Kantoniečiai sukūrė savo 
stiprią kariuomenę, raudo
nosios armijos pavidalu, ir 
pradėjo eiti į šiaurę, imda
mi provincijas vieną po ki
tos. . KantonieČių armiją 
vedė gabus, patyręs genero
las — Čankaišekas.

Šiaurėje tuo tarpu vis la
biau stiprėjo japonų ir kitų 
svetimšalių remiamas Čang- 
solinas. Jis pradėjo plėsti 
savo valdžią į pietus ir pa
lengva užėmė senąją šalies 
sostinę Pekiną. Tuo būdu 
susidarė dvi galingos pajm 
gos : pietuose bolševikų glo
bojami kantoniečiai, o šiau
rėje kitų didelių valstybių 
globojamas Čangsolinas. Ši
tos pajėgos pradėjo eiti vie
na prieš kitą. Kova turėjo 
nulemti, kuriai pajėgai teks 
viešpatauti Kinuose.

Bet tos pajėgos pamažu 
suskilo ir susidarė nauja pa
dėtis.

(“Mūsų Rytojus”)

peratoriaus vietininkai —■’ 
gubernatoriai.

1911 metais nedidelė revo- 
liueija, pakelta Europos 
mokslus ėjusių žmonių (jų 
vadas daktaras Sumjdt- 
Sen), lengvai nuverčia mo
narchiją, ir Kinai virsta 
respublika. Tačiau taonar- 
chijai sugriuvus, išnyko cen
tras, vienijantis šitą milži
nišką tautą ir valstybę. At
skirų provincijų gubernato
riai, kurių kiekvienas turė
jo iy savo kariuomenę, pasi
darė nepriklausomais valdo
vais. Nors susiriliko parla
mentas (žinonnj atstovai), 
buvo išrinktas prezidentas ir 
susidarė centro valdžia, bet 
jų niekas neklausė. Toliau 
gulinčios provincijos: • Tibe
tas ir Mongolija visiškai at
siskyrė ir susikūrė nepri
klausomai. Kitos gi provin
cijos, nors formaliai neat
siskyrė,. bet ištikro jų gu-

i vOLlcl L V <11 vi t? V IS
nepriklausomai, centro val
džios nei kiek nepaisydami.

Šita netvarka tęsiasi be 
perstojimo nuo 1912 metų. 
Bet pamažu pradėjo išsivys
tyti centrai, kurie išplėtė 
savo valdžią ir ant kitli pro
vincijų. Pirmas toks cent
ras susidaTė pietuose, di
džiausiame 'ir turtingiausia- 
me Kinų mieste — Kantone. 
Čia vadovavo minėtas Sun- 
Yat-Senas. Jis pradėjo or
ganizuoti tautą tautiškais ir 
demokratiškais pamatais. Jo

dideli miškai. Pajūry ran
dasi derlingiausia pasauly 
dirva — geltonoji žemė, va
dinama — “lesu.” Kinie
čiai užsiima daugiausia že
mės dirbimu. Pramonė dar 
visafariažai išsivysčiusi.

Kiniečiai visuomet buvo

salas. Ir net pikta darosi, kad 
šioje gadynėje musų išeivijos 
tarpe taip mažai yra žmonių, 
kurie įdomaujasi' lietuviška 
knyga, galima, pagaliau, at
virai pasakyti, kad tokių be
veik visai nėra. Pokarinis gi 
laikotarpis davė Lietuvai vi
są eilę nepaprastai gabių ra
šytojų, daug gražių, turinin
gų knygų, ir tikras apsileidi
mas iš mūsų pusės tuom neši
ldoma uti. “Tvano” autorius 
M. Vaitkus — kunigas, vienas 
iš žymių lietuvių rašytojų. Jis 
yra jau išleidęs 3 savo eilių 
mygąs, jo fantastiška drama 
“žvaigždžių duktė” buvo ap
dovanota pirma dovana Val
stybės Teatro konkurse. * Gi 
veikai* “Tvanas” pina kun. 
M. Vaitkui naujus laurus į jo 
garbės vainiką.

s-

-
r,

rami, darbšti tauta. Labai 
aukštais kalnais, tyrlaukiais 
ir jūromis atskirti, kiniečiai 
mažai susisiekdavo su kito
mis tautomis, į kitų reika
lus nesikišdavo ir su nieku 
nekariavo. Tiktai dvylikta- _
me šimtmety, kada Kinus: tikslai — buvo įvesti demo- 
užkariavo mongolai, jie į- 
traukė kiniečius karuosna. 
Bet mongolų viešpatavimui 
sugriuvus4 kiniečiai-vėl gy
veno ramiai. KP

Dideli Kinų šalies turtai Dėt vidum ir šiaurinė da- 
ir gyventojų ramumas pra
dėjo masinti kitas valstybes. 
Pereito šimtmečio pirmoje 
pusėje pirmiausia į Kinus 
pradėjo lįsti angiai, paskui 

prancūzai, rusai/ voką e-' 
čiai, japonai ir, pagaliau, a- 
merikiečiai. Pasinaudoda
mi kiniečių ramumų ir ne- 
karingumu, čia minėlos ša*

kratišką tvarką, sukurti 
stiprią kariuomenę ir pa
lengva išvaryti svetimšalius. 
•Tam pavyko šiaip taip su
tvarkyti pietinę Kiną dalį.

SUPAŽINDINK SAVE 
, ŠIANDIEN

lis jo visai neklausė.
Šiaurėje įsigalėjo Mandžu- 

rijos gubernatorius Čangso
linas. Jam pavydo sukurti 
didelę, stiprią kariuomenę. 
Jis palaiko santykius _ąu 
svetimšaliais ir už tai_jsye- 
timšaliai ji remia, ypatingai 
japonai. Vidury apie Peki-

NUO PRAŽUDYMO SVARU
MO ARBA ABELNOS 

JĖGOS
Niekas taip gerai ne pagelbsti 

nuo pražudymo svarumo, stipru
mo ir nusilpnėjimo, kaip Nuga- 
Tone. Šios gyduolės padaro tur
tingą, raudoną kraują, stiprius 
nervus, sustiprina raumenų jėgą, 
taipgi stimuliuoja kitus svarbius 
k fino organus iki-pastebėtinai ge
ro laipsnio.

Šita sustiprinta jėga suteiks 
jums geresni apetitą, ir jūsų skil
vys galės lengvai virškinti bile 
kokį maistą. Taipgi suteiks jums 
atšviežinantį ir ramų miegą, su
stiprins kiekvieno kūno organo 
veikimą, padarys ant kūno labai 
gražią ,odą,-prašalins tankų besi- 
šlapiidmą ’ natftyj.’prašalins ran- 
menų.skaiuūnns ir padarys jumis 
kaip nanją žmogų. Visi vaistinin
kai parduoda'Nuga-Tone. Nusi-

Jeigti panelė yra graži, ne
reikia aurą kartą žiūrėti i- 
dant tą sužinoti. Jeigu ci- 
garetas yra malonus ir pa
tenkinantis • nereikia > antro t ■*’
pakelio idant tą sužinojus.

Tai taip yra ir su OLD 
GOLD cigaretais, naujais ir 
geresniais šių laikų cigare- 
tais. Ilgai neima sužinoti 
jų vertę dėlto, kad jie JT- 
ra hialonūs skoniu. OLD 
GOLDS apėmė visus Aineri- 
kos rūkytojus kaip vėtra.

Pirmu uždegimu pajusi 
kad. tai jau skirtingas cigu- 
rotas nuo kitų. Turi sąvyje 
geriauisos rūšies taboką. Nė
ra nė kosulio vežime.

' -
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. Daina Nr. 1.^ ’' . ; 5
KUR TAS ŠALTI^ĖHSz 

Muzika M. Petrausko
1. Kūr tas šaltinėlis, 

, Kur aš jauna gėriau, 
Kur tas mano bernužėlis 
Katrą aš mylėjau. - ' 
Katrą aš mylėjau, 
Širdelėj turėjau, 
Kas naktelę per sapnelį, 

‘Žodelį kalbėjau.
3. Jau tas šaltinėlis ~'- 

Žolele apaugo, . 
r Jau tas mano bernužėlis 

į karą išjojo.
Darysiu lyselės, 
Pasėsiu gėleles, - 
Apsikaišius žalia rūta 
Bernelio gedėsiu. . /

(Jai užbaigus,iš grįčios išeina Paulina.) 
PAŪLINA. — Kur tas mūsų Rauįas! 
ONA. — Gal miega.
PAULINA. — Taigi, jau pradedartem- 

ti, o jis man ne vandens į grįčią neatnešė.
ONA. — Mūsų Rauįas nelabai smarkus 

prie darbo. ' »
PAULINA. — Gėda. Gėda tokį berną ir 

turėti. Jei aš būčiau šeimininkas, tai nė al
gos jam nemokėčiau. Juk jis nė ant duonos 
neužsidirba.

- ONA. — Turės dirbti, kaip darbymetė 
ateis. Kaip dabar dar pavasaris, tai aš nie
ko ir nesakau. / ' ’ S •

PAULINA. —: A, tamsta, šeimininkė, 
perdaug geros širdies. (Eina prie vartelių 
ir šaukia) Raulai! Raulai!

ONA. — Tu visą kaimą tokiu balsu pri- 
keltum, bet ne mūsų Raulą.

PAULINA. — Ot tinginys bernas! (Ei
na prie šulinio ir užmina Paului ant kojos, 
kur jis užsislėpęs miega.) O kad tave kur 
— šeimininke, tik žiūrėk!

ONA. — Miega ar ne ?
PAULINA. — Raulai! Raulai! Kelkis, 

tu begėdi! Aš gričioj vandens neturiu, o tu 
miegi! : . •

KAULAS (pasijudinęs). — Ko čia rė- 
katiji kaip pakvaišus, visus žmonės prikelsi. 
Juk dar nė saule neužtekėjo. x "

PAULINA. — užtekėjo? Jau nusileido. 
RĄULAS. — Taip greit, aš ką tik užsi

merk uiti, ir tu sakai jau saulė nusileido. 
(Apsivefčiaį.

PAULINA. — Kelkis, nesivartyk kaip 
par... ‘

KAULAS. — Duok man, Paulvt, atsi
gert Tik pilną pripilk. (Bus daugiau)



• l

L- ^k, myliu tave........ ....
2. Bemužėl, nevesk pačios .
3. Graži čia giružė........ ......
4. Meilė .................................
5. Meile uždegta krūtinė . .
6. O pažvelgiu ................... .
7. Visuomet širdis surakinta
8. Penkios linksmos dainos .

»9aafi»asss9acx3sx3S9CK»

DUETAI
9. Moterų Sąjungos Imnas ...

1Q. Skrenda, lekia mūsų mintįs
11. Trisdešimt dainų...............

Pastaba. — PhiladelphieČiai, 
o ypatingai Richmond’o lietu
viai mėgsta “graborius,” imti 
ne lietuvius. Tai yra iš tauti
nio atžvilgio labai negražus ir 
netaktingas elgimasis. Juk vi
si vadovaujasi oEalsiu: Savas 
— pas savą.... tat ir mes taip 
turim elgtis... Na, ir kad rich- 
mondiečiai žinoti) kur gyvena 
lietuviai graboriai, aš jų pa
žymu čia antrašus. Pirmas: A. 
Užiimeckis, 300 Wharton St., 
Tel. Lombard 1529.

muose dalyvauja ir prisideda 
su. darbu. Taipgi gabios šei
mininkės ir patyrusios vyrėjos 
kaip tai ponia Baubinienė ir 
p-nia Kuklienė, nesigaili triū
so ir visados prisideda su dar
bu ne tik LDS., bet ir parapi
jai. Žodžiu sakant, visi gerai 
dirbo ir stengėsi, idant išva
žiavimas įvyktij pasekmingas. 
Tiesa, buvo ir tokių, kurie 
bandė sutrukdyti pradėtą dar
bą, todėl tokie neužsitarnauja 
nieko kito kaip tik papeikimą.

F. A. Krancevičius,
Pikniko rengėjas

PRIERAŠAS: Pp. Užumec- 
kis ir.Stankus yra LDS. nariai 
ir juodu verti paramos. Tiki
mės, kad ir Kavaliauskas pri
sirašys.

nes ji dėl vietos lietuvių bus 
Įdomi nevien pamatyti, bet ir 
pasiskaityti apie jos praeiti ir 
visus.Įvykius per 25-kis me
tus. ’ Svečias

ne’tūrčjonfe=^Hsas bilas apmo
kėjus ir už parką $50.00 — 
pelno apskričiui liko $44.91, 
kurie pasiųsta apskričio iždi
ninkui draugui Jakui.

Labai yra didelė garbė tiems, 
kurie dalyvavo apskričio išva
žiavime, o ypatingai tiems, ku
rie atvyko iš kitij kolonijų. 
Taip pat turiu tart ačiū šeimi
ninkėms p-lei SkuseviČiutei, 
kuri pirmutinė atvyko ir dirbo 
ištisą dieną. P-lė B. Skusevi- 
čiutė visados LDS. išvažiavi-

CICERO, ILL.
Atvykęs iš Lietuvos-kun. J. 

Valaitis, Jo Ekscelencijos Tel
šių vyskupo Įgaliotinis pateko 
Į Cicero/ Šv. Antano lietuviii 
bažnyčioje sakė du pamokslu: 
11 ir 18 rugsėjo ir tą pačią die
ną (rūgs. 18) 7:30 vaL vaka
re turąjo prakalbas. Kun. J. 
Valaitis kalbėdamas labai aiš
kiai mums nupiešė Lietuvos 
praeiti ir dabartį. Susirinku
sieji atydžiai klausėsi norėda
mi apie Lietuvą viską patirti. 
Kun. J. Valaitis sovo gražia 
kalba aiškino publikai, kad jį 
atsiuntė į Ameriką vyskupas 
parinkti aukų dėl įtaisymo Tel
šių Kunigų Seminarijos. Su
rinko aukų apie 60 dol. ir daug 
pasižadėjo priduoti.* Be to, 
kun. J. Valaitis eina per sta
bas po Cicero ir pasekmės bus 
geros. Prie prakalbų surengi
mo daugiausia prisidėjo vieti
nis klebonas kun. H. yaičiū- 
nas. Kun. J. Valaitis suteikia 
dovanėles, kuris aukoja nema
žiau* dolerio.'Jan daugelis pa
sižadėjo penkdešimtfnes ir šim
tines aukoti. Valio ciceriečiai!

■sek proga turi naudokis kiek- 
Įfffas žmogus, kuris dėl bent 
kių priėžasčiij neturėjo pro- 
nr? lankyti mokyklos savo

■

Žinojimas anglų kalbos ir 
tykos kaip ir kitokių pamo- 
*T vra labai reikalinga vi7 
ims, o ypač darbininkams, 
storiai turėtų koskaitlin- 
mria lankytis’ Į vakarines 
jkyklas. Dėl patogumo*lie- 
vių, gyvenančių arti šv.. Jur- 
j bažnyčios, yra surengti va- 
rilGai kursai šv. Jurgio pa
bijos mokyklos kambariuose, 
crdoni Avė. ir Westminster 
/ Kursai prasidėjo panedė- 
f l&d. rugsėjo, 7 vai. vakare 
bus- panedėliais,, utarninkais 
senedomis nuo 7 iki 9 va-

Nes buvo prakilnas, dievotas 
žmogus, ' '

Tokių tik ir n^ėgst^ turėti dan
gus...

Mylėjo Lietuvą, mūsų tėvynę 
Todėl ir vainiką dėl jo supynė • 
Ir juonii, kaip Dievas kad puo

šia šventus, .
Papuoš jį už gerus, naudingus’ 

darbus.
Neverkit todelei kaip maži vai

kai, • V i
Neš jis, jau ten yra, kur yr’ 
angelai...
Danguje .augščiausiam, prie 

Dievo sosto —
' / ■ ■

Ramybėje ilsis kilna “dūšia” 
jo. ‘ ,

Tik lūpos jos kruta — ji mel
džias-už mus,

Nes trokšta laimingais matyt
■ , .lietuvius, '
Ir meldžias taipogi ir už Lietu

vą,
Nes trokšta visuomet matyt ją 

laisvą-
Ir trokšta, kad taptų Lietuva

i garsi, •
Galinga,turtinga, kovoje narsi.

« K. Vidikauskas

PHILAEMi PA.
In Memoriam!...

Rugsėjo 10 d. ligonbuty nu
mirė Kazys Kazakevičia, vie
nas iš kogeriausių parapijonų 
"šv. Jurgio parapijos, kurioje 
klebonauja kun. 'Ignas Ziin- 
blvs. A. a. K. Kazakevičia gir, 
mė Lietuvoj, Sketrubavo pa-: 
rapijoj. Jis buvo 55 metų am
žiaus. Į Ameriką atvažiavo 
prieš 37 metus. Biznyje išbu
vo'25 metus ir visą laiką gy
veno Phiiadelphijoj, Pa. Ve
lionis mirdamas paliko moterį 
motiną (gi tėvas jo mirė Lie
tuvoj), dvi dukteris: Oną ir 
Rozaliją ir sūnumi Fredą, Kaži 
ir Praną bei taip dar apsčiai 
giminių.

.A. a. K.. Kazakevičia nors 
ip buvo gan pasiturintis žmo
gus, bet turtas jį nepadarė pui
kuolių ---- su kiekvienu žmo
gum jis buvo artimas, patar
davo reikale ir reikale net ir 
pagelbėdavo... 0 kas-link tikė- 

bažnyčios, tai jis buvo

MIŠKAM CHORUI
- - / V f___ _ ♦ - * _____

12. Ginkim salį •Lietuvos'.^ ,'. ..... . —.50-—
-13. Giesmė į Šv. Kazimerą...........................50
14. Lietuvos Vyčių Imnas ......................... .25
15. Pirmyn į kovą ........................     .z .. .50
16. Mes grįšim ten................... . . . ........... .75
17. a) Išauš vasarėlėj t

Jt>) Tu mano mergelė,
^c) Išbėgo mergytė..................... .............. 50

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

19. a) Eikš mano inergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksei kelcis.............................. 50

20. a) Miels tėveli, •
b) Oi skauda gatvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno..........................50

'21. a) Oi džium-džium, - -
j,., b) Už jūrių, \
• . c) Kalbin jaunas bernužėlis,

d) Aš turėjau vištą .50
' ŽZ. Tykusis rytelis,

.bl Oi laksto vanagėlis,
; • e) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50-

L < Visos* virš, paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus / 

Jdrauge'prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo- 
idtetaip':

LAWRENCE, MASS.
Dar Apie Pikniką

LDS. N. Anglijos pikniko 
surengimui buvo dedamos pa- 
stangos idant būti) viskas ko- 
puikiausia. Teisybė ir buvo 
viskas surengta gerai, bet ka- 
dangi pikniko dienoj buvo iš 
ryto ūkana ir panašu į lietų, 
tai daug tų, kurie rengėsi va
žiuoti Į pikniką susilaikė. Bu
vo ir tokių, kurie neatkreipė 
atydos į lietų, ir atpiškėjo Į 
Palangą. Neapsivylė, nes lie
taus nebuvo ir praleido links
mai dieną. •

Aš matydamas kad piknikie- 
*rių mažai, todėl pasitaręs su 
K. Venciu ir S. Čaikausku nu
tarėme valgius leist puse kai
nos ir turbūt neapsirikom, nes 
žmonės daugiau pirko ir be
veik viskas išėjo ir nuostolių

pmo.
kopavyzdingiausias asmuo — 
manau, mūsų šv. Jurgio para
pijoj tai jį turbūt nieks nepra
lenkė rėmime parapijos reika
lų. Ir mylintis Lietuvą tai 
buvo Jietuvis-tėvynainis. Bai
giant lai man bus valia joz gi
minėms kaipo užuojautos ir su
raminimo tarti tuos kelius žo
delius ve tokiu eilučių formo- '■ “DARBININKU”
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nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.. ------—

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKĄS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žėmės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako^ į 
klausimus savo nuolatiniąms skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

NEWARK, N, J.
Tikx kelios savaitės praėjo, 

kaip vietos Šv. Trejybės para
pija su didžiausiomis iškilmė
mis minėjo 25-kių metų sidab
rinį jubiliejų. Dalyvavo nema- 

ĮŽai kunigų, tarp kurių ir jos 
Į organizatorius kun. Matuląi-' 
eis. Taip pat nemažai ir sve
čių iš kitų kolonijų. Vakare 
buvo išpildytas gražus progra
mas parap. svetainėj su Įvai
riais pamarginimais. Pasaky
ta keletas prakalbų. Beveik vi
si kalbėtojai nupiešė visus pa
rapijos - pergyventus laikus, 
kaip bloguosius, taip ir geruo
sius ir visi pranašavo parapi

niai gražią ateitį.
| Dabartiniu laiku čionai jau 
šešti metai kaip pasekmingai 
klebonauja kun. Ig. Kelmelis, 

? kuris per trumpą laiką savo 
klebonavimo, gražiai sutvarkė 
parapijos reikalus ir parapiją 
pastatė ant tvirtų kojų.

Dabar kleb. Kelmelis, jau 
baigią rengti parapijos 25-kių 
metų istorijos knygą, kurioje 
tilps, nevien istorija, bet ir 

’ paveikslai, pirmųjų jos organi
zatorių ir taip . visų veikėjų- 
darbuotojų, kurie tik kokiu 
nors būdu prisidėjo prie para- 

’ pijos kurinio darbo. Kaip tik 
visas darbas bus sutvarkytas, 

1 taip greit knyga bus paduota 
Į spaudą. Šios parapijos isto
rijos knygos visi su nekantru- 

' niu laukia išeinant iš spaudos,

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- 
kiųj kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visą kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t L, o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- 

> tuvos veikėjo paveikslą.
tavos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve-

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims. mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį** Vakaro kaukės.” ' r ' z

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus. > i

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 1$ litų, pusei 
metų 7 lt 50c. ir trims Menesiams 3 lt 75ė. tjžsieny dvi- 

, gubai. * Latvijąj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvūs Alėja, 26 Kr.

“DARBININKAS” yra visų*dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patartį išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO’/ kaina tik 8 litai metams, 
pusei meti) 4 litai. Amerikoje, Anglijoje drigu- 
bai,

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais. I .

"DARBININKO” Redakeijos-Administ^ei- 

jos adresas: K««n#s, NepriMawmįte» AikitS 
^n,LlTHŪANIA.

>mICBEAN , w
Šv. Jurgįo parapijos koncer. 

tas/ir šokiai 11 dJrtųįėjo, 

Birutės darže pavyko ir pelno 
liko $210.00. Šiame koncerte 
gražiai pasirodė orkestrą iš 25 . ||
asmenų, kun. J. /Olšauskui va
dovaujant. Malonu buv1©' pra- * ’A* 
leisti laikąs nes jaunimas galė- 
jo šokti tiek kiek tik norėjo 
visokius, šokius. Taipogi ir’ 
varg. B. Nekrašas kopuikiau- » 
šiai 'pasirodė su didižuliu cho- . 
ru šv. Jurgio parapijos iš 60 
dainininkų. Programa buvo į- , 
vairi ir publikai patiko, nes 
delnų plojimui nebuvo galo.

Gaspadoriai K. Daunis ir P. - 
Tamulis viską prirengė kogra- 
žiausiai. Visi buvo patenkinti 
valgiais ir gėrimėliais. '

Darbavosi šie: M. Bukšaitis, 
V. Jedinkus, V. Šnaras, V. Bu-, 
teikis, A. Beleckas, J. Zahale- 
vičia, V. Mikalauskas ir Navi- 
kas. Iš moterėlių daugiausia 
dirbo ponios: J. Jokubaitienė, 
V. Mikalauskienė, O. Škulienė 
ir M. Navikienė. \

JDaugiau tokių koncertu! -
Gražią auką šv. Jurgio pa

rapijai davė šv. Juozapo dr-ja 
50 dolerių. Vienas iš K-tetų

PHILADELPHIA, PA. t 
Mirtis Įžymaus Kunigo

Čia paskiausiu laiku, rugsė-z 
jo 7 d., pasimirė didžiulės ka
talikų šv. Onos parapijos kle
bonas, kun. Mathew A Hand. « 
Metų turėjo jau 67-niųs. 42 
metu išbuvo .kunigu. O 26 me
tus klebonu šv. Onos parapi- . 
jos. Gimęs yra Phiiadelphijoj, 
Pa. A. a. kunigas M. A. Hand 
nors ir buvo Amerikoj gimęs, 
sūnus Erin’o... bet jis visuomet 
laikė didžiausioje pagarboje ir ‘ 
kitų tautų žmones. Apie ku- 7 ‘ 
nigą M.' A. Hand’ą galima bū
tų ištisus tomus prirašyti, nes 
tai buvo ypatingai geras, pra
kilnus ir labai darbštus asmuo. 
Baigdamas tik pasakysiu dar 
tą: Jį žmonės labai mylėjo ir 
ilgai neužmirš. <

K. Vidikauskas <
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d. jsv.. Jono seminarijon įsty- 
jot naujas Jkū$di&&ų/ į kp- 
nigus, tai So. Bos^tčilietis A. 
Rūsęckąs^ nonas gyviau
sių ir jo ąmžįaps ĮĮetųviš-
kiausių jaunikaitis. 'Jis yra 
Vyčių kuopos paryš ir buvęs 
Giedrininku.

: • - ; ! •? . ’ .7 ~
z Taipgi grižo seminarijon 

dar šie So. Bostoniečiai: Jo
nas Plevokas, Jonas Skalan-

TodH šitas bertąj-

Rašo JACK SHARKRX 
£ Į^piarfcrs, Ufm-~

įmanau, dd,«-<>
vardo, esu visaip klaidingai 
pravardžiuojamas, prade
dant nuo“Polako,” bai
giant “Miete” (Airiu), to- 
dpį štai, aš paleidžįu apie sa
ve, viską, ką žinau.

-'3. ‘ * ‘ 7
4$ lietuviškos kilmės.

Kęstučio fi
riams,*~jug

no plotinos, dėl to tai man 
pavyko taip puikiai iš

auklėti mano kūną ir paskui 
atsiekti pasisekimus ringe. 
Aš visuomet klausiau mano 
motinos patarimu nes ži
nojau, kad jie nuo širdies 
paeina. Mano pasisekimus 
aš skaitau jos pasisekimais. 

Turėdamas dvyliktus me- 
tus, aš buvau mokykloje aš
tuntame laipsny, o sekan
čiu metu gavau diplomą.

Tuomet mano tėvas susir
go ir mano motina turėjo jį 
slaugyti.’ ' ,,

Per keletą mėnesių, mano

: 4š es-a lietuviškos kuilys.
Mano tikrasis vardas bii- 

t vo Juozas Paulius pukoseĮi-’ 
& kay (Žukauskas). Aš 'gi

miau Bingliampton, N. Y., 
Spalių 26, 1902. Mano tėvas, 
motina ir sesuo teųai tebegy
vena. Aš gyvenu su savo 
žmona ir pora mūsų vaiku
čių, Bostone.

Tik treji metai .atgal aš į^o keletas sutaupytų centų

K*;;

; i * v• į • . ' .
atvykau Bostonan, kaipo jū
reivis, gaudamas į metus al
gos 350 dol., ant S. V. lai- 
yo “Denver.” * Dabartiniu 

J laiku, jeigu aš ris užsiim
siu kumštynėmis, ąiano me-

' nadžeris sako, aš galėsiąs 
fūzsidlfbti 1,000,000 dol.

Įstojęs boksių profesijon, 
aš prisiėmiau vardą—Jack 
Sharkey. L.

■ "č'Aš' pasivadinau “Jack,” 
pasekdamas Jack Derųpsey, 

z kurį aš visuomet laikiau vię- 
nu iš didžiausių čempionų, 
kokis kada ringe buvo žino-

. •» zt » > S* i

mas; o pavardę"“Sharkey” 
prisiėmiau nuo Tomo Shar
key, kadaise buvusio sunkio- 
josvorio boksiaųs, — kuris, 

J/l kaip ir aš pats, buvo kadai 
tarnavęs flėĮęSv šamo laivi- 
joje.

-Vardas “Jack Sbiarkev” 
' tuojau man prigijo. Jis man 

taip patiko, ir man pada
vus prašymą teismui Bosto
ne, jis lengvai tapo pada- 

' rytas mano legaliu ’ vardu 
. Tuo būdu aš dabar legaliai 

būsiu Jack Sharkev, iki aš 
gyvensiu. \

Savo jaunystės dienas pra
leidau su mano tėvais Bįng- 
hamtone. Savo gyvenimo

Iv *• »

sezonas
imsimės

nariai,. kurie jaųčiasį: .esą- 7 
šSėlmgj, malonėkit - ateit “ir 
užsimokėt. ?

iu priimtas. Asvis 
troškį^ pamatyti pasaulio, 
-L tikėkit man, aš jb 
panį^čiau!/Mano atletiniam 
išsivystymui, aš atiduodul3 

garbę laivijąL-'
As svėriau Į90.§yąrų, dar

tik pastojęs Pir
mutines kųn^tynHtaš tųr^ 
jau Azores. salų pikrašeiuo- 
se suA juodukų va^anu, to 
paties svorio, kaip ir j aš; jis 
vadinosi Gi*een. Aš jį išmu-
šiau viename rounde. Nuo 
todaiko aš jau visuose tur- 
namentuose koviausi.

Viena šalta diena,' laivas‘-‘Denver” livre Vandai-SAVO PĮ^NEVALU 

mis i Bostoną. Čionai aš su
sitikai * Johnny x Bucklev 
(mano * dabartinį ' menadže- 
rį), kuiį radau Kelley gim
nazijoje. Jis mane paėmė į 
savo rankas ir davė man 150 
dol. už trejetą pradinių 
kumštynių. Visus įhan duo
tus vyrus aš ištrenkiau per 
du linkiu. Tais laikais aš 
svėriau 210 svarų.

Tuomet parėjo man viso- 
kili pagyrimų ir įvykių. Pri
siėjo man kautis su Plovd 
Johnson. Romero Rojas, 
Jim Maloney, Charle'y Wel- 
nert, Jack Renault, King 
Solomon, Bud Gprman, 
Johnny Risko; Hąrrv Wįlls 
— vienus iš jų paguldžiau, 
kiti mane pašokino.' Aš dar 
buvau neprityrę žaliukas.. 
Ant kiekvienos laikraščių 
standos yra rekordų knygu
tes, kurios papasakoja liku
sią dalį mano istorijos.

Mano gyvenimas nebuvo 
eželė rožėmis prisodinta. Aš 
turėjau perkęsti. visaip pa
sakius, gerus tvvksniūs į 
savo smakrą, iki pasiekiau 
laipsni, kur dabar esu. AŠ 
žinau mano nepriteklius. Aš 
esu tik žmogus. 'Viskas, ką 
aš galiu priduri, tai tą. kad 
aš esu dar sveikas ir links-

V

•C

^dšiol laikėme sjįBL

fimis susirinkimas yra per
keltas iš pirmo į antrą mė
nesio nedėldieni. Todėl visi dis, Feliksas Norbutas. Pas- 

t turit pribūt į šį susirinkimą, i tarusis šiais metais baigs ir
turis bu§ laikomas Spalio-

M?'L927 m

šias kumštynes turbūt jau'd 
giau nebesikumščiuos

išsibaigė. Kas nors turėjo 
ęit Į darbą, kad palaikius 
mūsų Šeimyną; tokiu zbūdu 
aš ir nuėjau į kurpių, 
(shoes) fabriką, kur kalinė
jau puspadžius ir prisiuvį- 
nėjau padus. Aš dar ir da
bar esu odos minkštytojas.

Sulaukęs 14 metų, aš pa
mečiau kurpinyčią, pasi
ėmiau kaplį bei lopetą ir 
prisidėjau prie gengės tilto 
statytojų, kurie tuomet mū
rijo ravą ant upės dugno 
Binghamtone. Tai buvo sun
kus darbas, bet gerai apmo
kamas, dėl to ir laikiausi 
prie jo. : ’

Bet štai atėjo karas ir vi
si išėjo į jį. Aš smukau į 
Bridgeportą ir atsidūriau 
rekrutų stoty. “Per jau
nas!”—čia man pasakė, nors 
aš buvau savo amžių pats 
biski pakėlęs ir sakiausi esąs 
15-kos. Būdamas alkanas ir 
be cento, pasibasčiau po 
Bridgeporią. pagaliau ga
vau darbo — pilt anglis į 
baržą. Iš Bridgeporto, paši- 

; gavęs pasažierinį vežimą, 
nuvažiavau i New Yorką,-mas; kad prisikovojau ten, 
neilgai padirbėjęs New Jer- 
sey, vėl grįžau namo Bing- 

' hamtonan, prekiniu trauki-

MĖTYTI
’ Tūlas . George Tfanarta- 
niez, sekmadieny, rugsėjo 25. 
<L prie Centrai Scp, Cam- 
bridgė- dalino žmonėms po- 
pierinius-pinigus po .$10, $5 
ir $1. Jis patraukė prie sa
vęs didžiausi būrį žmonių, 
kurie ištiesę rankas laikė 
kada jiems “gei-aširdis” 
drepteles dešimkę.

Pastebėjo ir policija, kad 
gauja stumdosi. Nuėję pa
tyrinėjo ir sužinojo, kad 
žmogus dąlyja pinigus. Tuoj 
įsakė visiems gavusiems pi
nigų iš geraširdžio grąžinti. 
Sugiųžino $49, o spėja, kad 
Tranarianicz išdalvjo keletą 
šimtų.

“Geraširdi.” paėmė savo 
globon. Pas jį - rado dvi: 
bankines knygutes, kurios 
parodė sumas $111.29 ir 
$554.20, kurie buvo padėti 
bankose, bet išsiėmęs atida
vė paskutinį dolerį.

Policija nusivedusi šį “ge
raširdį” į stotį pavedė gydy
tojui, kuris išegzaminavęs 
pasiuntė į Bostono Psvco- 
pathic Ligoninę.

_is bn§ laikomas 
<įįol)ėr į-tą dieną, J 
ĮrinąyaĮ^o pietį], Lietu viii 
Salėj,: kerte E ir Silver Sts., 
įSouth Boston, Mass.. Šiame 
susirinkime turėsim galuti
nai nutarį. ir surast, svetai
nę, kurioje galėsim laikyti 
ant tol i aus dr-jos susirinki-, 
mus. Už nepribuvinri anfšio 
susirinkimo bausmės 50 cen
tu.

AJtfacejūnas,
Prot; Rast.

MEILĖS DIEVAITIS 
CHORE “

Šv. Petro lietuvių parapi
jos ehow‘ Įsisuko meilūs die
vaitis. Pasiž\*mejusi solisfė 
stipriu alto balsu jau rengia
si pamainyti “stoną.” Gė
lai. Tuoj viena pora bus 
daugiau žendčių armijoj.

.■* ' * v

PAGERBĖ KLEBONĄ

Sekmadieny, rugsėjo 25 d. 
Cambridgiaus X. P. P. Švč. 
lietuviu parapijos draugijos 
ir kuopos ir visa lietuvių vi
suomenė pagerbė savo klebo
ną kūli. P. Juškaitį, minėda
mi jo ĮO . pietų kunigavimo 
sukaktuves.

Buvo surengta vakarienė 
ir sukviesti iš visos apylin
kės dvasiškiai ir svietiškiąi. 
Savieji nė netilpo Į svetai
nę. Prie skanių valgių buvo 
ir programėlis, bet apie tai 
paliksiu kitiems aprašyti. 
Klebonui Įteiktu - dovanėlės 
ir pareikšta daug nuoširdžių 
linkėjimų. /

STEIGS UNIVERS 
LENKINTI VOKI
VARŠUVA. — L< 

riausybė nutarėįsteigtil
nanėj, netoli Silezijos 
nos, Adeinau mieste, lei‘ 
universitetą, kuris yra s 
riamas Silezijos ją 
Lenku kardinolas Hlondas

• t - - M ■ I

ir Silezijos vyskupas 
kis, taip pat Poznanės ir 
lezi jos vaivadai išleido atą-’ 
šaukimą, kurio gyventoja^ 
kviečiami rinkti aukas tai? . 
mokslo Įstaigai paremti. )

RADIO PARODA
Pirmadieny, rugsėjo 26 d., 

Mechanics Bldg., Hunting- 
ton Avė., 6 vai. vakare atsi
daro didžidusia radio paro
da. Ši paroda yra sujungta

*

* r \

Rugsėjo 19 d. pasimirė 
Kasparas Stankus, drip 
vynių mėnesių amžiaus. 
Sirgo iik vieną savaitę' ] 
laiko. Paliko dideliame 
nuliūdime savo tėvelius, 
nes jis buvo jų vienin- ’ 
telis sūnelis, kurį atv^>< 
žė iš Lietuvos trys mė- 
nėšiai tam atgal Tapo' 
palaidotas ant Mt. Beu-, j 
ediet kapinių. Bailų 
paskutinį patarnavimą 
suteikė naujas grabo* ' 

,, riųs Jonas Petruškevi
čius, 162 Broadway, So. ■ 
BofemMass. <

f

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai tės, vietiniai ir aplinkinių kolo
nijų, visus kviečiam atsilankyti, nes šis piknikas bus puikiausias 
už visus kurie kada nors šiame p arke Įvyko.

Subatoj bus šokiai prie' puik iausios orchestros, rasidčs 7-tą vai. 
vakare ir trauksis net iki vėlumos naktį. Nedėlioj piknikas prasi
dės 10 vai. ryte. «

. Taipgi bus puiki programa, s usidedanti iš • puikiausių dainų, 
kurias išpildys geriausi N. Anglij os solistai ir milžiniškas Panos 
Marijos Choras iš Lawrenee, Mas.s Apart to, dar bus'įvairiausių 
sportiškų pasilinksminimų. ' t

Įžanga: subatoj 35c

GERA PROGA «1
■' - ■ - ■

-Turime gerų progą lietuviui,’., 
jaunikaičiu, kuris su pilna noro- X 
norėtų dirbti dėl. automobilių biZ» ; 
nio. Domės nekreipiama | pirmer * 
nį patyrimą bile tik turi laipd 
moksle ir taipgi ypatiškumas re 
kalingas idant kad susipažinti 
parduoti lietuviams vieną iš ge^ 
riaušių automobilių Ameriko 
Pageidaujama kad mokėti 
ti ir lietuviškai, bet visų 
biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali šį reikalavimą 
dyti, mes parodysime kaip 
pasekmingu. Visi atsakymai į < 
skelbimą bus užlaikomi sla 
je. Atsakymus siųskite 
“Darbininko” ofisas, Box 20, £K 
Boston, Mass.“

By Osborne

kur dabar stoviu—kaip ma
nau, ant slenksčio i pasau
lio čempionybę!—“Rytas” |su orlaivininkyste.

vpatai, nedėlioj ižanga visai maža.
-=~į- 1 -y:------ --- -------- --  --rr .■

Kvkeia visus D. L. K? VYTAUTO KLIUBAS
■

THE FEATHERHEADS

By F. O. Alexander
* »y v*(m
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- So l<toO MOSI 
GĖT TtCKElŠ foo. ą'GOOD 
SAou) toAliGŲT- AAID . 

WE US TO DlAJKiEK,.’
PARSIDUODA

2-jų šeimynų 10 kambarių 
su Įtaisymais ir vieta auton 
Iftii, plati gatvė, South 
prie Dorchester St. Kaina $4,7 
įmokėti $UOOO. Kam rei’ ”* 
prašom mątyti JOS GRU 
CIŲ, 89 Old Harbor St, So. 
ton, Mass.

FINNEY OF THĘ FORCE
ašarot' 

G2AZVOO/- oi . ANpIS TUftT
TUiS Voo^ER Gi^K-

'! 11

x ' '

TONTASITITAI!- 
Musų “Rytą” ar skaitai! 
Ne kas kitas, tik mūs **R 
Vis įdomiai prirašytas. 
Nes jis visa girdi, žino 
Ir visur įeisybę gina 
Korektingai, bet griežtai. - - 
Nejau “Ryto” neskaitai?! 
nistracija Kaune Ožeškienės 
3 Nr;, Įiithuania.

itoskai 
flftiamus

62 iit; niėn. 6,111 
•štu 
<*1?*

metams 1 
lity C 

jai ir Latvijai / 
Lietuvos tarifas) f
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gali būti vienoda. Šiam ap
skaičiavimui paimtas vidu
tiniškas sveikas Amerikos 
pilietis darbininkas. -:

(“ Mūsų Rytojus” )

Įlg. BIČIŲ VALSTYBĖ 
>-3Šdžiausiu nusisteilėj i n m 
H^^-Aėmeshi seka žmogus tą 
įBuostabu gvvenima, kuris 
gana avily.

' v. ZlęyGriežtai monąrchiška bi- 
valstybėle, su gana di- 

PMiu gyventojų skaičiumi, 
dažnai siekiančiu vienam 
^vily, 75,000, teturi tik vie- 
|Aą valdovą, kuris visų pri- 
? pažintas. Tai vra karalie- 
įpė, viso spiečiaus motina. 
Kai belyčių darbininkių bi- 

dtelių amžiaus ilgumas tesie
kia vos 6 menesius, motina 
įsgyeną nuo 4_iki 5 metų.

Kaip tik motinėlė išsirita 
pk pero ir išskrenda į savoj 

Slžr- * i y •

■’«

vieninteli kartą apsi 
To jai pakanka, kadpėr vį- 
są gyvenimą ji būtų vaisin- 

■Fa-
- Ji dedni apie 900 kįauši-
nėlių i>ęr. valandą, o per vio 
ną pavasari ji gali jų sudėti 
virš 6(1,000. Taigi ji ir iš- 
tikrųiiį^i-a -visos, šeimynos 
motina.. Žinoma, tokį skai- 
čiii vaikų išmaitinti vienai
motinai būtų per sunku, tad 
šią pareigą ji paveda darbi
ninkėms bitelėms, kurios 
nors negali pačios būtį mo
tinomis, tačiau motiniški 
jausmai pas jas yra auk
ščiausiai išsivystę.

j .Tuo mętu, kai motinėlės 
fetuvių kelionę, ji vienąikiaa5ini.K detla,. o daibinin-

Dr. Jacksori, Jungt. Valstijų bandymo biure, Washingtone, 
daro bandymus, padaryti saldžiausią, cukrų pasauly. Demon
stravimui naudojamas produktas, vadinamas levulose, yra pa
darytas iš artichokės ant pusiau-industrijinės skalės, 
baltiniu laiku mirkėte kaina yra $115 už svarą.

Da-

t

—L

DAKTARAI
bitelės be paliovos triū-z 
maisto ieškodamos, pe- 
maitindamos, arba ko- 
darydamos ir juos valy-

! Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASCARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki. 8 vai. vakare. Ofisas

į uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dfldieniais, taip-gi seredomis nno 

12-tos dieną uždarytas

ffnrrniil Hll 11 r l IĮ 11 R| II f LI Ui sgatasay 
1 LIETUVIS DENTISTAS | 

Idr. st. a. g alvariskii
I (GALINAUSKAS)

1414 ‘ Broadway, So. BostonS
S- Telephone So. Boston 2300
HOfisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto. H 
g nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nno 7 g 
g iki 9 vakare, šventų dieną pagal su g 
gsitarimą.

f

v

ių.| Kadangi nukentėjęs bu
vo 30 metij įtiiižiaus ir turė
jo 2^500 dolerių metinių pa
jamų, ieškovams buvo pįį. 
Įteigta, pasiremiant, šia lente
le'31,000 dolerių.

Į Žinoma, žmogus žmogui 
nelygus, taigi ir kaina ne-

mą, kelia žmogaus 'doro 
vadovauja senam ir jau 
dorovingąjaae gyvenime.”!.

e

t

tinimą įvairiais amziaus'lin- 
t . 4-..uJ L -’’ >•' . - : ■ •
kot«irpwis. t • i •

y Imdamas vidutinio' Ame
rikos darbininko- uždarbį, 
daktaras. Dubinąs padarė to
kias išvadas žmogaus išaųgi- 
nimas ir išauklėjimas iki 18 
□setų amžiaus, neskaitant 
mokymo išlaidų, apsieina vi
dutiniškai iki 7,200 dolerių. 
Toliau tyrinėtojąs isskait- 
liavo naujagimio'vertę, kuri i 
siekianti 9.300 dolerių. Tai 
vidutiniška suma, gaunama 
padalinus^ ‘ visą Amerikos 
valstybės pelną iš naujagK 
mių skaičiaus. Vienų me
ili kūdikio vertė padidėja 
vienu tūkstančiu" dolerių, o 
per 18 metų pasiekia 28,600 
dolerių sumos.

Toliau 'daktaras sustatė 
sveiko žmogaus vertės lente
lę:
21
30 
40 
50 
60 
70

Ilgiausias geležinkelis yra 
Sibire. Jis' siekia virš šešių 
tūkstančiu kilometru., c

Giliausia vieta jūroje sie
kia apie 10 kilometru.

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu su jais 
susipažinti. Juos galima 

' vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų
“DARBININKAS” 

, 366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

Aukščiausias triobesys y- 
ra.Nev Yorke su 55 aukš
tais ir turis 227 metrus auk- 
v v • t>ClO. į |

mušami ir iš avilio išmeta- motinėlę ir staiga kartu su 
mi.v Tranai išsiperi iš mo
tinėlės _ sudėtų neapveistų 
kiaušinėlių.

Iš apveistų kiaušinėlių iš- 
eina beveik be išimties dar
bininkės bitelės. Kitokios

kiaušinėlių motinėlė

kės 
šia 
rus 
rilis 
damos, — kiekvienam avily 
yra pora šimtų dykaduonių, 
kurie nieko nedirba, 
gyvena savo 
yra tranai.
bitinėliai. ___
vestuvių skraidymą iš visųjiinkame didžiausi bičių vai
šių tranų tik vienam teten
ka-su ja susieiti, ir jis tuo
jau po to miršta. Kiti tra
nai netrukus po motinėlės 
apvaisinimo darbininkių - bi
telių užpuolami. ir po di
džiausios kovos gėloniu už-

ir tik 
malonumui. Tai 
vyriškos lyties 
Per motinėlės

tolyn. Sunkesnė nu 
greičiau pavargsta li
pia kur nors-ant ša 

šiaip ant kokio daikt 
apie jų sukimba vi

I

I ■v

<

TeL Brofkton 5112 A
DANTISTAS g

DR. A. J. GORMANf
(GUMAU.SKAS) £

' 705 Main St., Montello, Mass.
(Kampas: Erosui Street) 

Ofiso valandos: £
Ryte nuo 10 iki 12 vai. X 
Dieną nuo 2 iki 5 vai. Įj 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. e 

į Sekmadieniais paąal sutarties, g

TEL. So. Ronton t>506—W.
UETUVYS DANTISTAS B 

A. L lAPUOIUh 
251 Broadway. So. Boston 

(“Keleivio” oame)

t
-------------------------Ofiso Valaitoos : nuo 9 1H 12, n*c 

ii8f> «kf 6 Ir ano 6:30 Iki 9 vakare X

IASeredcmls nuo 9 iki 12 vaL dieną 
< įSubatomls nno 9 tiri 6 vat Nedi 

domis ano 9 Iki 12 (pagal sutarti į---------------

.1 Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETBISTAS

ękzaminuoja akis pritaiko 
akinius

414 -Broadway So. Boston 
Ofise tik- vakarais

----------------—------■  J - - - ■—

/a- .- F|

rūšies
nededa. Iš kurgi išsiperi ta
da motinėlė? • Čia mes su

e TRUMPI ::1 

| SKAITYMELIAI | 
B NAUJA KNYGA- J 
| Joje telpa daugiau kaip g 
1100 trumpų pasakaičių g 

1 150 pusi. 45 centai g 
| DARRININKAS g 
į=!3o6 Broad&sy, Boztaa 27, Mass 3

.>
kusios bitelės. Bitininką?

■X

j P. J. AKUNEV1ČIUS! 
I Lietuvis Graborius | 
| 820 E. SfKTH ST., SO. BOSTON X 
i TeL S. B. 4486 i

metu kainuoja .......
metų kainuoja ... ..
metų kainuoja......
metų kainuoja .......
metų .kainuoja........
metų kainuoja ......

Pasiremdamas šia
Amerikos teismas
$17.500 ieškinį pareikštą vie-

$30,800.00
. 31,000.00

25,700.00
. 17,500.00 

S,400.00 
560.00

lentele.
atmetė

gauna ši ‘besiilsinti- spiečių 
ir suleidžia ji i naują avilį. 
•Senajam avily naujai gimu
si motinėlė tuojau užima sa
vo pirnitakūnės sostą. Daž
nai ji irgi išskrenda su spie
čium ir palieka senąją val
stybę vėl naujai gimusiai 
karalienių. Kai jau avily bi
tei i u tik vienai šeimynai te
lieka, kitos besiperinčios 
motinėlės išmušamos.

NEPAPRASTAS DALYKAS >
Šiomis dienomis pas mus pate

ko ant pardavimo dviejų šeimynų 
medinė stuba su penkių automo
bilių garadžium, City Point, ant 
E. -6th St., netoli L St. Keturi 
kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, jpriešakiniai 
ipiazai. Gera proga žmogul"kuris 
[turi vieną arba daugiau automo- 
bilių arba užsiimantis automobi- 
liųtaisymu. Rendų atneša netoli j 
$100 į mėnesi. Prekė $8,800 .Ma
tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką.

GUDRIAM-ŽMOGUI
proga papirkti gerą trijų šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Silver St., So. Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į mėnesį randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200.. Su- 
sineškit su savininku A. J. KUPS
TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE
I šešių šeimynų, — dvidešimts sep- 
Ityni kambariai. Rendų atneša 
$780 Į metus. Prekė $4,500.

• $4,500.00
| Medinis šešių šeimynų namas ant 
Silver Street, So. Boston. Yra ga- 

Ižas, atskiros paredalinės kiekvie- 
Inai šeimynai. Randos atneša $75 
I i mėnesi. Pirmas morgedžius 
$3000.

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
, MALKAS!

I Neužmirškite jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs 

Ita, taigi neatidėliokite, j 
Į savo “orderius. ”

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
1332 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1662—1373

Residencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Ęoston C779-W

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborius, batetunuoto- 
jes, Real Estate ir Public Notaras.

258 W. Broadway 
South Boston. Mass.Restdeucija 838 Dorc^eeter Aveous 

Dorchester, Masr,

stybės stebuklą.
Anksti pavasarį, kaip tik 

bitelės pradeda, lakstyti, ga
lima pastebėti,“ kad jos rū
pestingai daro keletą korių 
daug didesnių už kitus. Se
noji, žiemą praleidusi moti
nėle deda į juos po apveistą 
kiaušinėlį. Darbininkės bi
telės šiuos korius ypač aky
lai daboja. Iš šių kiaušinė
liu išsivvsčiusios kirmėlaitės*■ 
stropiai maitinamos. Šis pa
gerintas maistas ir gera 
priežiūra padaro tai, kad 
iš didesniųjų korių vietoj 
mažutės darbininkės bitelės, 
išeina labiau išsivysčiusi di
desnė bitelė — motinėlė.

Kaip tik motinėlė galuti
nai subręsta ir jau ruošiasi 
apleisti savo gimimo vietą— 
korį, pasigirsta avily jos ne
paprastas plonas zirzimas. 
Didelis bitelių skaičius ren
kasi tada apie savo senąją

DRAUGIJįl VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

i

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl veseli- 
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kiti

162 Broadway, S. Boston, Mass.
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 

Res. Tel. S. B. 0304-R.

Pirmininkas — 1L žioba,
539 E. Seventh St, So. Boston, Mase 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmirlnkns .— J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

------------ s — J. Glineckis.
5 Tremas Pk., South Boston, Ms» 

Fin. Raštininkas — M. šelkta
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvray, So. Boston, Maat 

Tvarkdarys — J. Zaikis, ’
. 7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečH 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va 
landų po pietų, parapijos salėj, 492 E 
Seventh St, So. B<*ton. Mana.

Kai biteles patalpina' į 
naują avilį pirmą kart jos 
eina 
taip jos įsidėmi vietą. Po to 
pakyla ir laksto keletą kartu 
ratu aplink, — tai yra taip 
pat apsipažinimo skraidy
mas. Apsipažinusi su vieta 
bitelė, kaip kulka leidžiasi 
tiesiai į kelionę maisto ieš
kotų. Naujai išsiperėjusios 
bitelės pirmą kartą iš avilio 
taip pat atbulos išeina, 
trumpai apsipažįsta su vie
ta, ir tada iš už keleto kilo
metrų nesuklvsdamos savo 
avilį atranda. “JI. Rytojus”

pro dureles atbulos; i?įs

Visokių rašytojų 3-jų veiksmų 
komedija

KAINAVO CENTŲ 

DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo- 
Į terj’s, Scenerijos: miesto ir far- 
j mos kambariai.

i Ši komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

Galima gauti:

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

t

skaityk

i

• K

pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo
*
i

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis,

i
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centu. ■ k .

Jo Kaiūa Visur Veik Ta*Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 SUingiu pusei

Lietuvoje: Metams 34 litai, pusei metų12 litų, 
3 men. 7 litai. »

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ.
• VALDYBOS ADRESAI

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI

reikalaukite
NAUJĄ IR LINKSMIAUSIĄ 

VEIKALĄ

“ŽEMĖS ROJUS”

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS /

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

“IŠEIVIU DRAUGĄ”
“IŠEIVIU DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną- šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.
.“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 

'pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve- 
timų.’ kalbų^vertimus, ir šiaip visokius lengvus 

-
t

Pirmininkė — Jieva MarksienS,
623 E. Eighth St.. So. Boston, Mflgh. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St, So. Boston, Masa.
Telephone South Boston 3422-EL 

1n. Raštininkė — Bronislava Cinnien*
29 Oonld St, W.'Roxhnry. Mas*. 

rždirriiikė — Ona StaninliuiC,
105 W. 6th St, So. Boston. Masa 

TvarMarė — Ona Mizgircdeng,
1512 Columbia/R«L. So. Boston. Mas< 

Orangija savo susirinkimus laiko kai 
antro atarr.lnką kiekvieną mėnesi 

•’ 50 vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Visais •Jr-jos reikalais kreipkitės pas 
protok--'ltj raštininkę laišku ar telefonu

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
280 E Street, South Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Povilas ltuka, 
95 C Street, South Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas, 
450 E. Seventh St., So. Boston. Masti 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis, 
Į’ 109 Bovren St., So. Boston, Mass.
Kasierius — Andrius Zalieckas,

611 E. Fifth St, So.- Boston, Mass. Į 
Į Maršalka — Kaz. Mikailionls, 
j 906 E. Broadway, So. Boston, Mass. Į 
I D. L.. K. Keistučio Draugija laiko savo I 

mėnsinius susirinkimus kas pirm^ I 
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-rą Į

I merių 604 Wasbington St, Boston, I 
MaJsu, 1:30 vat po pietų. Ateidami į

I ant susirinkimo atsiveskite su savim I 
I daugiau naujų narių prie musų drat> Į 
Į gijos prirašyti.
I - ■ .... > ■ - - ----- - ... I

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
J VALDYBOS ANTRASAI

I So. Boston Mass.

I /
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• h?el. Norsvood 1503

IE. v. warabow
H (VZRUBLIAUSKAS1
0 LIETUVIS GRABORIUS 

į IR BALSAMUOTOJAS

£ Graborius ir Balsamuoto jas
877 ir 448 Cambridge Street 

$ Cambridge, Mass.
Telephone University 8831-W

j 1179 WASHINGTON STREET 
į Norwood, Mass.

| PATARNAVIMAS DIENĄ 

V IR NAKTĮ
n i iiirmnoD. A. ZALETSKAS

I

Daugybe paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui Zinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliat Uždaviniai iv 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per menesį. 

’ Paveikslus piešia BUSIMOMIS ir kiti dailininkai. Lei- 
L džia “PASAKOS” B-ve. Redaktorius A. Giedraitis

> Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
t * p"* -

■

.sz.

■»

'4

žmonių laikraštis.
Redakcija fcir Ądministrncijos antrašas: “Išeivių

Draugas,” 281 A Eglinton Str. Glasgov, S. S. Scot- 
land.

Pirmininkas r- Jonas Jnrošn,
225 L Street, South Boston, Mm 

Vice-Pirmininkas — L. švagtdys,
111 Bowen St, South Boston, Mass 

I Prot •Raštininkas — V. Mickevičiau, 
- 405 Thlrd SU South Boston, Mm 
Finansų Raštininkas — M. telkta, 

į 366 W. Broadway, So. Boston, Man
Iždininkas — V. Balutis, >

86 Mercer SCtreet, So. Boston, MM 
MnrteDut — P. Lančka, 

j 806 Fifth Street South Boston, Mass. 
Draugija talko susirinkimus tart antrų 

I neddldlenj kiekvieno mėnesio, po n®- 
i vat po pietų.Terapijas Sa1«l teptis 
Į ta Gatvė, South Boaton, Mm.

i

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS !
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. - x : I

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. T
APIE LIETUVIŲ TAUTOJ REIKĖJUS 

YRA I9LETSTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
• - - *■ »

, Veikalas turi 436 puslapių, Iš korių 288 puslapiai
__ _ BjymtĮ paveikslais

L ' Kaina 13.50 Ušrisakykite
I "DARBININKAS” :

r 36$ West Broadway . 8<rath Boston, Ifan, 
i • —- ■

>
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