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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
/ LENKŲ MINISTERIUS

VARŠUVA. — “.Ekspress 
Poranny” praneša, kad ties 
Rawa Ruskaja stotimi, pre
kių traukiniu važiuojant per 
Stropovkos upę, įvyko smar
kus sprogimas. Tiltas sunai
kintas. Traukinio paskuti
nieji aštuoni vagonai įkrito 
į upe ir sudužo. Paskuti
niam vagone važiavęs kon
duktorius žuvo. Taip pat 
garvežys ir pirmieji vagonai 
nukrito nuo bėgių. Garu nu
plikinti mašinistai ir kūrėm 
tojas mirė. Paiškėjo, kad 
katastrofos metu iš Lvovo 
turėjo važiuoti greitasis 
traukinys, kuriuo iš rytų 
.Lenkijos parodos grįžo viee- 
premieras Bartelis, prekybos 
ir pramonės minist;. Kviat- 
kovskis ir susisiekimo mi- 
nistris Romockis. Prekių 
traukinys buvo paleistas pu
sę valandos prieš greitąjį 
traukinį. Susisiekimas nu
trauktas. Po katastrofos mi- 

. nisteriai grįžo Varšuvon ki
tu keliu. Įvykio vietą apsu- 
-po-kariuomenė. ' Daug žmo
nių suimta.

MEKSIKOS REVOLIUCIJO- 
NIERIAI IMA VIRŠŲ

Federalė Kariuomenė Pasi
traukė iš Vera Cruz .

NOGALES, Ari. — Kaip 
buvo paskelbta, kad gen. 
Gomez nužudytas neatatin- 
ka tikrenybę. Gomez tebė
ra gyvas ir vadovauja revo- 

I liuei jonieriams. Iš Los An- 
j gėlės praneša, kad Federalė 
kariuomenė lapleido Vera 
Cruz, bet revoliucijonierių 
jėgos kol kas dar nepaėmė, 
savo kontrolėm

Kitos žinios skelbia, kad 
valstijoj Tlavcatla eina 
smarkūs mūšiai. Daug žu
vusių abiejose pusėse. Taip
gi eina mūšiai Mouterey.

Kruvini susirėmimai tebe
sitęsia ir kitose- valsti jose.

šis vaizdas parodo maršuoj ančius Amerikos Legijonierius prie nežinomb kareivio kapo 
Prancijoj. y '________ \________ •

---------------------------------------------- *

Uždarė lietuvių mokyklai: 
ir areštavo daug veikėjų

WASHINGTON, D. C, 
Eltos praneši-

ŽEMĖS REFORMOS 
VYKDYMAS

Žemės Reformos Valdyba 
praneša, kad šiais metais 
bus išparceliuota apie 40,000 
ha. dvarų žemes. Nusavinta 
taip pat keliasdešimts dva
rų, kurie apskričiuose bus 
savanoriams išdalinti. Dar 
šiais metais manoma tuos 
dvarus apmatuoti, o kitais 
metais jau išdalyti. Paskir
toji savanoriams dvarų že
mė sudaro apie 30,000 ‘ ha. 
Tokiu būdu sekančiais me
tais visi savanoriai l>us ap
rūpinti žeme. Žemės Refor
ma bus vykdoma tol, kol 
nebus išdalyti -.visi dvarai, 
numatyti išdalyti Žem. Re
formos Įstatymais. Todėl 
gandai apie sustabdymą par- 
eeliaeijos yra nieku nepama
tuoti.

Žem. Re f. Valdyba yra 
nusistačiusi naujakuriams 
padėti knogreičiausiai įsi
kurti ir tinkamiau aprūpin
ti pašalpomis, paskolomis ir 
kitais palengvinimais. Tad 
dėl šios priežasties žemės da
linimas įvvks gal kiek ir lė
čiau. Užtat bus stengiama
si kubdaugiausia kaimų iš- 

• daM! Į viensėdžius.

JOKIŲ DERYBŲ NEBUVO 
IR NĖRA

Ne* tik Lietuvoje, bet ir 
čia platinami gandai esą 
tarp Krikščionių Demokra
tų ir valdančios Tautininkų 
partijos einančios derybos ir 
net jau esą susitarta.

Lietuvos “Rytas” oficia
liai praneša, kad tokių de
rybų nebuvo ir nėra, kad pa
našūs gandai yra nuo pra
džios iki galo pramanyti, to
dėl įspėja visuomenę ir pra
šo jais netikėti.

Lietuvos

A. • * '

SPROGUSIOS BOMBOS 
AUKOS PANEVĖŽY

Užmuštas vienas karininkas, 
15 žmonių sužeista

KAUNAS. — Rugsėjo 21
d. apie 11 vai. per šaudymo .v ‘ „JL... 4 R1Zade,1'
pratimus 4 pėst. pudke Pa
nevėžy dėl neatsargaus Var
tojimo sprogo šompolinė 
granata, kurios sunkiai su
žeistas vienas karininkas ir 
vienas kareivis ir lengvai 
vienas karininkas ir 13 ka
reivių. Sunkiai sužeistasis 
karininkas, neatgavęs sąmo
nės, 12f

DEMOKRATAI REIKA
LAUS SUMAŽINTI 

TAKSAS
WASHINGTON, D. C.— 

Demokratų partijos vadai 
kaip tik bus sušauktas Kon
gresas reikalaus sumažinti 
taksas mažiausia ant $350.- 
000,000. Pirmiausia numa
žinti korporacijoms iki 10 
nuošimčių. Taipgi žada į- 
nešti ir keletą kitų svarbių 
bilių. Artinasi rinkimai, 

į tai susilauksime visokių pa
imu. tik gaila, kad 

visos tos partijos komažiau- 
sia kalba apie darbininkų 
reikalus.

PAAUKAVO GYVYBĘ, KAD 
IŠGELBĖTI ŠUNĮ

NEW YORK, N. Y.—Tū
las Joseph E. Marshall iš 
Staten Island, kad nesuvaži- 
nėjus pasipainiojusį prieš jo 
automobilį šunį, jis pasuko 
automobilį ir trenkė įbėgan
tį bus’ą ir buvo užmuštas 
ant vietos. Tad už šunį gavo 
galą. /

___________

NELAIMĖS ANT GELEŽIN

KELIO
LGNDON.—Pereitais me

tais Anglijoj ant gelžkelių 
buvo nepaprastai daug ne-

■ 1 >
• 9 ■• ' r■ ■■' s• ■r. .

VALDŽIA ŠAUKIA LAKŪ- 
į NŲ KONFERENCIJA 

MASHINGTON, Dyd.— 
Oj’lĄivininkyjBtiy vądeti gavo 
pdknetimA fun> ^

TRAUKINYS UŽMUŠĖ DU, 
SUŽEIDĖ PENKIUS

GREENWICH^Mass. — 
Spaliui 9 . traukinys trenkė 
į greitai bėgusį automobilį 
skersai gelžkelio ir važiavu
siais automobiliu du ant vie
tos užmušė ir 5 sužeidė. Ve
žikas aiškina, kad jis matęs 
Jog .traukinys čia pat, bet 
[jam kito išėjimo nebuvo 

*kaip; tik paskubėti ir pra-

MIRĖ ILGABARZDIS 
GYDYTOJAS

MANEYS, Ga—Dr. Sam 
Durham buvo žinomas pla
čiai, nes turėjo ilgiausią 
barzdą šioje šalyje. Spalių 
10 d. jis mirė sulaukęs 67 
metų amžiaus.

Sako, kad jo barzda buvo 
šešių pėdų galas nuo* galo 
ilgio. Kadangi jis buvo ma
žo ūgio, tai jis galėdavęs ap
sivynioti barzda aplink ko
jas ir dar vaikščioti.

T v ----- . —

pdkvietimĄ Puo V'a&žios
T t    .> i N.- ■■

lenkti traukiiiį. Traukinys 
visgi pagpyp automobilį ir

■ 25 pėdas, 
.. , > nuvežė ligo-

Įiinėn.'
.v.

21 SU-

Įvyauti penkių di«nųk<^e- 
ren^ijojj' gruodžio mėnesy;

pori sužinot^ ™

M SnžeMuosftfe 
p iriretųcdarvn geTesmerru ^. -.-.*.*5^2X7 

tarnavimui vishornenei or- ‘ 
ivUisĮrc kaip geriau įal* «

............... -.................

ttafrkyfi oriaivininkystės im 
<hiįtr>3n.. -

J

Vfg^CTETtmn'PRAMO- 
į ;nėš įmoktų skaičius 

pasažieriai ir 198 gelžkeliųi Iš tiso YJttu^yfčVrrr' 641 
darbininkai ir 3,893 pasažie- .Šiokios, aiHbki& WŠiės pu
riai buvo sužeisti skirtingose monės įmonė ’šd 8037 drfrbr-

laimiu. Žuvo 291 žmonės, 931’ \Nfis ĮMOKTŲ SKAIČIUS

nelaimėse ant gclžkdių.
T

įlinkais. •r, x.t t

*r. i

s _____ _ ____ __  „

U žipĖ*SKąPLIOŽlJOJV . .., T________—r „
FX^)ORADQ, Arki — 

Lion* Aliejaus kompanijas 
alirfJins šuliniamj£Mi^iiU©4a- 

vūs užmušė keturius žmones

- Sfiėjr/. ’kild ckšptiožija ki- 
Irt nuo ūžtuos, ’žąlrts pridarė 
'irž $100,000. - •

. , .J-----

WASHINGTON, D. C., 
Spalių 7. — Elta praneša, Spalių 8. 
kad Vilniaus krašte uždary-'mu, spaudoje pasirodžiusio? 
tos lietuvių Draugija “Ry-’žinios dėl lenkų mokyklų i J 

įtas,” Mokytojų Seminarija mokytojų Lietuvoje perse- 
lį’r 44 liaudies mokyklos. Su- j klojimų neatatinka tikfeny- 
[imti organizacijų pirminiu- bę.- Kalbamuoju klausini t 
kai, veikėjai ir daug kunigų, j padėtis yra sekanti. Visi be -1- 

Lietuvos Pasiuntinybė cenziai mokytojai nuo 1921 
m. buvo skiriami su būrin c 
sąlyga paskirtu laiku įsigj /

Penktadieny, spalių 7 d. į ti cenzą. 1926 metais 
“Darbininko” skaitytojas 
Tarnas Jakavonis gavo ka- 
blegramą iš Vilnijos, kad jo 
brolis kun. A. Jakavonis 

I areštuotas ir išvežtas į Vil
nių. Kablegramos turinys 
yra šioks:

■Amerikai

mokytojauti .86 
sąlyga įsigyti 
m. rugpiūčio mėn. 
zo neįsigijimo 1926 m: 
ta apie 250 ir 1927 m. 220 
lietuvių mokytojų. Dėl toy 
pačios priežasties 1927 m.

RYGA.—Rūgs. 16 d. nau
jas Lietuvos pasiuntinys 
Latvijoj Kazys Bizauskas į- 
teikė latvių respublikos pre
zidentui G. Žemgaliui savo į- 
galiojimų raštus. Įteikimo 
kalboj pasiuntinys pabrėžė 
savo misijos svarbumą, ku
rios tikslas yra išvystyti ir 
pagilinti tuos gerus santy
kius, kurie yra tarp abiejų 
giminingų tautų. Preziden
tas atsakymo kalboj pažymė
jo, kad abiejų šalių intere
sai sutampą ir tų interesų 
saugojimas uždedąs abiem 
vyriausybėms pareigą ieško
ti 'bendru,kelių susitarimui.

juos nužudys arba supūdys 
kalėjimuose kaip jau su 
daugeliu mūsų tautiečių yra 
jau. padarę.

Kad paslėpus atnaujintąjį 
terorą prieš lietuvius, lenkai 
skelbia pasauliui, kad jie tą 
darą, nes lietuviai Lietuvoje 

[persekioja lenkus ir uždari
nėja jų mokyklas.. Be to, 
esą Lietuvos partijos prašo 
lenkų valdžios imtis žygių 
'prieš Lietuvą. Čia matyt pa
sinaudoja Lietuvos socialis
tų banditų pareiškimais, ku
rie po Tauragės riaušių pa
liegę prašėsi pas lenkus prie
glaudos. Lenkai juos pri
glaudė ir dabar jų vardu 
šmeižia Lietuvą.

atleista 68 lenkai mokytojai. 
Nei viena lenku mokykla ne-« 
uždarvta. Kai kurios lenki t 
mokyklos neveikia netnrėda^ • 
mos pakankamai mokinių.

f o jų 'i n tėra avimas
traeijos stovyklose ir inter
nuotų lenkų mokytojų atsi' 
šaukimas vra -grynas lenki:
nuotų lenkų mokytojų 
šaukimas yra -grynas 
valdžios prasimanymas.

Lietuvos Pasiuntiny!) ?
Amerikai

KUNIGAIKŠČIO JONO GE
DIMINO KLAUSUČIO 

BERŽANSKIO SU
KAKTUVĖS

KAUNAS. — Rugsėjo ’ 
d. buvo kunigaikščio Jone 
Gedimino Klausučio-Bet •* 
žanskio 65 metų amžiaus i .• 
50 metu lietuviu tautini.) 
veikimo sukaktuvės. Kari-- 
ninku ramovėje Kaune tr; 
dieną’ buvo suruoštos jubi
liejaus iškilmės.

$300,000 GAISRAS REVERE
Sekmadienio ryte, spalių 

9 . kilo didelis gaisras Re- 
vere, Mass. Supleškėjo Nau- 
iical Ballroom ir Pit namai. 
Padarė žalos $300,000. Bū
vi) pašaukta iš šešių mieste^ 
lių gaisrininkai, kurie smar- t 
kiai kovojo su ugnimi. Gais- 
rms grąūuo ir 5eimynoms_ir 
daug iii buvo išsikraustę ant 
gatvių.

- IŠSIUNČIAMI Iš KAUNO
Kriuno karo komendanto 

įsakymu; išahmčiamę Ve,nc- 
kevičius« trims mėnesiams į 
Biržų apskritį, Žvyronas 
Antanas į šakių apskritį vi
sam karo stovio metui.

VISI SAVANORIAI GAUS 
ŽEMĖS

Žemės Reformos Valdyti 
praneša; kad šiais metai? 
bus išparceliuota apie 40,00 ) 
ha dvarų žemės. Nusavint l 
taip pat keliasdešimts dva
rų, kurie apskričiuose bu? 
savanoriams išdalinti. Da • 
šiais motais manoma tuo? 
dvarus apmatuot. o kitai ; 
metais jau išdalinti. Pr- 
skirtoji savanoriams dvar t • 
žemė sudaro apie 30,00Q Ju. 
Tokiu būdu sekančiais me
tais visi savanoriai 
rūpinti žeme. Žem. TeK mi t 
vykdoma tol. kol bus išdalyti 
visi žem. reform. įstatymai? 
numatyti dvarai Ž. R. Val
dyba yra nusistačiusi nauja-* 
kūnams padėti kuo grr- 

sako, kad tie rekordai dravo išgauti nuo prasikaltusių mo-či ausiai v įsikurti ir tinke- 
ierų ir mergaičių ir juos sude ginęs tam, kad atremti kalti- minu aprūpinti pašalpomis 
nimus, būk jis pasiėmęs oficia liūs dokumentus. 'paskolomis. j

, jsen. umosey, ouvęs <*uve uijcsvc

Colorado teisėjas, degina apie 5,000 teisminių rekordų. Jis

nimuB, būk jis pasiėmęs oficia liūs dokumentas.

: .’lv-'-J- -*rį.
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romiško medžiagos žemes
* C■J
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ktū’ie gavo sklypus žemės li
gi 1 ha. troboms pastatyti,

*

SAVANORIAI GAUNA MIS 
MEDŽIAGOS

Ministeriu kabinetas k nu-
. . .. - . ,

kvadratinio kilometrų įplpte, 
visai negilai žemėje 
pię kelis metrus

os
■ . - - - ...

tarė kariams savanoriams, į Pakulnės gyven tojš£' G. ga~

Neiftuuo kran
. v ■ ' - ■ . ' J*

vos dvaro, ko

ii

nykiose paliktą per naktį 
geriausią karvę 800 litų,-no- 

ledsti išduoti po 90 kietmete- žinomi piktadariai nežmo- 
_ ______________ o________ j niškai subadė, taip, kad atė-
rėfolhnos-įstatymo § 33. nu- jus milžti,, jau rado, ją ne
statytomis taisyklėmis. Sa- gyvą. Nors piktadariai dar 
vanoriams, kurie jau yra ga- nesusekti, tačiau yra davi- 
vę sklypus kaimų srityse ’ nių spėti, kad tai bus pada- 
ir kartu miško medžiagą ū- rę dėl politinio keršto. Mat, 
kiams kurti, šita privilegija ūkininkas G. žinomas visoje 
netaikoma. -apylinkėje kaipo geras lie

tuvių veikėjas. Jis ir rinki
mų kovoje aktyviai dalyva
vo. Dabar, kada lygiai šio
je apylinkėje lietuvių sąra
šai netikėtai daug balsų ga
vo, matomai politiški prie
šai kerštui nors tokį šposą 

jis i iškirto — padarė jam dide- 
j _. -----

•<
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NAUJAS TILTAS
’ Nesenai užbaigtas statyti i 

naujas tiltas per Mūšos upę, ] 

Uštukių kaime. Tiltas 100’ 
metrų ilgio, gelžbetoninis, | 
pastatytas Biržų apskrities 
savivaldybės lėšomis. ___
kainavo daugiau šimto tūks
tančių litų. v

Rugsėjo mėli. 10 d. įvyko 
iškilmingas šio tilto pava
dinto. “.Prezidento Smeto
nos” vardu, atidarymas.

lį materialį nuostolį. Kiek 
šiuo atveju yra žmonišku
mo, 
jas!
mūsų kultūringame krašte 
tenka.- apie panašius reiški
nius kalbėti, jie gal tiktų tik 
tamsiausiam Azijos užkam
piui. Rejkia pridurti, kad 
tam pačiam ūkininkui viso
kie nenuoramos, tai kelią 
________ > ar šiaip kokiais 
nors gramozdais užverčia, 
tai šiaip kokį kitą šposą iš
krečia. Rodos, policija čia 
turėtų pakankamai darbo.

““3----------------------------------

GRĮŽTA KARIUOMENĖN
Respublikos prezidento ak

tu dabartinis vidaus reikalų 
ministeris pulk. ltn. Mustei
kis grįžta į kariuomenę ii’ 
skiriamas ypatingiems rei
kalams karininku prie R. 
Prezidento. Pulk. ltn. Mus
teikis pasilieka ir vidaus rei
kalų ministeriu.

lai sprendžia skaityto- 
Reikia tik gailėtis, kad

IŠKILMINGOS PRIMICIJOS 
VIRBALYJE

Š. m. rugpiūčio 21 dieną
Virbalyje buvo nepaprastuos nie(Į2iais
iškilmės. Šiandien čia liko 
įšventintas į kunigus Vin
cas Padolskis, baigęs dakta
ro laipsniu Romoje filosofi
ją ir dabar studijuojąs te
ologijos mokslus Šveicarijos 
Fribourge. Šventinimus at
liko Jo Ekscelencija arki
vyskupas Karevičius. Iškil
mėse dalyvavo 30 kunigų^ 
kurių tarpe buvo Marijonų 

* kongregaci jos pirmininkas
ktin. prof. Būčys, Amerikos 
“Vyčių” dvasios vadas kun. 
Simonaitis, krikščionių de
mokratų partijos pirminin
kas kun. M. Krupavičius, 
kun. d-ras Navickas garsus 
veikėjas ir kitų aukštų as-

•

menų iš dvasiški jos tarpo. 
Buvo ir skaitlingas svietiš- 

„kių būrelis: Amerikos “Vv- 
• šių,” jo draugi] esančių Lie- 

ituvoje. skaitlingai iš gimi
nių etc. 
j žmoni ii.
"išpuošta, 
arkivyskupas

laike kurių įvyksta gerb. 
XVinco įšventinimas. Tai ne
paprastas įvykis: pirmas ne 

ytik Virbalyje, lx-t ir bendrai 
.^Lietuvoje tokiomis apysto- 
vomis. Baigias šventiniai. 

■ Kun. d-ras Navickas, įšven
tintojo brolis, sako gražų, 
graudų pamokslą. Pamoks
lui pasibaigus naujai įšven
tintas kun. Vincas teikia vi- 
Šiems savo pirmąjį palaimi- 

I *bimą.
Pasibaigus religinėms apei 

"goms iškilmių tąsa persime-. 
;ta į kun. Vinco tėviškę Vir
balyje. Jauki atmosfera: 

s ! šnekasi, džiaugiasi, pasipila 
. .viena kita prakalba, užtrau

kiama dainelių, galop bū- 
Tiais fotografuojasi. Na o 

• jaunieji visai neišsėdi vieto- 
ir pradeda žaidimus, kar- 

’ tais gi pertraukai vale i ūką 
•ar klumpakojį sudroždarni. 
Ir tik jau vėlai vakare pra
dėjo skirstytis, apleisti šią 
Jaukią, kilnią atmosferą, šią 
nepaprastą šventę, linkėda
mi naujai įšventintam kun. 
Vincui sėkmingiausio darbo.

TZT1

40c.
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Virbalyje minios
Bažnyčia gražiai 
Jo Ekscelencija 

Karevičius 
laiko iškilmingas pamaldas,

3) Pasakyk mano laimę; Surinko Š. K-, P- ir N. l&i
TEATRAI: dalia 4l * 1>.^Kirtime paakui; 2) Antanukas

------------ _ ----------------------- -------------

•

25c.
—15c.

5.00
___ Ot/C, į

—20e.

—20c.
3Oc.

_10c.
_IOb.
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Šimonių giroje Paklimbąlio 
vienkiemyje nuo senų, laikų 
žgjnė buvo ganėtinai sausa. 
Galima buvo sėti įvairius ja
vus. Praeitais metais nei iš 
šio, nei iš to atsivėrė, vers-, 
mės ir apsemę veik visą že
me vandeniu. Dabar atrodo 
lyg būtų ežeras; pradėjo 
augti nendrės ir vikšriai. 
Neturėdamas galimumo nu
sausinti, gyventojas privers
tas būva išsikraustyti į kitą 
vietą ir apleisti savo žeme-

’ Ir kitose Šimonių girių 
vietose pasidarė, nedideli e- 
žerėliai. Matomai, šį reiški
nį reikia aiškinti tuo, kad *■ ' e e 
požeminiai vandens takai 
pakeitė savo kelius ir pra
simušė į viršų.

visai negilai zemlje rastą a- 
piė kelis metrus storumo 
meutinės inedžiagos ldųodąs. 
Padarius valstyįiinej.tepluHr 
kos chemijos laboratorijoj 
rastosios medžiagos, tyrimu, 
patirta, kad tai yra ‘kalcio 
karbonatas* jo sudėtis; idrė- 
gmės 0;53% kalcio kai-boųa- 
to — 95,71%. Yra žinių, kad 
šio mineralo kluodai eina ir 
daug toliau už sakyto ploto 
ribų,' tik kiek giliau-esą že
mėje. Šis dalykas -reikalui- 
•jas nuodugniau ištirti.

Tam tikslui reikėsią apie 
2,000 litų . Jąu if dabar esa
mi tyrimai džiugina, kad pa
čios svarbiausios medžiagos 
cementui dirbti mūsų kraš
te vra.ir dar prie pat Kau
no.

IŠSIUNČIAMI Iš KAUNO
Karo komendanto įsaky

mu išsiunčiami iš Kauno j 
Varnių koncentracijos sto
vyklą kaip neištikimi ir pa
vojingi visuomenei, šie as
menys: .Buchockis Vladas, 
Žemaitis Juozas, Kacucevi- 
čius Antanas, Kaminskas 
Jonas, Česlevičius Stasys, 
Nakčiūnas Vladas, Galva
nauskas Petras, Kranklys 
Juozas, Juška Antanas, Si- 
dirnis Mikas, Kastickis Juo
zas, Kučas Jochelis, Gleza- 
ras Meilachas ir Paškevi
čius Romas. Iš jų paskuti
nysis yra Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus farmaceutas. 
Jis pareiškė, kąd teoretiškai 
esąs anarchistas, nieko ne
pripažįstąs. Išsiunčiamųjų 
dauguma Jiomųnistai ir 
jiems prijaučią? Be to, pas 
karo komendantą vra užves-.y .

ta byla, prieš lenkų gimna
zijos gimnastikos .mokytoją 
studentą Liutvką Česlovą ir 
studentą Krygerį Motiejų. 
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NAUJOS PAŠTO 
ĮSTAIGOS

Nuo rugsėjo mėn. 1 d. į- 
steigtos pašto agentūros 
Judrėnuose, Tauragės apsk., 
Vašakėiiuose, Panevėžio ap. 
ir Pašiaušyje, išaulių apsk.

Vegerių, Mažeikių apskr. 
ir Pašiaušyje. Šiaulių apsk. 
pašto agentūros paverstos 
pašto telegrafo įstaigomis su 
visi] rūšių operacijomis.

BEŽAIZDAMAS UŽSIMUŠĖ
MEILŪNAI, Vabalninko 

vai. — šio kaimo vaikinas 
J^Valeckas š. m. liepos mėn. 
T d., besisupdamas su pane
le iškrito i#, sūpynių ir mir
tinai prisimušė. Nugabentas 
į Biržų ligoninę, 8 dienas 
pagyvenęs, -mirė. Sūpynės 
buvo tuojau užareštuotos.
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■ U.... - miDĄKNYGZS
ANT KELIŲ—"b-ko" spauda. Odo, apdarai* $XS0 ir $3.56 

im? oŽnakymus arba pinigus, vū>uorp«t adresuokite taip: • 

dAaBiwixrls
v South Boston, Mmb,

e**

i Tred Starek, buvęs Karo fi
nansinės korporacijos direkto
rius, liko išrinktas prekonven- 
cijos manageriu dėl buvusio 
III. gub. F. O. Lowden’o.

Pamokinanti 
_____________ 40c.

LAUKŲ DARBAI

VILKAVIŠKIS. — Kaip 
pavasarį gyventojai troško 
giedros, taip dabar kai, ku
rie trokšta lietaus, nes lie
taus jau senai Šioj apylinkėj 
nėra buvę. Vietomis dėl į- 
džiūvusių dirvožemių ūki
ninkai negali baigt arti ly
sių, arba nepajėgia apakėti 
pasėtų ingių bei kviečių.

Vasarojus jau baigiamas 
valyti. Jo valymas šiemet 
dėl gražaus oro buvo labai 
patogus. Dabar raujami vė- 
lybesnieji linai; bet jų rovi
mas kietose žemėje yra la
bai sunkus. Laukuose lieka
si tik bulvės ir daržovės.

Bendrai, darbai šiemet 
kininkams vyksta gerai.

- /

ū-

“Geri raštai suramina, pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir sustiprina tikėji
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dorovingame gyvenime.”

• j <
s ĮVAIRIOS KNYGOS

MANllAGUif A.S—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas______ 20d.
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos, 

privalumu, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermes. 'Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel______________________

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų.ir 3 vienuolijų įstatai__  8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka_______________75c.

PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.-! i 
V. Kulikauskas ____________________________________________ 15c. '

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___________ ;_______________________________________1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—p^^ojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kr^ J. Tumas______________50c.

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

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_______________45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c.

KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas lie galo įdėmūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75e. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis.___________________________________________75e. -

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
Vertė Kun. P. L._____________________________________ 15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas-; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis______________ _ ___________________________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU-BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a_____________ ________________________________________ 15c-

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas---------------------------------------------------- 50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio ____________________ _50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS______________________________25e.
VATKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ 50c.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje_________________________________________  15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ___________________________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus - -_________________________ 50c. ‘

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas______________ ________________ *_______ 50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas s Jeronimas Pečkaitis_______________ 50c.
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas._40c. 

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina---------------------------------------------------- 30c.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas-._________ 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis.„_15c. 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K. A. Vasys__25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis____________________75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevieius; be ap
darų 75 centai, su apdarais___ -----------------------------------------------$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius __________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______

EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 

ŠIŲ NAKCELY________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ ____ ____

•VAI AŠ PAKIRSČIAU_________________

UŽ ŠILINGĖLĮ________________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _______________
LIGHO (latviška) _______ ,__________

/ . TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _____ - 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas___________ _________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktą. Vertė Akelaitis
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

• Kun. L. Vaicekauskas _______________________________|_10e.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. širvintas_80e. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V._________ .10b,
PATRICIJA, arba.nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas________________________ ■ . 10a-
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 3!ia. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) LiurdoStebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas__________________ , ffia
VAlkŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; “ ~ * * * * ~ * *------------- “
VAIKŲ 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K.. D. ir N.
w a 9 n a aa

West Br



I —f"

Darbininku ūpas Geras

Nesiduokite Suvadžioti

Lietuvės katalikės mote-

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienus Rorden I.cfbells knlp ntvalzzlnctn turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite nrtimlnmdą premijų krnntuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų. lėkščių, laikrodžių ir 
daugelį pnlklansh) dalykų DYKAI tHc su Borden lelbeliata nuo 
žlos'rušles I*iutaldylo Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

LDS. Centro Valdyba
Per A. F. Kneižys, 

Sekretorius

Kuomet1 saldini ir tirštini savo kavą su Bor
den’s Pasaldytu Kondensuotu Pienu, varto
jant rūšį kurią mes čia vaizduojame, tuomet Z 
jūs vartojate pieną kuris duoda netik riebumą 
jūsų kavai, bet tikrenybėje iškelia aikštėn tą 
gerą, patenkinantį kavos kvapsnį—kuris pasi
rodo kada tik vartojama tinkami sukeptos ka
vos ir padaro ją kaip reikia.

Varpas, kuris bus Įkeltas Į kare žuvusiems pastatyto pa
minklo bokštą, vežamas iš Paryžiaus į Douaumont, Pranciją. 
Vežant šį varpą lydėjo apie 5Q muzikantų ir keliolika Įžymes
nių asmenų.

Dar toliau, tamsta atrasi kad Borden’s Pasaldytas 
Kondensuotas Pienas labai ekonominis. Vienas 
kenas eis taip toli saldinant ir tirštinant, kaip kad 
puskvorte Smetonos ir svaras cukro.

Jūsų pirmas pakelis OLD 
GOLDS sužavės įus cigare- 
turūkvme.

SILPNI, NERVUOTI VYRAI 
IR MOTERYS

Vyrai ir moterys, kurie yra silpni, 
neminti ir turi menkų sveikatų, turė
tų pabandyt Nuga-Tone. puikias gy
duoles. kurios padaugina nervų ir rau
menų stiprumų, ir suteikia, naujų jėgų 
visiems svarbesniems kūno organams. 
Kadangi jos yra sveikatų budavojan- 
čios gyduolės. Nnga-Tone padaugina 
svarumų, pataiso prastų apetitų, ne
virškinimų. chroniškų užkietėjimų, su
stiprina kepenis, inkstus, prašalina 
pūslės iritacijų. pataiso miegų ir paša
lina silpnumų ir panašius simptomus, 
kurie paeina nuo-kūno silpnumo.

Nnga-Tone yra parduodamos pas 
vaistininkus su garantija. Pabandykit 
jas savo ligoj. Pamatysit. kad jos yra 
sveikatų budavojančios, suteikiančios 
stiprumų ir energijų. Jūsų pinigai bus 
grųžinami, jei negausite užganėdinimų.

OLD GOLD yra naujas 
eigaretas kurį galima rūkyti 
nuo ryto iki vakaro ir be jo
kios gerklės iritacijos.

Yra visiškai naujos rūšies 
tabakas, padirbtas pagal 
naujausio būdo, kuris yra 
malonus. Nėra nė kosulio 
vežime. ____ *

.Ūpas nariuose labai pakilęs. 
Viii tik laukia šaltesnio oro, 
kad užpuolus Providėnco ko
loniją ir jo apylinkę. Planuo
jama sutraukti visus darbinin
kus į savo eiles. Tikrai malo
nus ir džiuginantis apsireiški
mas. Tad galima tikėtis, kad 
šiais metais prirašynėjimas 
naujų narių ir skaitytojų bus 
gyvesnis, nes bus kam dirbti. 
Prirašysime visus šios kbloni- 
jos darbininkus į vienintelę 
darbo žmonių organizaciją — 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą. 
Valio Proviflenho lietuviai 
darbininkai t

G
ERA kaVa sudaro valgį. O Borden’s 
Pasaldytas Kondensuotas Pienas padaro 
gerą'puodelį kavos dar geresniu.

Vėliau apie tai teks pla
čiau pakalbėti.

S. Sakaliene

V. Jedinkus, L. D. S. 72 
kp. Detroit, Mieh. buv. fin. 
raštininkas, kuris naujų na
rių vajaus laike laimėjo pir
mą dovaną, pasižada iš pri
rašytų narių iškolektuoti 
mokesčius ir nuo dabar dar 
daugiau pasidarbuoti orga
nizacijos labui. Kas “suby- 
tis” Detroitą?

~i

Tonikai naudojama atgaivinimui nu
vargusių ir nusidėvėjusių muskulų, ner
vų celių ir kitų kūno organų j tikrą 
sveikatos stovį. Yra daugelio rūšių to
nikų ir jie reikia naudoti pagl tų ita
lių kūno kuriems reikia. Yra Nervų 
tonikai. Gazo tonikai. Kraujo tonikai 
ir pagalinus tonikai padaranti che-' 
mišką permaina sistemoje. Dauguma 
tonikų turi dvigubą veikmę, kaip tai 
paliuasuoja vidurius ir valo kraujų ir . 
būdavo ja kūniškų sudėjimų. Nors to
nikai yra gerai, bet pa turtina gauti gy- 
'lytojo patarimas kokį naudoti ir rei
kia laikytis nurodymų kokius jis pa~- 
lieps jeigu nori gauti naudos iš toni
kų. Tonikai skirtingi nuo štimutantų 
nes jie veikia lėčiau ir priduoda sis
temai reikalingų permainų jo atslga- 

! vintui i natūrali .stovį.

Šimtelis lietuviškųjų bo
belių, Trockio garbintojų | 
šiomis dienomis paskleidė 
lapelių antgalviū: “Ko ji čia 
atvyko.” Kadangi po lie
tuviu kolonijas dabar lanko
si ponia Franeiška Pikčilin- 
gienė, Lietuvos Katalikių j 
Moterų Dr-jos ’ įgaliotinė, 
kuri renka aukas Karmėla
vos Mergaičiij Ūkio mokyk
lai baigti, tat visas lapelis 
nukreiptas prieš p. Pikčilin- 
gienės misiją, puolama • L. 
K. Moterų Dr-ja, prirašyta 
visokių nesąmonių ir, ant 
gąlo, šaukiamai “Nė cento 
Lietuvos liaudies nepriete
liams.”

• žmonės valgo razinkas dėl jų sal
daus skonio, i>et nežino, kad jos yra 
sveikas ir maistingas valgis, ltazin- 
kos turi savyje svarbią maisto dalį 
kaipo, val.-dų-pikrų arba carbohydratų. 
Valgant razinkas neturėsit nevirškini
mo negerumų kaip atsitinka su kitais 
saldžiais valgiais, todėl razinkas gali
ma 'valgyt, ligoniams ir vaikams ir Ik
re i k visiems kuriems užginta valgyt 
cukrinius dalykus. Kazinkos yra ne
brangios ir jas reiktų valgyt bent syki 
j dienų kuriame nors valgyje. Sekan
tis receptas patenkins visų šeimynų 
ir lengva pagaminti.

Razinkų Pudingas

“DARBININKU” j
“DARBININKAS ” yra plačiųjų darbo žmo- ! 

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių Į 
gyventojų laiktAštis. Jis teikia žinių apie šalies ! 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus- ir valsty- ; 
bes vidaus ir užsienio politiką. ]

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina ! 
teisingus darbų žmonių reikalus ir nurodo kelią ; 
į geresnę ateitį. '

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody- ; 
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai iuri- 
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

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

“DARBININKAS? yra visų dorų žmonių ; 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- i 
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams^ : 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

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

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- "j 
jos adresas: Kaunas, Nepriklwsomffbfs Aikštę j 
9-ra, LITHVANIa.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atllkinėjunt pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus lodomus kainai Lietuvei šeimininkei.

Yra nauja išdirbystė, ku
ri išdirbinėja milijonus ci- 
garetų kasdiena.-

Rytmečiais pirmiausia ųž- 
sidėgk OLD GOLD ir taipo
gi paskiausia vakare. Rū
kyk juos anksti. .Rūkyk vė
lai.

Dėlto kad OLD GOLDS y- 
ra naujas ir geresnis cigare- 
jtas. Gali juos rūkyti kas die
na.

Skaityk OLD GOLD ei- 
garetų skelbimą kas numerį. 
Rasi jam daug juoko ir ma- 

rys nesisieloja komunistų ki- lonumo dėl savo šeimynos ir 
senėmis; jos neprašo jų au- draugų. Jie telpa nuolatos.

IZirštu nagai reikia užžiurėti. talpi 
. pat. kaip užžiuri dantis artai kitas <ta- 
! lis kimo. Nagus reikia nuolat užžiu- 
įrėti ir jus turit turėti namuose pa- 
. prastus nianikuraviuio reikmenis, kaip 
! tai pakelį oranžui pagaliukų, nagų ~tl- 
ibintojų. nagams pielyčių, lenktas na- 
j'gams žirklaites in kokios panagių ko
šelės. Keikia pieluoti nagus kasdien 

■ kad nereiklų tankiai karpytu Kasdle- 
j nininiani reikalui tik nušveiskit nagus 
su biskeiiu pališio ir trinkta juos na- 

, gų šepetuku. Jeigu nagai palieka tra- 
i pus kad kerpant trūksta, ištepkit juos 
i su biskeiiu cold eretini einant gulti. 
Tas suminkštins nagus ir galėsit leng- 

' vai apkarpyti.

Šį mėnesį Trockio adoran- 
tes, lietuviškos bobeles—ko^" 
munistės, daro narių vajų 
savo “susivienvmui.” Tat

/

tuo lapeliu mano prisižvejo- 
ti mažiau susipratusių mote
rų ir jas kruvino 'komuniz
mų vergėmis padaryti. Lie
tuvės moterys. kurios neno
ri prisidėti prie kruvinų ko
munistų darbų Rusijoj, Ki
nijoj. Meksikoj, privalo būti 
atsargios ir nė lapeliui, nė 
visokioms kalboms, kurias 
kartais gali iš .šalies išgirs
ti, netikėtu-^ ■ ■' -

Ši auka yra begalo brangi 
L. D. S. entrui, nes Provi- 
denco darbininkai parodė 
.gražiausią širdį , ir prisiriši
mą prie mūsų organizacijos. 
Visi žinome ką reiškia su
rengti šeimines pramogas ir 
priimti seimą. Jie* tą pada-; 
re puikiai ir maloniąi. Kiek
vienas su didžiausiu pasi
šventimu ir malonumu dir
bo, kad tik-patenkinus suva
žiavusius dalyvius ir užinte- 
resavus * vietinius žmones 
tarpe kurių jiems tenka 
dirbti. Ir štai užbaigė sun- 
kų darbą, vienuoliktos kuo
pos darbininkai prisimena 

jeentrą ir jo .reikalams ski
ria' dvidešimtį dolerių. Gra
ži suma, bet dar gražesnė 
Providenciečių širdis. Tad 
ačiū už užuojautą ir para
mą. Telaimina Dievas jūsų 

-kilnius darbus Bažnyčios, 
Tėvvnės ir darbininkų labui.

nuoji rengtis kelionėn. Jos laimi pa
rankios kuomet pakuoji dreses, blus» 
kas ir andarokus^ etc. .

Jeigu supamas krėslas turi paprotj- 
• keliauti." prilipyk siauras juostas vel
veto ant apačios krėslo vėžių.- •

Sulaikymui nuo sutrukime pirštų ga
lų žibančios odos čeverykų jy i pildyk 
čeverykų galus skarmalais.

Kančiukus reik mazgok po-kiekvieno 
dėvėjimo išvengimui prakaitavimo ir

I išsilenkiinui nuo trynimos! jų tose pa
čiose vietose. .■■

Puikus sausas šluostytuvas galima 
pasidaryti iš blauzdų'senų juodpan- 
čiakų .Nukirpk jušlas nuo apie penkio
likos pančiakų ir sunerk jas išilgai, 
paskui susiuk į krūvų ir įsprausk į 
šluostytuvo (mop) rankenų.
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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 biitt

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.'
APtE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA TALEISTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS

UETUVOS ALBUMAS

L. D, S. 51 kp. susirinkimas
• Spaliij 13 d., 7:30 v. v., Lie'-' 

tuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Ger
biami nariai kviečiami skait-, 
Iingai susirinkti, nes orui atvė
sus bus galimybės daugiau 
darbuotis darbininki] labui. 
Labai prašoma gerb. narių už
simokėti narystės duoklę, jei
gu kurių būtų užvilkta. Teisy
bė, dabar yra blogi laikai ir 
tas pirmiausia liečia darbinin
ką arba smulkesnį b-znierėlį. 
Tas mums gerai suprantama. 
Bet tokiu sunkiu laiku galime 
mažinti kitas nebūtinas išlai
das- ir sutaupę kiek nors ga
lėsime skirti dalį savų idėjų į- 
gyvendinimui, remdami kata
likų darbininkų spaudą. Oras 
atvėsta — tas ragina mus prie 
didesnio judėjimo!

, Raštininkas

Jeigu perkblatoriaus Koštuvas už- 
kempa, užpilk rupios druskos ir. pa
trink skylutes iš viršaus ir apačios. 
Pilk į jį verdantį vandenį numazgoji- 
mui druskos ir kavos sukietėjimų.

Kožnoj virtuvėj reikia laikyti galų 
lentos 10 coliu per 12. taip kad norint 
pjaustyti juėsų ar kų kitų butų ant ko 
pasidėti. 
Biskį sausos muštardos užtrynus ant1 
rankų prašalinti žuvies kvapų. .

šmotelis medinės anglies indėtas i 
vandenį verdant kopūstus sulaikys vi
sokį nereikalingą kvapų.

Pirm priršlriubuojant mėsos pjausty
toją prie stalo, padėk šmotukus žvė
rinio popierio po abiem šonais lentos 
krašto ir prišriubdok tandžiai. Tas 
neduos pjaustytojui krutėti.

Naminiai Pasigelbėjimai
X

Taupyk popierines kortas kurias gau
ni iš skalbyklos su marškiniais jerpta-

Mes Rekomenduojkme-Sekančius Produktus:
Jei jums reikalingi puodeliai ir torielkaitčs, puodai ar patelnės, 

pradėkite šiandien taupyt leibelius Standard ar Cballenge JPicno dėl 
ju brangių premijų apart gavimo geriausio pieno ir cukraus. Nuei
kite pas jūsų groserninką ir paphašykite šios rūšies kondensuoto 
pieno. Visi groserninkai ji parduoda;

providenge, ą. i. f ’
LDS. 11 Kuopos mėnęsinis 

susirinkimas įvyko 25 d. rug
sėjo. Pirm. A. Vaitkūnas iš~ — : 
davė raportą iš LDS. XII ;sėi- 
mo. Iš raporto paaiškėjo, kad. K
Centras pereitais metais nuvei- |
kė daug didelių darbų, kaip |
tai: organą “Darbininką” pa- ||
tobulino ir organizaciją finan- r
siškai pakėlė. • w

Apkalbėjus organizacijos rei- 
kalus nutarta Centrui aukoti 
$20.00. Taipgi nutarta užpra- ||
švti šventas mišias kovo mene- F
sy, šv. Juozapo dienoje už vi- |j 
sų narių sveikatą ir paaukoti |* 
$10.00. ; B

BRANGI" DOVANA

J Šiomis dienomis gayome 
nuo LDS. 11 kp. iš Provi- 
denee. R. I. mėnesinį rapor
tą ir.'kartu čekį ant $28.10.

i? r
Dvidešimtį dolerių aukoja 

centrui Iš tų pinigų ką liko •filiu. ■ < •
nuorseimo.
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netopyksta atsisky-

Palaikė atsiskyrėlis savo rankoje digliuo- 
na jau nebepyksiu, nebepyk- 

ir nubėgo savo keliais lūšis, linksniai uo-

RENGIASI PRIE 
RINKIMŲ

V • - -
4

(Bus daugiau)

Aš gyniaus, troškimus suskaldžiau 
Ir visą jausmą paverčiau į plėnis! 
Vistiek, karštos, krutinės neatšaldžiau,

Samdomas Dikta 
torius?

Neturi Užpakaly 
Trusto

Kur tik ėjau, tėvynės-gražūs kloniai 
Akis paveikslais džiugino, žavėjo! 
Vienok kitai slaptingesnėi svajonei 
Niekaip užkirsti kelio negalėjo!

]J-Ldr

Brėkštant Ilgesiui

/ ..

Voldemaras yra Lietuvos 
diktatorius.. Vienos partijos 
prieš jį murma, kitos pučus 
organizuoja.' MilĮspaugh. iš
buvo net penkius metus Per
sijos diktatorių ir persai tik 
džiaugėsi' jo* diktatūra. Tie-

Mes skaičiuojame dienas, ir musu dienos slen- 
rūpesčiuosemes bijome netikėtu pripuola- 

oypatingai pikčiausiosios — mirties; mes

Galvoti ir dirbti netaip 
lengva bęt pykti sugeba bi- 
ie kas. Juo kas mažiau turi 
idealą — juo daugiau paro
do tulžies.

San Francisco prieplaukoj tūkstantinė minia susirinko atiduoti pagarbą aviatoriami, 
kurie žuvo lenktynėse į Honolulu. Laivu Mani, iš San Francisco uosto pavažiavę, apie 700 
mailių nuo vietos, metė gėles j vandenį. •.

“Mes užpakaly neturime 
jokio trusto” — džiaugiasi 
tūlas “S-ros korespondentas 
kalbėdamas apie sandarie- 
čiįis. Tiesą pasakė. Jie ne
turi jokio trusto netik užpa
kaly, bet ir priešaky ir vir
šuj ir apačioj. Niekas jiems 
nebetrustina. Kas gi pasiti
kės žmogumi, -kurs pats ne
žino, ko nori, kokio idealo 
siekia. Lietuvi! Lietuva!.. 
aš myliu Lietuvą!. . Lygiai 
tuščiai -skambėtą’ žodžiai: 
Motina!.. motina!.. aš my
liu mamą!., jei vaikas tuo 
šūkavimu pasitenkintą ir, 
nieko gera motinai nedary
damas, nueitu koliotis ir 
muštis su kitais savo bro
liais.

Aš numaniau, kad buvo ji arti čia, 
Bet vengiau jos ir — bėgau nuo pagundos, 
O iš krūtinės tryško skundas, skundas!..

(“Ūkininkas”) ‘4^

rankdarbiu ir duonos. — ii

— Aš nežinojau! ė *-1- ’*■ dS
Ir pagailo atsiskyrėliui žvėries.
— Na, tegul!.. tik žiūrėk, kitą kartą neda 

ryk taip!
Ir vėl laimingas žvėris

rėlis! Atsisveikindamas padavė lūšis savo gniaąž- 
telę, 
tą lūšies kojytę 
siu!
dega viksnodamas.

—Koksai neprotingas! — pamanė atsisky 
rėlis. .

Ir, laimindamas einančią vakarop dieną, at
siskyrėlis pradėjo vakarinę maldą.

LUSIES DOVANA
/ Vertė A. T.

Liepsnojo ji visa, kaip gaisro slėnis! 
Tai jos kaltė: — į sąmonę netyčia 
Gražaus pavidalo liemuo užmigo, 
Pajudino sielos opiausią stygą!

vėl-pranešamą, kad 
GomeZ iirgi nedalyvavęs ir 
įiefelyvkująs revoliucijoje, 
ir esąs gyvas, bet priverstas 
slapstytis, kad išvengus Ser- 
rano likimą.

Calleso valdžia nuolatos 
praneša, būk kunigai kelią 
revoliucijas ir ji juos pagau
na ir sušaudo. Labai galia
mas daiktas, kad Calleso val
džios pranešimai apie kan
didatą i prezidentus revoliu
ciją turi tiek pat pamato, 
kai ir jos pranešimai apie 
kunigą ir vyskupą “revoliu
cijas.” :

Gailės reginiai nori “re
voliucijomis” pateisinti sa
vo tironiškas ekzckucijas.

Anąsyk paminėjome, kad 
“V-be” atsidūrė tarp pra
našų. To “V-bei,” matyt, 
buvo permaža ir ji pasisku
bino iškrapvti savę į prvče- 
rius. Jau nuo seno pastebė
jome, kad. ‘‘V-bė” turi kle
bonišką kompleksą, bet Ilg
šioi laikė jį pavožusi po tar
ka. Tas kompleksai; paspru
ko pro tarkos skylutę ir pa
šoko- i- “rimtą” redakcijos 
straipsnį apie Meksikos ka
talikus. Reverend “Vieny
bė'” šventai įtikėjo Calleso 
propagandai, būk kataliką 
kunigai keljĮ revoliucijas, ir 
drožia katalikams pamokslą, 
kam girdi jie neprisitaiko 
pre šalies įstatymu kaip kad 
padarė protestantai. Rev. 
“Vienybe” net Kristaus 
vardą nobažnai mini. *

Priminsime čia Reverend 
“V-bei,” kad katalikams ne- 
naujieūa laužyti ’ įstatymus. 
Tie laužė Nerono, filosofiš
ko Marko Aurelijaus, Dio- 
klecijano Ir Ritą Įlomos Ce
zarą įstatymus. Užtai ceza- 
Tąi juos negailestingai gala
bijo. Lietuvoje irgi katali-

. surėdymo pakeitimą?
“— Neturime, kasjiktųi 

karalius. Karalius turėtų 
būti žmogus Įžymus ir ben
dro kraujo rysią su mūsų 
dinastija. Tokio neturime ir 

• nerasime. Ir dėl to (?) to
kio klausimo nėra. ”

Remtis “mužikais” irgi 
perdemokratiška ir nefašis- 
tiška. Reikia tat “muži
kams” neduoti žemės, bet 
padėti pąmatuosna “dvaro 
kultūra.” Voldemaras sako:

*- »

“— Žemės reforma Lietu
voje įvykdyta per skubotai, 
net nesuderinant su Lietu
vos reikalais. Šiandien jau 
išdraskytu didesniu ūkią su
lipdyti , nebepavyks. Žemės 
reforma^j^igu turėti galvo
je sodžių skirstymų viensė
džiais, tik dabar tepraside
da, tačiau naują nusavini- 

*'mą jau nebebus.”

Išdraskyti} dvarą sulipdy
ti nebegalima, bet užtat 
“naujų nusavinimų nebe
bus.” “Placuvkos” paliks, 
kam: Lenkams ar Vokie- 
či amsi gal rusą kolonis
tams?

Taigi Voldemarai anot 
pasikalbėjimo yra fašistas, 
nori karaliaus ir gina dva
rus. .. jei p. Cat nemeluoja.

Daug prinešdavo dovanu atsiskyrėliui, dėko
dami už jo pagalbą: vaikai atnešdavo žaislelių 
tėvai ir motinos 
visa tai jis atiduodavo skurdą kenčiantiems, be1 
kailis taip ir liko jo urvelyje — lūšies dovana.

Tą, ką gali žmonės suprasti, lūšiui nelemta 
ir, atnešdami atsiskyrėliui dovaną, jis pasielgi 
savo žvėries — protu; žmogui gi palikta suprast 
gelmes, bet gilią 'darbų nuveikti ir jam neskirta 
o^k.įcgkoti įfliūtfefL 7” .. j. ’ . '
t Įr'lūfteę ašarol buvo nelygu žmonijos liūdč 
sys, o žmonijos liiidėsvs yra vienintelė gyvenim 
Šviesa. į

Meksika .yra respublika, 
taigi tenai esti rinkimai. Ki
tose respublikose kandidatai 
1 prezidentus prieš rinkimus 
varo ilga ir sunkia agitaci- 
ją už savę ir prieš kitus kan
didatus. Atrodo, kad Meksi
kos kandidatai nelabai teti
ki į agitaciją žodžiu, bet va
ro agitaciją ginklu/ Perga
lėtojas arba jo pastatytas 
kandidatas visuomet lairpi 
“rinkimus.”

Ateinančiais metais turi 
įvykti prezidento rinkimai. 
Ligšiol buvo trys kandida
tai : dabartinio prezidento, 
Calleso, remiamas kandida
tas Obregon ir dabartinės 
valdžios politikos smerkė jai, 
Gomez ir Serrano. - Kelios 
dienos atgal laikraščiai pra
nešė, kad Gomez ir Serra
no, nelaukdami rinkinių su
kėlė revoliuciją. Šios žinios 
pasklydo iš valdiškų Meksi
kos šaltinių/ Už dienos-ki- 
tos iš tą pačią šaltinių vėl 
pasklydo žinios, jog abu 
kandidatai - revoliucijom?-- 
riai sušaudyti.

Kad Gomez ir Serrano 
galėjo sukelti revoliuciją, 
f am galima 
tai būtų padarę abu kandi
datai į prezidentus sykiu ir 

soriau, numatote Lietuvos tai taip neapgalvotai, tai

3 sa,nfEuvpfifc 
_ tatorius ir tai

r—""W"T  ■
sunku įtikėti. Dabąjr ateina 
žinių ne iš valdišką šaltinių, 
kad Serrano visai nedalyva
vęs revoliucijoje ir ramiai 
sau gyvenęs savo name, kuo
met valdžios agentai jį slap
tai suėmė ir nugabenę ten, 
įur buvo-maištas. Sušaudę jį 
ir' paskelbė pasauliui, būk 
js vadovavęs revoliueijonier 
riams.

REVEREND “VIE 
NYBE” -

kai laužė caro įstatymus 
Kražiuose, laužė įstatymus 
begabendami iš Prūsą mal
daknyges ir kitokias knygas.. 
Sovdepijoj katalikai irgi be 
abejo'slaptai mokina jauni
mą tikybos ir. tuo pačįu 
priešinasi šalies įstatymams.

Su Meksika jau viskas all 
right: valdžia pateisinta ir 
katalikai pasmerkti. Dabar 
lauksime, kada Rev. “Vie
nybė” mes savo anathemą 
ant. Cezarą Romos, Lietuvos 
ir Rusijos kataliką ir kano
nizuos už katalikių kankini
mą SovdėpijOs komisarus, 
Neroną ir carą. \

jdik- 
idytas 

Buvo pasamdy
tas penkiems metams. ’ ■

y.:
Niekas nemėgsta užmestos 

diktatūros,noj^' ji būtą ir 
geriausia. Turbūt net ir pats 
Voldemaras supranta, kad. 
jo diktatūra nėra pergeriau- ; 
šia, jei jis,taip ^cenzūruoja 
jos kritikus. ? : •

Jei ištikrąją Lietuvos 
partijos yra tokios'egoistiš- 
kai-peštukiškos ir jei negali
ma apseiti be diktatoriaus, 
tai kodėl nepasisamdžius ko
kį jankį Riuriką padiktato- 
riauti porą-trejetą metą. 
Ekspertą atsiras. Jei toks 5 
diktatorius ir nieko geresnio 
nepadarys, tai jam becarau- 
jąnt turės nors kiek atlyžti 
ir partyviškos ir topartyviš- 
kos partijos ir patriotai Į- 
gus žiūrėti į gyvenimo realy
bes užuot į savo asmeninius 
ir partinius AŠ. Bet kas čia 
tau norės turėti kad ir sam
domą diktatorių “didvyrių 
žemėje!”

A. Remizovo jnas mintimis į Dievą, ir girdi — beldžiasi. Pa
klausė, bet niekas neatsiliepia.

Atsikėlė, atidarė duris ir mato — lūšis, tas 
pats, bet tiktai be lūšuičio, vienas. Atsitūpė 
lūšis ant paskutiniąją kojyčių ir pradėjo ties at
siskyrėliu avies kailį: ■ '
sitūpė lūšis ant paskutiniąją kojyčių ir padėjo 
ties atsiskyrėliu avies kailį: t

— Štai tau už lūšuitį!
Atsiskyrėlis nustebo, jis nieko panašaus nep

laukė iš lūšies ir todėl dabar dėkingomis akimis 
žvilgterėjo į dangą, kuriam sutvertas ir žmogus 
ir visi kiti gyviai, bet nuleidęs akis dar daugiau 
nustebo: jis pamatė palei pamestąjį kailį ir pa
čią nelaimingąją avį. — “Viešpatie, už-ką man 
tokios kančios?” — sake jos aptemusios akys ir 
visas baisiai sužalotas kūnas, o greta avies stovė- 

’ jo senukė Petrienė ir virpančia žila galva ,be žo
džių, skundėsi: “Viešpatie, kur aš dabar ding
siu, nebetekau paskutinės aveles t”

Atsiskyrėlis numojo lūšiuis . *
— Nereikia man tavo kailio, tu padarei galą 

avei, paskutinį atėmei nuo senukės, neimsiu!
Lūšis nebematė nei avies, nei senukės Ir tik 

nujautė kaž ką ne taip padaręs; jis kojyte rodė 
atsiskyrėliui:

j — Nežinojau, girdi, ir ^emaiuair; aš tiktai 
norėjau už sato,lūšuitį padėkoti!

Ir stovėjo taip, ir jo, lūšies, akys buvo pil
nus ašarų: Ą '

ka 
mybią, 
greit pamirštame mums padarytąjį gerą, bet il
gai prisimename piktą; kad kiek,užsimiršus, mes 
meluojame patys sau. ir kitiems meluojame, no
rėdami bent kiek atitraukti juos nuo baisiosios 

į ir nebepakenčiamos gyvenimo tikrenybės, nes 
mūsą visų, nuo menkiausios smilgelės iki nema
tomųjų dvasių, gyvenimas yra ne kas kita, kaip 
nuolatinis smurtas, atviras arba paslėptas. Ir ar 
nėra akli tie žmonės, kurie smerkia karą, žudy
nes : jie nemato, kad gyvenime tik karas ir žudy
nės ! — ir kas dar tebeturi akis, ausis ir jausmuą, 
tas visą tai aiškiai mato ir jaučia.

Atsiskyrėlis išgirdo, pamatė ir pajuto baisią
ją gyvenimo tikrenybę ir atsisakė nuo tokio gy
venimo. Jis nebeskaitė j.au dienų ir nieko nebe- 
bijojo: atsidavęs Dievo valiai, jis nebeieškojo lai
mės jr poilsio šioje darbo ir neišvengiamą aht- 
pąolią^pakalnėj.e; jŪĮ nebepririmintį^vo žmopią 
padarytą jį blogą ir gerą, paryiršo apie lūšį, apie 
akląjį lūšuitį, praregėjusį dėka jo maldai. .

Ir vėl atsiskyrėliu sėdi savo urvelyje^ kilda-
I

L^ Moiiarcliistas Cat, Vil- 
[V niaus “Slowo” redaktorius, 
pfį ture j o pasikalbę j imą Gene- 
kf voje su Voldemaru. Tą in- 
įk- terview atpasakoja savo lai-, 

y kraštv. “Vilniaus , Aidas” 
^..pašvenčia tam pasikalbę j i- 
gĮ v inui visą pirmąjąį puslapį ir 
S' antrojo dalį. Čia pasinau- 

^do jame “Vilniaus Aido” 
||į-Ąertiinii. •
L*“ Su “Vilniaus Aidu” čia 

turime pastebėti: “ar p.
?' Cat’as tiksliai atpasakojo 
?/f ~::prof. Voldemaro mintis, ar 
£jos iškreiptos (noroms ar 
pr*-’ nenoroms—tai jau kitas da- 

lykas) ūmai pasakyti nega- 
Įima, nežiūrint to, kad kai 
-kurios vietos, kaip pav. ka- 
raliaus klausimašFir kt. ke- 

P’'' ’ lia abe j o j imą. ” Nuo savęs 
g betgi pridursime, .kad kai- 
f -- • kurie pasikalbėjimo punktai 

atrodo labai Voldėmariški ir 
"sunku jiems netikėti. Štai 

y. kad ir šis pasikalbėjimo tru- 
pinėlis:

“— Ar pats Mussolini ’o 
pakvietimas reikia laikyti 

F/ tam tikra kai kurių beridriĮ
| pažiūrų demonstracija?
e “—Šiek tiek tatai yra de-
t ’ , monstracija, o karta aš at-

> liksiu reikalus su Vatikanu 
ir Kvirinalu.”

\ f Iš čia matyt, kad Mussor 
•ir Voldemaras turi 

“bendrą pažiūrą” ir “šiek 
: . tiek” Voldemaras jas de-

• .. monstruoja, kitaip sakant,
į ' Voldemaras yra fašistas ir 
■ “šiek tiek” drįsta tuo afi

šuotis. Yla kyštelėjo iš mai
šo savo drūtgalį. Senai nu-

> manėme, kad ji ten yra.
Na jau tiek to, kad Vol-

. demaras yra fašistas, nors ir 
be ramsčio. Norėtą remtis 
seimu, bet seimas jo nere
mia; konstitucija irgi dig- 
liuotas pagalys — ergo rei
kia ją aptašyti. Ir tašys, bet 
visgi menka iš jos bus lazda 

t. diktatoriui.' Lanksčiausia 
modemiško diktatoriaus laz
da — tai ne seimas ir ne kon- 

, stitucija, bet karalius. Vol-
- demaras ieško tokios lazdos, 

r.- bet nesuranda ir skimdžia- 
si, kad, deja, jos nėra: nė- 

£ ra, girdi, kaš tiktą į kara- 
fek liūs! Štai kaip jis p-ui 

Cat’ui išsispaviedojo. Klau- 
-šia p-as Cat: •

1 . - y ,,, “— Esame skaitę, Pone 
nr-,, ■. pro feso riau, žinelę apie tai, 

jog Biržį apylinkės valstie- 
' čiai esą pasiūlę p. preziden- 

p ■ tui Smetonai vainiką (karū-

“— Ne, tai faktas netik-
• ras. Bet lietuvių valstietis 

mielai norėtų (?) turėti ka
ralių, bent prezidentą- lijįi 
gyvos galvos, ir visai netiki- 

B' -1' rinkimais.
Ar Jūs,' Pone Profle*

Paklausk sandariečio, ko-'poryt žiūrėk jau vėl buržu 
kia jis norėtą matyti Lietu- ’jus! Tokią chameleoną ne 
Są: krikščionišką, ar bedie-' rasi jokioje kitoje srovėje, 
viską; kapitalistinę, socialis
tinę, komunistinę, anarchis
tinę, koperatyvę; kaip rei- 
kėtą dabar pradėti tvarkyti 
darbininkų reikalus, ūkį, 
miestus, sportą etc.; žodžiu 
sakant, kas reikia dirbti Lie
tuvai. Jis neturi laiko pa
galvoti apie tuos “nieknie
kius.” Bet užtat jis yra tik
ras ekspertas kitus niekinti. 
Jei tiesa, kad sriovės idea
lai atspindi jos organe, tai 
sandariečią idealų stoka at
spindi jų organe Peikimą 
ten pilna, bet peikimas juk 
ne idealas •. .

Sandariečiuose galima pa
stebėti įdomus ir charakte- 
ristingas apsireiškimas: jie 
turi nemažai savo tarpe to
kią, kurie sugeba būti ir 
katalikais ir sykiu vadinti 
Katalikų Bažnyčią . Romos 
trustu ir visur ją dergti Iš
ryto einą į bažnyčią ir kar
tais net ir išpažinties, bet 
vakare atvdžiai klauso kokio 
nors “Baigreišiaus” prakal
tos, kur tikėjimas, Bažny
čia, seserys ir kunigai su 
purvais maišoma; arba na
mie skaito laikraštį, kur 
Dievas paniekinančiai rašo
ma maža raide Sunku įsi
vaizduoti, kaip tokie prie
šingumai gali sutilpti toj pa
čioj galvoj! -Taip pat ir su 
ekonominėmis pažiūromis! 
šiandien truputį socialistas, 
rytoj truputį raudonesnis, o



ROGB

atsiranda us

Kur mano

Tai “Angelas Dievo” skam
Aš tip p norėčiau. ('

- Nebemindžiosi kojas! 

A, su kojomis negyven
Gerus žmones visi myli. 
- Tikiuos čia tamstai

nedidelis 
gyventojų vos 

Dirbtuvių didelių

MANO ĮSPŪDŽIAI 
KAIMYNUS

" ulį . . .
talikū.^virnąmifžinišką krtivą, suvest juos į gė'

Nėra abejonės, kad. čia 

- Ir įmanau mudu bū

gus Rochesterio lietuvius,— 
tuomet patirsit, kad tiesų ra
šau. Visuomeninis .veiki
mas čia irgi išaugęs: gerai 
gyvuoja “Vyčiai, „smarkiai 
veikia Šv. ęecilijos Choras, 
nesnaudžia ir Moterų Dr-ja, 
kruta irgi LDS. Už vis įdo
miausiai plėtojasi parapija. 
Štai tos neskaitlingos lietu
vių kolonijos parapijinis 
turtas, dėka kun. .Kasakai- 
čio sumanaus šeimininkavi- 
mo, išaugo ligi $200,000.00 
o skolos ant to turto yra vos 
$30,000.00. Dabartiniu lai
ku visa kolonija susirūpinu
si naujos bažnyčios ir mo
kyklos statymu. Uolus ir su
manus Kun. Kasakaitis, be- 
abejo, parapijiečių norus 
sugebės įvykinti. Padėk 
jums Dieve!

Bet ir tarp Rocliesterio" 
“flowers 
nių digįiuotų. Čia yra kelio
lika “ bėždžionininkų... ’ • 
Žmonės eina į bažnyčių, o 
jie į savo saliūnų kortoms

Amsterdamas 
miesčiukas. 
45,000. 
nesu atradęs,; išsivysčiusių 
biznių nesu matęs, — bet lie
tuvių Amsterdame tai ne
menkas būrelis. Kodėl jie į 
šį' miesčiukų suplaukė!.. 

Nebūtų čia buvęs Kun. Juo
zas Židanavičius, mūsų žy
mus rašytojas Seirijų Juo
zas, —-nebūtų irgi Amster
dame tiek daug lietuviu. Ar 
būčiau aš dabar vykęs į Am
sterdamu, jei nebūtų ten 
Seirijų Juozas ?.. Atimk iš 
Amsterdamo Kunigų Žida- 
navičių, o pamatysi, kai ši 
kad ir skaitlinga lietuvių ko
lonija pradės nykti, ’ ir pa

baro saliūne; katalikų lietu
vių jaunimas lavinasi muzi
koje, o bedieviškas jauni
mas keiksmuose ir blevizgo- 
jime mankštinasi; padorūs 
lietuviai skaito “Tiesos Ai
dus,” “Draugų,” “Qarbį- 
pinkų/’ “Garsų, ”Vytį,”— 
o atsiskyrėliai “Valkatų,” 
“Pletkas,” ir “Nelaisvę,.. ” 
Visur ir visuomet jie giriasi 
esą pažangieji, bet gyveni
mas parodo, kad jie žengia 
ne pirmyn, bet atgal.:.

Aplankęs Rochesterio gar
sųjį grožės žvilgsniu parkų, 

, pasisvečiavęs pas gerus žmo
nes, leidaus tolimesnėn 
kelionėn, net :į tolimų 4> 
sterdama. ;'

rial” Banko namai ir 15 
aukštų “buildingo” depart- 
mentai. Malonu buvo patir
ti, kad p. Danielius savo pa
vardės neiškreipęs ir darbi
ninkus samdo vien lietuvius.. 
Tai pavyzdi s visiems mūsų 
lietuviams biznieriams.

Toronto lietuviai susirin
ko į šv. Pranciškaus bažny
čios salę, kurioje man teko 
į juos prabilti. Laike pra
kalbos begalo gražiai užsilai
kė, paskiaus širdingai pasi
kalbėję ir pajuokavę išsi
skirstėme. -x

Begrįžtant į namus tokios 
mintys sukinėjosi mano gal
voje: geri tie Toronto lietu
viai, —- kodėl jų nieks tan
kiau neaplanko ir nepradeda 
jiems kultūriniai- darbuo-. 
tis ?.. Kad ir mažytis jų būre
lis, liet verta geriems žmo
nėms patarnauti...

■ 1 JC l

KONS ..
FERERAC

: > • ‘ it

ir 
girsja var]K> garsas.)
"'JONAŠ 
bina. (Visi stovi valandėlę palenkę galvas.)

- ROŽĖ. — Sudainuoki™ dar kokių dai
nelę! / * c

RAUTAS. — Reikia, reikia, bus'sal
džiau miegoti.

• \
JONAS. — Užtraukim:' “Saulelė Rau

dona.”• *
VISI.— Gerai, dainuokim! j , 

“f^liia'sr'8.^ „ 

saulele bavdona ..
I > ' • s *

Muzika M. Petrausko

1., Saulelė raudona,-vakaras netoli, y-3
Paleisk tnane motinėle su saule riamuole. t

2. Eisiu per kiemelį, rinksiu tris mergeles, • 
Rinksiu broliui ir dieveriui ir šelmiui berne

3. Broleliui mergelę, dieveriui našlelę, [liui 
O tam šelmiui bernužėliui juodų čigonkėlę.

(Pabaigę dainų visi linksmai šnekėdam 
ir atsi^eikindami išeina. Juozas .su. Oai 
įeina pgrįčią. Paskui eina į grįčių RaulO; 
su Paulina.) Ar****' ■ : ■

PAULINA — Eik, kad eini, ko tei 
kaip pusgyvis svyruoji! ' > j

RAULAS. — Tu žinai, kad aš paval 
gęs! - ■

PAULINA. — Pavargęs! O ką,tu šian 
dienų padirbai ? Pasakyk, tu man!

RAULAS. — Su tavim pašokau! (Abi 
įeina į grįčių.)

JONAS (į Rožę). — Linksma buvo?
ROŽĖ. Labai. Čia jaunimas tok 

linksmas, visi tokie malonūs, draugiški 
Ar jie tankiui čia ateina.

JONAS. — Gan tankiau Pas mus ji 
mvli susirinkti.

ROŽĖ. - 
MgfAS.

linksmiau kaip, mieste.

ROŽĖ. - 
linksmiau.

JONAS, 
geni draugu.

ROŽĖ. -
Turbūt eisivų į vidų. (Abu šnekučiuoto 
nueina į grįčių. t Gatvėje prie vartelių 
stoja Barbora.)
S BARBORA. — Ar aš nesakiau, jau 

siviliojo turtingo seimininko sūnų. B 
girdėjai: “Ar tankiai jaunimas susirenl 
Jai tik dainos ir šokiai terūpi, ne dai 
Bet tik, palauk, palauk kaip aš daugiai 
nių gausiu, tada Rožei, šokiai nerūpės. 
noriu, kad ji kaimui padarytų gėdų, 
sužinosiu jos praeitų gyvenimų, aš sol 
siu. (Nueina.) . (Uždanga)

(Bus daugiau) '

(Tęsinys) i.
— Rautai, tu šok ant savo 

,.. (Visi nusijuokia.)
— Dabąr klumpakojį šokt.

— Kad tu nemoki. ’
—. Aš tave išmokysiu. Eik!

Visi į porus !
— Taip, klumpakojį šokt

— Gerai, visi į poras!
Kaip kas moka, taip šoka.

? PAULINA, 
kojų, ne mano.

RAULAS. -
PAULINA.
RAULAS.

7 JONAS.—
’ »

MERGINOS
VAIKINAI.

‘ ? RAUDAS. —
(Muzikantas su armonika užtraukia pol

ka ir keletas-poni išeina šoktų. Jonas šoka 
su Rože. Kaulas sū Paulina. Šokiui pasi
baigus Paulina kalba į Raulų.) ;

RAULAS (apsidairęs) 
Paulina?/Eikš šokt!

PAULINA.

RAULAS. - 
ku tu paisai
PAULINA^- O su kuo gyvensiu?

RAULAS. — Su manim! .
✓

(Muzikantas užtraukia “Klumpakojį” 
visi išeina šoktų. Po šokiui tolimoj pasi-

Jonas Tarvydas

APKALBOS IR MEILE
DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ -

IV. y ė. A, ;. j ";
\ ' -*T > '.J ■*•.•• •. '■ * '■

• Tautų gyvybė ir didybė remiasi hpšvietimu ir medžia
giška gerove. Dėl to tatai rūpinsimės platinti tarp savo -. 
tautiečių apšvietimų visais prieinamais būdais, niekados 
neužmiršdami, jog apšvietimo reikalauja ne tik protas, bet

f. ir širdis. Mūsų tat programe šalia proto lavinimo bus iri 
v mokinių lavinimas dorybėje —- dorybėje paremtoje*, ant 
' krikščioniškos etikos. Taigi:

• 1. Remsime katalikiškas mokyklas. Amerikoje mūsų 
; .rūpesčiu bus kurti prie parąpijų lietuviškas katalikiškas 

mokyklas, kuriose vaikai mokintūsi visko, ko išmokti duo
tose-aplinkybėse galima, ir lavintųsi dorame, krikščioniš
kame gyvenime. Mes trokštame ilgainiui įtaisyti Ameri-> 
koje auktesnę lietuviška mokyklų. Lietuvoje — kiek galė
dami, šelpsime lietuviškas katalikiškas mokyklas.

2. Mokykloms reikalingi dori, geri ir tinkamai išla
vinti mokytojai; Amerikos pradedamosioms mokykloms 
geriausiai tinka vienuolės. Taigi šelpsime lietuvaičių Se
serų vienuolynus iš kurių mūsų parapijos galės gauti savo 
mokykloms mokytojas.

3. Apšvietimo praplatinimui daug gelbsti skaityklos, 
pranešimai ir lavinimosi klubai. Steigsime prie, parapijų 
skaityklas," kelsime doras, pamokinančias prakalbas ir 
doras pramogas. Remsime Katalikų Spaudos Dr-jų ir Ka
talikiškų Laikraščių Sųjungų. v

-4. Šio laiko'ąpšvietos žmogus negali apsieiti be laikra
ščio ir knygos. Pasirūpinsime palaikyti katalikiškusJai- 

. kraičius-, žiūrėsime, kad jų turinys nuojdfos būtų gerina
mas, platinsime dorus, pamokinančius raštus.

5. Lietuviams reikalingi mokyti lietuviai katalikai, 
kurie būtų savo tautiečiu vadovais jų viešame gyvenime. 
Federacija šelps einančius į aukštesni mokslų lietuvius. 
Rems taip pat katalikų moksleivių susivienymų.

6. Katalikiškojo jaunimo judėjimas, apsireiškęs,“Lie
tuvos Vyčių” organizacijos augime ir išbujojime —- žada 
amerikiečiams lietuviams ir Tėvynei Lietuvai sveikų, dorų 
ir prakilnių ateitį. Federaija rems tų judėjimų.

- 7. Sukintus Moterims Katalikėms organizuotis į savo
L. R. K. Moterų Sąjungų ir šviestis laikantis tautiškai- 
katalikiškęų pamatų, daug tikimasi gero iš to judėjimo,, 
kaip atskirų šeimynų, taip ir visos tautos gerovei. Fe
deracija nuoširdžiai rems tą moterų katalikių judėjimų.

» 8. Sveikatą, gerovę* ir šviesą neša blaivybės judėji
mas. Federacija rems ir platins Lietuvių Blaivininkų 
Susivienymų. *

9. Lietuviai darbininkai reikalingi savo idėjinės dar
bininkiškos organizacijos, kuri nušviestų darbininkų klau-r 
silną krikščioniškos demokratijos dvasioje ir priruoštų 
darbininkus prie rimto veikimo savo luomo pakėlimui. 
Federacija rems L. D. S. (Šv. Juozapo Lietuvių R. Ka
talikų Darbininkų Sąjungą)', kuri ir įsteigta tam tikslui.

" , c* *? • .
v » V. Medžiagiškasis Lteiuviy Pakėlimas

Amerikos lietuviai su nieko nereiškiančiais išimČiais 
— visi darbą žmonės. Darbininkų gerovė arti rūpi Fede
racijai. Užjaus ji kiekvienam judėjimui ir darbui atliek 
kamam pagerinimui darbininko būvio,' sumažinimui jų 
skurdo, jų apšvietimui ir tt. —lygiai, kaip perserginės 
prieš suvadžiotojus, kurie prisidengę darbininkų užtarė
jų vardu juos apgaudinėja ir išnaudoja. Tarp ko kito 
Federacija rūpinsis: v -- , ;

1. Remti ir platinti Lietuvių R. K. Susivienymų A- 
irierikoje, kuris apdraudžia lietuvių sveikatų ir gyvybę.

2. Per tam tikrą dariio biurų nurodinėti, kur kokip
darbai yra; kaip jie eina, kiek už darbą mokama.rkokig 
darbininkai paieškomi ir Lt. -

. 3. Kur galima ir norima steigti kooperaty^kas pai* |
duotuves, dirbtuves ir tt. , * '

4/ Mokinti lietuvius taupyti'uždirbtų skatiką, įstei* 
giant atsakomas batikas ir taupomąsias kasas, ir L t. , 

; Palengvinti darbininkams pastatyti nuosavus na
mus ir nusipirkti ūkius, įsteigiant Statomas ir Paskolina
mas Draugijas (BuHdiiig and Loan Association), užye* 
daųt pigi; kreditų ir tt.

6. Įkurti yertelgij sąjungas, knrios užtikrintų pirkėr 
' jams gerus ir pigius pirkinius, p pardav^jr?

nuo neuŽĮno^ėjjmp’už pįrlirtitis (“nuhešimd 
^.*7. KPersergsti' lengvatikius jjridilipgaudl 

duodančius niekam’ netikusias įvairių khsyklų akcijas ir 
kitokiais prigavingais būdais viliojanrinš 
pinigus. , ■ ' U ,

- III. P(d^ka irM^. ^
“Tėderacija ne yra poįitiSka partijų ;.v»> jitfuosaąsų-: 

' šidrau^avimas vienaip manančių, lietukų, kąted^ įėh- 
drahi tikslui pasiekti Tačiau budįjnacį£ į?

/ programa artimiausia Lfetūyos? Krikščionių Demęįtąfų 
partijai, Federacija rems ta partijų doriškai ir ine^lžia- 
giškai. . : įl|Į

'A ' ^Steigti draugijas apšvietimui, švelnioms pramo
goms ir doriems pasilinksminimams, kurios darbininkams 
užvaduotu karinamas, kaziriayiinuš ir apsaugotų juos nuo 
kitokių nešvarių pramogų. t

9. Pastatyti ilgainiui p/iegiaudos namus; kuriuose se
niai, pavargėjiai, sužeistieji Ir palįegėliai galėtų rasti sau 
tinkamą priežiūrų^ =•. v

10.. Įsteigti emigrantų namus ayisaugojimui lietuvių 
ateivių nuo įvainhp rūšies nesmagumų ir išnaudotojų.

VI. Artesnių Tarp Lietuvių Katalikų .Ę^štų
’ ;;; * į

trttekjton ^a'silvienyti visus liettirius lm-

»y (. s • e f
Grįžęs iš Toronto, pernak

vojęs namie, rytojaus diena 
leidaus į “floiver city” — 
Rochester, A?. Y. Kur su
stosi, jei ne pas vaišinga' 
Kun. J. Kasakaitįf.. Pe
reitais metais tuo pačiu ke
liu iš Niagąra. Falts į. Ro- 
chesterį važiavau su a. a. 
Arkivyskupu Matulevičium. 
Atmenu, kai jis gėrėjosi pa- 
kelyj esamJ gamtos grožy
be. Ir tikrumoje yra kuom 
gėrėtis: plačios lygumos, 
Šen-ten nežymūs kalneliai, 
šonai, vynuogynai, turtingos 

■“farmerių” sodybos... O 
kelias! panašaus kitur var
giai besurasi, — lygus lyg 
grindys kambaryje...

Ito taip įspūdingos kelio
nės ūpas ’ visai nepagenda, 
jei apsistosi Rochestery pas 
lietuvių klelmną. Klebonija 
daili patogi, — šeimininkas 
malonus, linksmas, širdin
gas. .. Ko betrūksta ?.. Pa
rapijiečiai lygiai tokie pat, 
kaip kad ir jų vadovas. Jei 
netikit, būdami Rochestery 
aplankyki p. Juozą Rickį, 
ariia p. Juozą Mociejūną’,— 
plačiai žinomus ir *įtekmin-

j pį.<36 rietu
’ bub jasi Amsteodame, 

sėkmės jo darbo begalo gį 
žios. Štai didžiulė ir puoši 
iv. iKazimicro: bažny&į •• 
štai klebonija, — štai pag: 
liaus skaitlingos ir veikto 
katalikų draugijos. Viefc 
Federacija dabar štato pud 
nų vidurmiestyje namų/ve: 
tėję $100,000.00. Paftipij 
yra verta šiandieną mažjai] 
$300,000.00, gi skolos išil 
vos $12,000.00. Tai gra& 
paliudymas sądarbiavin 
lietuvių katalikų su savo.’ 
žymiu klebonu. Tai vis gr; 
žios Amsterdamiečių ypat? 
bės, bet bešališkumas ,ve 
čia paminėti irgi jų silpnu 
bęs. •

Yra jų tarpe žmonių;* ki 
rie pavydi kitiems graži 
darbų, ir iš tos priežastį 
kelia vaidus, skaidosi,-nesi 
tinka, nepasitiki Juk vi 
Amsterdamo lietuviai ‘ge 
katalikai, — ir ko daugiai 
trūksta ?.. Kodėl AmsterėL 
mo Federacijai bijoti R. 1 
Federacijos Centrokod 
kliubiečiaros nesusitaikin 
su vietos Federacija. Santa 
koje šimtų kart, lengvesri 
būtų-darbas ir didesnės p 
sireikštų sėkmės. Phprasa 
ti reik Didžiai Gerbiamo : 
Patyrusio Kuri. -Židanav 
čiaus, kad jis duotu mai 
patarimų ir sulig-jo nup 
dymų viską likviduoti 
me tai bus didis laimėsimi w > visų Amsterdamo lietuvi 
nes vienybėje — galvbė.'■*'

RymanU

Progai pasitaikius aplan
kiau kelias lietuviu koloni- 
jas: Rochester, -N. Y., To
ronto Ont. Canada, ir Am- 
sterdam, N. Y. Įgautais į- 
spūdžiais noriu pasidalyti 
su katalikiškos spaudos skai
tytojais.
' Apleidęs-stebėtinos Niaga
ros krioklį savo “Paige” 
pasukau Toronto linkui. Au
tomobiliu kelv menkai tesu- 
tikdavau, tat turėjau pro
gos pavalyti naujų “arkliu
ką” Ugi-50 .mailių valandai. 
Švelnus rudens vėjelis ma
loniai glosto Veidą, .gi tyras 
oras gaivino jėgas. Didžiu
liai sodnai papuošti prino
kusiais vaisais, — tamsiai- 
žali vynuogynai rūpestingai 
į eiles susodyti — visų laikų 
traukte traukė akis ypatin
ga *savo grože,.. Ir taip nė 
juste jutau, kaip prabėgo 
dvi valandi laiko ir pasie
kiau Kanados didžiulį mies
tą Toronto.

Toronte gyvena apie 50 
lietuvių šeimynų. Kad ir ne
žymus jų skaičius, vienok 
vienybės nesilaiko ir susi
skaldę. Vieni katalikai, ki
ti bolševikai. Buvau sutikęs 
vienus ir kitus. O, kas per 
skirtumėlis!.. Katalikai ap
sišvietę, mandagūs, pasitu
rintieji, dori ir garbingi 
žmonės, — gi bolševikėliąi 
tamsūs, storžieviai,, nusku
rę, girtuoklystėje pasken
dę... Katalikų lietuvių jau
nimas lanko aukštesnes mo
kyklas, o bedievių vaikai vi
sai nemokinami ir nekrik
štijami. . Katalikų šv. Jono 
Dr-jos vedėju yra p. Anta
nas Jurčius, begalo malo
nus ir protingas vyras. P. 
Danielius, lietuvis kontrak- 
forius, pasiekęs yra žymaus 
turto, nes ditba didelius 
darbus. Pono Danieliaus 
vaišingumu teko man' pasi
naudoti : jo automobilyje ap
lankėme v.isų Toronto ir tas 
vietas^Jkur p. Danielius at- 
JiekartfaTbus. Mačiau jo dar
bą. kuri atlieka vidurmies- 
tyj: tai didžiulio “Impe-

ūs apsaugotų

Mėtojus, pūr-

iš darbininkų 1 tarpiliį susipratimų ir priduoti jiems drąsybę eiti savais, 

saugojamais paties Viešpaties takais. (Bus daugiau)
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Newarko ir Elizabetlio, skubo
tai perka Harrisone lotus ir 
kitokias nuosavybes ir čionai 

gražioje kolonijoje apsigyvena, 
kas lemia ir užtikrina parapi-. 
jos ateitį. Prie to dar ir Kear
ney miesto lietuviai prisideda 
prie Harrison’o • parapijos. 
Kearney miestą skiria skersai 
einantis gelžkelis, bet tikreny
bėje, .kaip Harrisonas taip ir 
Kearney yra viena parapija 
ir viena lietuvių kolonija- 
Kearney yra tiktai penki blo
kai nuo Harrisono lietuvių 
bažnyčios. Kaip iš Harrisono, 
taip ir iš Kearney visi žmonės 
kurie gyvena toliausia, gali 
pėsti į bažnyčią sueiti per 
penkiolika minučių. Taigi čio
nai pastatyta parapijinė mo-" 
kykla turės gražias pasekmes, 
nes vaikučiai galės i mokyklą 
sueiti pėr keletu minučių, tai 
bus geriausias parankamas 
kaip tėvams taip ir vaikams.

Reikia Pasirūpinti

Tik. dabar visiems vietos lie
tuviam^. .reikia, pasirūpinti, 
kad kuo greičiausia įsigyti tą 
brangų turtą parapijinę mo
kyklą, kuri teiks vaikučiams 
apšviet<j ir mokslą, o tėvams 
didžiausią laimę, nes jie išau- 
klės vaikučius/ ne vien dorais 
ir gerais žmonėmis, bet ir-Jik- 
raiš lietuviais tėvynairriais-pa- 
tri jotais. „

' Taigi brangūs Harrisono lie- 
. tuviai, tėvai ir motinos, kurie 
branginate savo vaikus ir 
trokštate iš jų senatvėje turėti 
paguodą, tai dabar kolei yra 
laikas ir proga, nesigailėkite 
keletą dolerių pastatymui dėl 
savo vaikučių mokyklos, nes 
tie keli doleriai dabar išleisti 
dėl mokyklos, ateityje atneš 
šimteriopą vaisių.

Pasitikiu, kad kitą vasarą, 
atsilankęs pas Tamistas Į sve
čius,- rasią jau; baigiant mo^ 

L ,kyklą statyti; Tik Visi subrus- 
kit iš vieno prie darbo, nes 

, kaip priežodis" sako, kur vieny- 
- bė, ten ir galybė.

Svečias

DETROIT, MICHIGAN

Šios kolonijos lietuviai links
mai vasarą praleidę laukia žie
minių pramogų. >

Turėjome penkius piknikus 
ir visi gerai pavyko. Vieta 
piknikams gera. Kitiems me
tams bus pagerinta. Klebonas 
kun. Olšauskas už vietą pikni
kams neėmė atlyginimo. Pa- 
rapijonys klebono auką įver- 
tinaZ Šį parką gavo dykai ir 
keletą draugijų.

Baaras

Šv. Jurgio parapijos bazaras 
prasidės lapkričio mėnesy. 
Pažiūrėkime kas daugiausia pa
sidarbuos?

yra gabus vyras ir kaip tik 
tinka mūsų jaunimui. Gabiai 
mokina suaugusi jaunimą ir 
vaikučius giedojimo ir daina
vimo.

Darbai silpnai eina. Fordas 
dar tebelaiko tūkstančius dar
bininkų ant gatvės be darbo. 
Kitur irgi nekaip darbai eina. 
Darbininkai skursta. Laukia 
geresnių laikų. LDS. 72 kp. 
biuras darbininkams visame 
kame patarnauja. Kreipkitės . 1- - / pas jo vedėjus.

Naujas Biznierius

A. Kataržis, LDS. 72 kp. na
rys atidarė anglių pardavimo 
biznį. Lietuviai kreipkitės pas 
savąjį.

Naujas Darbininkas ___
a

P. Petrulis, seniausias bar
bens Detroite, prisirašė pire 
L. D. S. Jo barbemėNra prieš 
L. Širvaičio krautuvę. Patarti
na visiems dėtis prie LDS., o 
nariai turėtų remti savuosius., te. • ’ ,
biznierius, kurie priguli prie 
šios organizacijos.

No. 2 Dul-dul-duldelė

Tad norėtume, kad jaunas 
kunigėlis ir vargonininkas 
mūsų parapijoje pagyventų il
giausius metus. ' ,

Mažuliukas

Čia įgyvena męmažas būrelis 
lietuviu, kurių .^arpe yra lie
tuviškai kalbančių Maskvos 
žydelių agentų ir jų drangų 
sandariečių. Nors jie! nesuda
ro nė trečios dalies,' bet ’vis- 
tiek teršia Tikrų lietuvių gerą 
vardą.

♦
Miestelio centre gyvena taip 

vadinami ' šimtaprocentiniai 
patrijotai, D priemiesty (flats) 
gyvena jų apšaukti foreine- 
rai: lietuviai, italai ir kiti.

Yra. lenkų parapija, bet tik
rų lenką nėra. Prie jos pri
klauso mūsų sulenkėję vilnie- 
v* • • tetai.

Darbų yra gerų ir .prastų. 
Didžiausia dirbtuvė vra Bird 
ancT Son koir panijos, kur daug 
lietuvių dirba. 'Darbininkų pa- 

, dėtis čia varginga, nes jie 
> gauna už sunkų darbą labai 
pnizerną atlyginimą. Jokių 
viršlaikių ęia darbininkai ne
žino. <

Savininkai susikrovė iš dar
bininką prakaito milijonus, o 
darbininkai dar vis tebeskurs- 
ta.

Darbai čia eina nearšiausia, 
bet naujiems’ sunku gauti.

A Darbininkas

'Rugsėjo 25 cĮ. aplankiau šią . .-Yątauri^Įa jP5$o,_ . *
koloniją įr Brooklyn. N. Y. nepavyko z •

Bvte nuėjau j šv. Trejybė . * 10 4
lietuvi, bežadi,, kur klebo-!"CDe’ **"? Parapiją
nauja kun. L Kelmelis. Laike/ '81 .p8*,t'k"auIJ pagonim 

... v x rt. .... savo klebono kun. Pankaus.sumos giedojo sv. Cieilijos . . , , - - -
u o* v i 4 Susirinkę vakarieniauti lankechoras, p. Stansauskui vado- * - , , . . ' *

. . : . tt -o klebono, bet nesulauke ir turė*vaujant ir solop-le V. Ban- .
. . , , - ,, . įo sKirstvtis kas sau į namus,kauskaite, amsterdaimetg. ku- ’ . n
ri metai laiko New Yorke la- ♦ 1
vina savo balsą. Tekąsusipa- -- “----- S
žinti su p. Šlapeliu, ką tik grį- 
žustu iš Italijos.

- - L o -4 > 'Vakare patekau švento Jur- 
gi o pobažnytinėn svetainėn, x JL
Brooklyne, kur parapijos cho- W
ras, p. Brunzos vedamas davė • jrL n
koncertą.
Pakalnis pradėjo programą 
prajcalbėle. Iš kun. Pakalnio 
kalbos - sužinojau, kad choras 
jaunutis, bet dainavo labai ge
rai. Choristai visi jauni ir turi 
gerus balsus. Apart choro dai
navo solo ir duetai. Gausinga 
publika gėrėjosi koncerto pro
gramų.

Čia parapijonys smarkiai 
darbuojasi parapijos labui ir 
visuomet remia savo klebono 
sumanymus ir darbus.

Klebonas kun. N,

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VATKAT ! 
Pamirštų gimtąją lietuvių kalba, . < 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS /
į GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ” J

Lietuviai čia buvo pradėję 
nerimauti dėl svetimtaučių se
serų, kurios mokytojauja mū
sų parapijinėje mokykloje.

Nerimastis AtgĮūgo
1 X ...........*—----------------

Jau dabar ir mes, turime du 
kunigu. Ligšiol sekmadieniais 
pagelbon atvažiuodavo svetim
tautis kunigas, o dabar jau 
turime savo jauną kun. Juse- 
vičių, kuris yra didelė pagel- 
ba klębonui. Jis‘parapijinėje 
mokyktoje; vaikučius mokina 
lietuvių kalbąs/ Tūpgi nepįr- 
senai gavome gabų Vargonr- 

Baoaeoae'MOoaoeMeMaaeMMooeMOMooasa ninką S. Railą iš Chieagos^Jįj

ULlHUllj Jfliuiiiunii

Parapijos paroda ir 
piknikas

Rugsėjo 25 d. įvvkd šv. Jur
gio parapijos paroda ir pikni
kas, Birutės parke. Buvo vi
sokiu įvairenybių. baugiausia 
suįdomino septynių mailių au-

X ■ . ft

tomobilių lenktynės. Iš pen
kių dalyvavusių lenktynėse 
John Bellov laimėjo pirmą 
dovana. Ųž kitokius pasižy
mėjimus laimėjo dovanas-šie:

X

R. Liotšaitė, 4 metų amžiaus, 
J. Degutis, A. Tolauskaitė, A. 
Tareiliutė, 0. Socavičienė. Šv. 
Jurgio parapijos orkestras, 
kun. J. Čižauskui vadovau-* 
jant labai gerai pasirodė. Dai
navo ir choras.

• Pikniko darbininkai tikrai 
parodė pasišventimą. Šeimi
ninkės J. Jakubaitienė, O. Šku- 
lienė ir V. Mikaloskienė paga
mino skanių valgių.

Biznieriai: L. Širvaitis, J. 
Krušenis, K. Steponauskaš, A. 
Kataržis, K. Jaselionis, S. Ma
čiulis, M. Viganauškas parėmė 
parapiją aukomis.

Visiems dalyviams, darbi
ninkams, biznieriams reiškia
mą nuoširdų ačiū už paramą. 
Parapijai liko gryno pelno 
$264.62. .

SUPUOS STRĖNOS 
GREITAI 

SUSTIPRINAMOS

“Karys” daug rašo dėl visuo- ' 
menės susiartinimo su karinome- 1 
ne, nes tik susiartinę tegalėsime i 
įvykdyti sa^o amžiną troškimą — , 
Vilniaus Gedimino pily pakelti ; 
Lietuvos vėliava.

“Karyj” yra daug paveikslų, i 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny- ! 
bių, juokų ir 11. 1

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kalį” nes jis paduoda 
daug sporto žinių i? Iaetuyos ir 
užsienio. . -

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį.” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuoliš patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošę* 
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 “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna .priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“KarJ” redaguoja pulk. įeit 
Burokas.
-“Karlo” kainnmcfams 1S Ktų,- 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.56L et 
Užsieny $2.50. . - (

Aflraiu: Kaunas, Nepriklauso
mybes Aikštė, “Kario” Redakci-

“ŽVAIGŽDĮ”
• I

. “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

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

lyg toji Trijų Hmin&ų žvaigždė, ji nori ištikimai jas 
vesti prie karalių Karaliam ir viešpataujančiųjų

kydanupsa vo gtmn 
tūs metams. » 
j Adresas: “žvaig
Kaunas, Litb tauria.

1
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PAGERBIMUI BANKIETAS mfs. Jis pašuke; “Neturiu 
Spaliu 9 d. (vyko bankie- žodžiu išreiškimui to ką aš

ssvarus cukraus, du svaru ra- 
zinkig druskos irtpipiriĮ.

Vladas ’ Jaksfas aukavo 
baksą frankfortų ir vištą.

. X

Silvestras Zaveckas auka
vo “ham’ę” ir tris vištas.

— | SMUIKININKO IK MUZIKOS MOKYTOJO;

f sf
* -5

>» » -

1 1 i' f1 ..---- - - - . _
K^įio^o^rtojaįrJ'. Vinte- laimėjo, Antanas Ruseckąs. _ 

vičius ir Mį Godoms , y > ;
Gaspadinės vąlgių ga

mintoj os: J > 
AL Kihuvičiie^'-T. Ką 
č-ienčjj Ą. Stravini^

• r' * 
| . ANTANO ŽIDANAVIČIAUS

a
Sekmadieny, Spalių-Oct. 16, 1927

s7-t4val. vakare.
MUNICIPAL 8AJLEJE, E.4BROADWAY, SO. BOSTON-

Bilietų kaina: 50c. it 35c; vaikams 15 centų.
.jyiršminėtame koncerte dalyvaus apje~34- lųokimų: sniuikininkų ir 

pianistų. Gerb. tėveliam^ kaip leidžiantiems, taip ir norintiems leis
ti savo vaikučius muzikos mokyklon, patartina atsilankyti aut šio 
koncerto, kur bus proga asmeniškai persitikrinti ir nuspręsti apio " 
gabumus kaip mokinių, taip ir mo kytojo.

- Laimę jusipnįs y buvo duo
damos piniginės dovanos.

metrui dovaną 
Kalisius.

%
$

I 
K

s 4 itei-

rV
____ —-™.. , -t • :
- ' ’ ' j

moterų lenktynių
laimėtojai ir 220 v^rdų bėgl

ias au

* 1 4

jį.’1 zsSUnskienė, 
EŽąsparavi>

| Matfcrfme, AT. \5?|$r»cktene, 
Povilas Baltrušiūnas au-^f. Jackentienė, g-Kafciį 

kavo du sūriu ir šešis svarus j . - J«

t.

'>1 r’ •’

•1
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tas pagerbimui kun. F. Stra- jaučiu šiandien.” 
kausko. Šį bankietą suren- 
gč bendromis pajėgoinis vie- 
tos organizuotas jaunimas: 
Vočiai, Choras, Sodaiicija, 
Marijos Vaikeliai, Apašta
lystes Maldos, Amžinojo Ro
žančiaus, Tretininkės 
Blaivininkai.

Bankieto šeimininkių gal
va buvo p. Ona Siaurienė.! 
Salė buvo pilna žmonių,! t os gatvės įvyks šv. Petro i r 
daugiausia jaunimas ir mo- pOTilos dr-jos jubiliejinis, 
tei-ys. ; balius. Tai bus vienas iš di

ls apylinkės kunigų daly- J džiausiu ir šauniausių balių 

- vavo šie: kun. J. J. Jakai-‘šiame sezone. A isi {įrašomi 
tisy kun. J. Čaplikas, kum F. paeiti ir linksmai laiką pra- 
Juškaitis, kun. J Švagždys, p^i. Prie L. Buinio orkes- 
kun. Virmauskis, prof. kle-i^ros bus visiems linksma .ir 
rikas Aukštikalnis irzvietos smagu. Šoks visi — seni ir 

klebonas kun. K. Urbonavi
čius ir soleninizantas
F. Strakauskas.

Taipgi dalyvavo svietiš- 
kiai inteligentai ir profesio
nalai. __

Kaip svietiškiai inteligen- i 
tai, taip ir dvasiškiai kun. įjos 
Strakauskui išreiškė daug'rugsėjo 5-tą d: (Labor Day) 
linkėjimų. 'D. L. K. Keistučio dr-jos

Apart kalbų buvo dainų ir į darže, E. Dedham, Alass., 
buvo labai gražus ir pasek
mingas. Parapijai gryno 
pelno, išmokėjus visas lėšas, 
pasilieka $589.10. Taigi dė-! 
ka tiems, kurie atjaučia pa-i 
rupijos reikalus. Pirmiau
sia išreiškiame padėką D. Jj. 
K. Keistučio dr-jai už pik- i 
nikui vietą. Tolinus padėka i 
geraširdžiams aukotojams ir j l ieuė, 
rėmėjams,' tai -So. Boston ’o | Stravinskienė ir J. Aukšti- 
biznieriams, kurie ■’ aukavo •kalnienė.
parapijos labui. Taipgi į Pikniko rengimo komisija 
tiems darbuotojams, kurie ir darbiniųkai: gaspadorius 
dėdami savo triūsą, pasi-iV. Tamoliūnas, pagelbinin- 

išventę dirbo, storojosi kad kas V. Trakelis, prie vartų 
• iik daugiau pelno padarius.!— AL Savickas,- J. 'Zulonas, 

J. Antanėlis ir J. Petraus
kas.

Prie saldainių pardavine 
jimor V. A’alatka, F. Tulei- 

i kis. Ona Siaurienė.
Prie barčekių: V. Kali- 

šius. J. Dilys, A. Zaleckas, 
A. Jalmokas ir A. Stravins- 

keturius kas.

Vakaro vedėju buvo p. V. 
Savickas.

Ūpas visų buvo geras. Po 
viso ko skirstėsi patenkinti 
vakariene ir jos programų-, 

i 
iI 

ir

Rep.
i

JUBILIEJINIS BALIUS
Spaliu 11-tą, 7:30 vakare, 

! parapijos salėj ant Septin-

¥

’ijiūy A/Majau^kaiUę’B ^ixo- mę" laimėtojui dc 
<••. • - > 1V < • <.>• „«£ » TY- C? Akavo Dr. S. A. Gi-J - >

Kitiems visienis laimėto
jams dovanas aukavo klebo- 
nas kun. K. Urbonavičius.

Taigi yisiems^japčimi- 
- tiems parapifas^-- reikalus 

kai]) tai darbuotojams ir 
biznieriams, klebonas kun. 
K. Urbonavičius ir pikniko 
rengi mo komisi ja, 
dingiausią ačiū.

Pikniko

svogūnų.

Stanislovas Vaitkus auka- • 
vo baksą frankforts ir gars
tyčių. '

Domi įlinkas Daunis—buk
lią frankforts.

Antanas Naujokas —buk
lią frankforts.

Ona Staniuiiutė ir Ona 
Siaurieiie — du baksu sal
dainių.

V. Nastaris—du kumpiu. 
St. Vileikis — kumpį.
Z. Mečius — kumpi ir sa

lierų ryšelį.
•Jonas .Jakštas — “boiled 

Įiani.”
P. Aliknevičius — aštuo

nis svarus frankforts.
Alfonsas Čaplikas, duon

kepys — šešius kepalus duo
nos.

Jonas ATiliackas apie sep
tyniolikos svarų kumpį.

A. Burbulis, krautu vnin- 
kas. pasitarnavo gabenda
mas visus reikmenys.

Pov. BuŠmanas ir J. Pral- 
gaus — ]x> dešimtį svarų 
frankforts.

Apaštalvstės Maldos Drau- 
Įgija — šešiasdešimts baksi] 
r.aldainių.

Geros parūpi jonkos prisi
dėjo ii- pinigiškai. Po $2.<M) 
aukavo šios: AI. Anč’ukaitie- 
nė, AT. Kiburienė. P. Kup- 

V. Kohanskienė. J.

i

tinierė,
— ——jr—  -

jauni. Gardžių valgiu ir ska- 
kun. Hiiu užkandžių visiems bus į- 

valias. —

dainininkams
ALvarg. P-

draugijos ir
v •

SĮ 
bankieta, kun. Strakauskui

eilių.
Dainavo solistės p-lės Gru

bi j oliutė ir Karbauskiutė. 
Buvo ir kvartetas, kurį su
darė J. Antanėlis, A. Bal- 

- trušiūiias, Kališius ir Zulo
nas. Visiems 
akompanavo 
Karbauskas.

Paminėtos
kuopos, kurios surengė 
bankietą, Lun.

"įteikė dovanėles. Tai buvo 
labai gražus vaizdas kuomet 
jaunos paneles pritaikinto
mis eilėmis sveikino solem- 
nizantą ir jam įteikė po do
vanelę. Tar]> aukso dova
nėlių buvo ir maldų bukie
tas. ----- -
l’abaigoje kun. F. Stra

kauskas labai sujaudintai 
kall)ėjo ir pareiškė nuošir
dų ačiū klebonui kun. L’rbo- 
navičiui ir visiems rengė
jams už užuojautą ir dova-

Rengėjai

PADĖKOS ŽODIS
Šv. Petro lietuvių parapi- 

piknikas, kuris Įvyko

iik daugiau pelno padarius.; — 
Taip p’at visiems dalyviams 
]>arapijiečiams. Čia pami
nėsime viso South Bostono 
aukotojus ir lietuvių -biznie
rius kurie aukavo kiek Ir kas 
aukavo:

Tuoz;;p;is Švagždys ir Jo
nas A’er.večka aukavo du 
kumpiu.

J? I-A <J’i Jukna Ą.
—t—.-----' v ” T vAntančių nė. O.. rdjene,' 
E. Na nartavirius" į ir O.
S|aurienė. Tos moterėlės, 
kurios čia yra miniotos įjąu 
,jos nekartą vra pasitįirb^- 
vusios parapijos laidui. Tad 
Dievas joms užmokės ^avo 
malonėmis.’

Žaiski sumaiiytoju ir vy
riausiu vedėju buvo visiems 
žinomas deutistas lAr. S. A. 
Galvariskis. Jam pagelbė
jo Dr. Zabarauskas, Vincas 
Skudri s, V. Gudas, ’Ernest 
Batestine ir kiti.

Kontesto laimėtojai para
pijos piknike:

1; Čeverykų lenktynės 
(slioc'race) berniukas, lai
mėjo Petras Pivariūnas.

2. 'Karučių lenktynės 
(\vlieel-barro\v race) jau- 
nieffts vaikinams, laimėjo A. 
Kiburis ir Vincas Komi- 
Čius.

3. Trijų kojų lenktynės
berniukams, laimėjo Petras 
Pivoriūnas ir Julius Joneč-j 
ka. . * /. ’ J

4. Trijų kojų lenktynės 
mergaitėms, daimėjo Jadvv- 
ga Savilioniitųtė ir Alarijo-. 
na Lukoševičiutė.

5. 1 dalaus šokimo (stand- 
ing broad jum])) lenktynes 
laimėjo AL T,ukoševičiutė.

6. Sausų kiekių valgymo 
lenktynės berniukams, lai
mėjo Pranas Kazirskis.

7.
bėgimas, lenktynes laimėjo 
B. Adomartrem" pmną do
vaną, B. Gailiūnienė — ant
rą, Ala r i joną .Talmokienė — 
trečią.

3. Storu vyrų (nelengves- 
nių kai]) 200 <varų) 100 var
dui bėgimo lenktynes laimė
jo: 1-ma -Juozas Bižokas, 
2-rą A. Stiga, 3-čią K. Ur
bonas.

9. 220 vardų bėgimo lenk- 
'tvnėse. jauniems vaikinams,

japčian-

tai'ia šir-

i

Rengimo 
Komisija

NAUJAS VIEŠKELIS 
UŽBAIGTAS

Prasideda , nuo Morton gatvės 
iki Neponset tilto

Naujas, taip, vadinamas 
Southern Arteiy vieškelis, 
vienas iŠ gražiausi!] šioje 
valstijoje bulvarų, jau ati
dalytas. i 
deda nuo 
tapau policijos 
na iki Quincy 
Neponset tilto. 

Įinailčs ilgio.

• ✓

DRASKANČIOMIS GASO 
BOMBOMIS IŠVAIKĖ 

KELIAUNINKUS

Sumušė Sergentą O’Neil

Sekmadieny, spalių 9 < 
ant laivo Celtic, Common- 
węalth Pier buvo Įlindęs ke
liauninkas. kuris dvkai no-v * 
įėjo atlikti kelionę. Laivo

Šis vieškelis prasi- 
Alorton St. Alat- 

stoties ir ei- 
linijos prie 
Viso yra 4

•

Automobilistams šis vieš
kelis labai patinka, nes ne
si maišo gatvekariai ir nerei
kia tiek rūpintis apie~skėfs- 
gatvus.

d.

GERA PROGA
• * «

Turime gerą progą lietuviui 
jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama j pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį- 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant "kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar-

nršininkai pasišaukė polici- biausia turėti norą dirbti. .
v o 4 I Jeigu gali šį reikalavimą išpil- ją 18 o Stoties, So. Boston. dvti>’m4 parodysime kaip būti 

Keliauninkas buvo užsidaręs pasekmingu. Visi atsakymai į šį 
kambary ir neisileido nieko, skelbimą bus užlaikomi slaptybė- 
,, , ‘ .. ... je.1 Atsakymus siųskite taip:
Sergentas () Neil su policis- “Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
tais, kad iškrapštyti iš kam-.Boston, Masš.____________, ,(,t)
bario •keliauninką” panau-į " ~~77

h±‘“:nX" 'z REIKALINGI darbininkai

kambary ir neisileido nieko, skelbimą bus užlaikomi slaptybe- 
. io > A t cnL’vmnc Qinclrifn tam*

Kergei itas O’Neil su policis-

REIKALINGI DARBININKAI
Govmi spardė kojomis ser- dil.bti li( kasyklose.Nuo-
genią O’Neil ir sudraskė jo 
uniformą. Visgi policijmper- 
galėjo “keliauninką” ir ji 
nuvedė į Psycliopathic ligo
ninę išegzaminavimui.

1

W. BAKER
19 NAUJŲ NAMŲ SOUTH 

BOSTONE •
Turbūt nėra kito prie

miesčio’ Bostono apylinkėje, 
(kaip So. Bostone, kad' nau- 

Storų hioterų 50 varduoji namai parsiduotų taip 
greit, kaip amerikonai sako, 
kaip “bot cakes.”

Prie Columbia ir Alarine i Boston.

dirba Įvairius darbus, kaip tai: 
prie stogų dengimo, kaminu pa
statymo, valymo ir taisymo. 157 
Gold St., So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 4426-J.

- ANT RENDOS
4 kambariai. Yra elektra ir gu
zas. 1488 Columbia Rd.. So.

• (S.-7)
Rds., AL, N. ir E. Eiglitli 
gatvių pastatė 19 naujų na
mų. Statytojas tų namų sa
ko, kad jis jau keletą namų 
pardavė neužbaigęs statyti. 
Reikalavimas didelis. Čia ir 
lietuviai geriau mėgsta gy
venti. Gal'dėlto, kad So. 
Bostonas yra lietuvių cen
tras. .

latinis darbas. Dvi kasyklos.* 
Viena Frėeport skyriui, ki
ta Pittsburg. Vyrai su šei
mynomis tegu .kreipiasi, ku
rie turi patyrimą prie ka
pojimo ir sudėjimo. Geros 
sąlygos. Kasyklos randasi 
Renton, Allegheny County, 
Pa. Bellphone Unity 25 ar
ba Pittsburg Atlantic 0664.

UNION C0LLIERIES 00., 
2214 Oliver Bldg., arba

* ’z

Romano Ėmployment Agency, 
439—3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

(2ras aukštas)
(S.-21)

»-
r ;

SOUTH BOSTONE
£

Proga pirkti'gerą namą trijų šei
mynų 14 kambrių su visais Įtaisy
mais, ir supiazais. geroje vietoje 
arti vandenio. Kaina $9,200.

Trijų šeimynų 11 kambariu na
mas,ir trijų karu garadžius. Kai
na tik $5,500.

A. P. DAVULIS, 366 Broad- 
way, So. Bostone (S.-14)

* X* Nuo pleiskanų J
a
aS 
K

Naudok
\

— . . - --- -.,ra

RITA RITA RITA TAU - .
Atūsų “Rytą” ar skaitai?
Ne kas kitas, tik mūs “ Rytas” 
Vis įdomiai prirašytas.
Nes jis visa girdi, žino * 
Ir visur teisybę gina 
Korektingai, bet griežtai. 
Nejau “Ryto” neskaitai?! 
nistracija Kaune Ožeškienės gt. 
3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina: -
f . •» •

Pristatant į namus metapis 
62 liL, mėn. 6 lit.

< Siunčiant paštu metams 50 
lit.. mėn. 5 lit.

Užsieniuose metams 100 Titų, 
mėnesini 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Ixitvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3. Litįmania.

THE FEATHERHEADS
I

By Osborne
■ -t. •" X.w^»r?r VntML* Life Is Likę That!

•t r uotai

F. AD RTCHTKR* CO..

PAVOJUS!

t
i

Pasirodžius pirmiems
ženklams persišaldymo

• knrtinčj’e. patrilKi
DR. RTCHTERld

Jnkaro Rusies ,e»;

PAlNrEXPELLERIU
Persitikrinkite, kad

Inkaro vaisbožcnkli*
butų ant pakelio.

35c ir 70c vaietm?<c. arba
rašykite tiesiai j laboratoriją

Berrv & Sa. Sth St*..
Brooktyn, N. Y



Povilas Rufca,

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas r;.
Skrenda, lekią mūsų mintis
Trisdešimt dainų.................

ir gerą medžiagą miestiš 
koms-prekėms.^

į.-<Tai milžiniškiausis žmo
gus-rankų padarinys visam 
pasauly! Kinai šią sieną pa-

Tą > aramonę daugiausiai 
panaudoja vokiečiai ir kiti, 
bet ir Rusijoje prieš karą,' 
Maskvoje, buvo sudaroma 
rusų dilgėlių pramonės akci
nė bendrove su 1 milijonu 
rublių kapitalu statyta ver- 
nkla, audykla ir dažykla — 
dirbtuves tam tyčia dilgėlių 
siūlinėms apdirbtir Apie 
1913 metus buvo imtasi br-

valandą'nakties ir visi daly- 
vau ją. vadinime žponęs ga
lės va ui i nt i • ■ k i tuose < teat
ruose ir nereikalaus didelio 
atlyginimo. . .

MIinSTĘRIS — TRAMVA
JAUS KONDUKTORIUS

'Estijos laikraščiai prane- 
■ ša, kad buvęs Estijos švie
timo ministeris Kartau prieš 
tris metus išvyko į Brazili
ją ir ten ūkininkavo. Bet dėl 
sunkių .s;dygli tūrėjo mesti 
savo ūki.

Dabar jis tarnaująs Bra
zilijos sostinėje Rio-de-Ža- 
nėiro tramvajaus kondukto
rium. .

Matyt, Brazilijoje ir buv. 
ministeriams ne pyragai.

, (“Mūsų Rytojus”)

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

Vlre-Pirminlnkas
05 C Street South Boston. Mass. 

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

Fin. Raštininkas — Pranas Puteikis.
109 Boweir St. So. Boston, Mass. 

Kasierlus — Andrius Zaiieckas,
611 E. Fifth St. So. Boston, Mass. 

Maršalka — Kaz. MikaiHonls.
906 E. Broadway. So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Dfanzija laiko savo 
mčnsinius' susirinkimus kas plrmj 
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-r, 
merių 694 Washtngton SU Boston. 
Mass., 1:30 vai. po pietij. Ateidami 
ant susirinkimo ntslvosflcite sn savim 
daugiau nauju nariu prie musp drau
gijom prirašytu . -

NEŽINOMU AUTORIŲ 
TEATRAS

Žinomas vokiečių drama
turgas -Steff Grizas steigia 
Berlyne teatrą, kuriam bus 
vaidinami nežinomų autoriu i 
veikalai. Steffenzas nėra

:---------
t RUNKELIŲ CUKRAUS 

KARALIUS

- NEPAPRASTAS DALYKAS
Šiomisdienoims pas mus pate

ko ant pardavimo dvie jį 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, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris, 
turi vieną arba daugiau automo
bilių arba užsiimantis automobi- 
liųtaisymu. Rendų atneša netoli 
$100 j mėnesį. 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, (se’t-tUDs), viskas naujai Įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į mėnesi randos 
atneša $57.45. Prekę $4,200.: Su- 
sineškit su savininku A. j. KUPS
TIS. 5

t

NAMAS SOUTH BOSTONE 
šešių šeimynų, — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų atneša 
$780 į metus. Prekė $4,500.

$4,500.00
Medinis šešių šeimynų namas ant 
Silver Street. So. Boston. Yra ga
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša $75 
į mėnesį. Pirmas, morgedžius 
$3000.

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
MALKAS!.

Neužmirškite joge! rudens ir Šė
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs- 

• ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo orderius.

.perijos sostą, ši amžina tvir
tovė tapo nebereikalinga.

Tenai, kur pirma šimtai 
tūkstančių kareivių sargybo
se stovėdavo, dabar tuščia ir 
Myku, tik keliaujantieji ka
ravanai kartais sujaudina 

i šia nykia tvla!..—“M. R.”

“IŠEIVIŲ DRAUGI”
“IŠEIVIŲ 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. z

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, .feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

žiaus, kad ' apsigintų nūd 
laukinių; karipgųi mongolų, 
įurie bė paliovos ^ižpuldinė- 
jo jų valstybę. s .

200 m. prieš Kristaus gr- 
jnimą, viešpataujant impera
toriui Ši-ho-ang-ti, reiškia 
daugiau, kaip prieš 2000 m., 
ši siena pastatyta, ir šian
dien j tebėra beveik tokiam 
pat stovy, kaip ir taįa, ir 
atrodo, Jog dar tūkstančius 
mėtų išstovės., - • - -

Vienas garsus keliamų^ 
kas taip ją aprašinėja: J

“Nuo 11 iri 12 metrų auk
štumo, apačioj 10, viršuj 7 
metrų pločio. Iš milžiniškų 
tašyto akmens ketvirtotų ga
balų sumūrytas, tęsiasi per 
kabių grandines į rytus ir 
į vakarus šis milžiniškas mū
ras, tai kil.damas- į kalno vir
šūnę, tai nusileisdamas į gi-, 
liausius tarpeklius, kartais, 
debesų apsuptoje kalno vir
šūnėje iš akių prapuldamas. 
Nebuvo tokios kliūties, ku
rios kiniečiai nebūtų nuga
lėję, darydami šią didžiau
sią visame pasaulyje tvirto
vę. ‘

Kiek nežmoniško darbų 
1 reikėjo padėti, kol ši akmens 
’ siena tapo pastatyta, sunku 
■ sau įsivaizduoti. Ypač kai 
1 pamanai, kad ji tęsiasi nuo 
' pat Geltonųjų jūrų pakra- 
Iščio į pat Gobi lyrų gilumą,

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
mėtų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land. i , Y .!" ■ l • u i

- - » •.
DIDŽIULIS šyYTURYS 

^Aliaskos? pusiausalyje, Ra
miojo vandenyno pakrantė
je, baigiamas statyti naujas 
didžiulis švyturys. ■

'Kiekvieną - dešimts se- 
kundž :ių bus uždegama 
šviesa 110,000 žvakių jėgos, 
o per kiekvieną pusę minu
tės dūduos sirena.

Be to, turint galvoje di-1 
dėlės ūkanas, ■ Aliaskos ,pu- 
siausalio pakrantėje nuo 
bus įtaisyta radio signaliza
cija, įspėjanti visus garlai
vius, kurie turi radio kom
pasus, apie pavojų. -

L- Vitkauskas

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos........................... .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ....................... .50
14. Lietuvos Vvčiu Imnas ...................-... 25
15. Pirmyn į kovą....................  50
16. Mes grįšim ten.......... .................................. 75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė, "
ė) Išbėgo mergytė ........................50

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

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš.sutikau žydelį, *
c) Kam anksci kelcis ......../......... .50

20.. a) Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno... .... y- .50

21. a) Oi džium-džium, ■, . .
b) Už jūrių, ’ 7
c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą . .50

22. a), Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi Čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsinskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: f ? ^r.j JiJ

DILGĖLIŲ AUGINIMAS
Dilgėlių sijjlinės (valak- 

nos) tinka ploniausiam ver
pimui ir audiniui. Jos ypa
tingai tinkamos daryti švel
nius varsų atspalvus.

Plaunant, sūlinės nesikei
čia ir visiškai užlaiko savo 
žibėjimą, taip kad tinka plo
niems baltiniams, nėrinėlių 

»kaspinams, uždangoms ir t.
P- « \

Tos siutinės gali taip pat 
sudaryti konkurenciją dirb- 

f iiniūm šilkui.
Sumaišius su šilku ir vii-


