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LENKIJA ATMETĖ LIETU
VOS REIKALAVIMĄ
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Berlynas. -^„Praneša, kad 
Lenkija atmetė Lietuvos rei-

kurs randasi 
valstybėj uždėjo 
? Spėjama, kad 
kad ^..sulaikius 
4 <

Birželio 10 A,' Klaipėdos! 
krašte siautė didelė audra stt 
perkūnija. Perkūnas užde
gė daug namų. Šilutės aps. 
dvarininko Duinskio sudegi
no visus namus, javus ir ki
tus padargus, Pagėgių apy
linkės dvarininko Valato 
kluondvr ir tvartus' ir kelio
lika kitų gyventojų namų.

Didelė audra su perkūnu 
ja siautė ir Nidoj.-------- ---

Einant nesenai buvusios! 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
statistikos konferencijos nu
tarimu, paskirta trijų komi
sija, kuri atliks paruošia
muosius darbus visuotiniam 
gyventojij surašymui. Sura
šymas bus padarytas 1930 
arba 1931 m- visose sakytose 
valstybėse vieriu metu.

riosejts valdė, Šerai nupuo
lė visai žemai Dėl to daug 
žmonių materialiai nukentė
jo.

vietas' 1920 m., kurios, įuvo. 
nurodytos Suvalkų siMrtyt'

Spėja, kad Lietuva atmes

BLOGI ORAI
Šiemetiniai Lietuvos orai

/

labai blogai atsiliepė į javų 
sėją ir derlių. Žemesnės 
vietos ir dabar daug kur ap
semtos vandeniu. Žemės ū- 
kio ministerija renka žrfiias. 
kur ir kiek dėl įvairių atmo
sferos blogų sąlygų nuken- 

I tėjo. /-

i ne- 
pelningas ‘ pinigų leidimąsi 
Mat, jisJwrčjo galvoj vei

kiantį; butų samdytojų rei-

BEPROČI  ̂VILNIAUS GAT
VĖSE KAS KA^T 
V DAUGIAU

? v* .-s j; y. ■ * .■ *

Be elgetų ir valkatų Vil
nius turi dar vieną savo per
lą bepročius, kurių skaičius 
kas kartas daugėja. Ir kas 
nuostabu, kad tie /bepročiai 
laisvai vaikštinėja gatvėmis 
užkabindami praeivius. Da
bar jau beveik, visos miesto 
centro gatvės turi savo be
pročius. O jais pasirūpinti 
nėra kam. '

bar labai plačiai 'pasklydo 
gandai^ kad respublika bus 
sugriauta ir monarkija bus 
pastatyta. Monarkijos ka
ralium būsiąs maišalas Pil
sudskis. Monarkistų - ūpas 
per paskutinius du metu bu
vo visai nupuolęs, bet dabar 
Pilsudskiui pasitraukus iš 
premjero vietos ir pasmer
kus Lenkijos konstituciją ir 
parlamentą, labai pakilo ir 
jie smarkiai pradėjo veikti.

Spėja, kad kaip tik Pil
sudskis sugrįžš iš Vengrijos, 
kur jis dabar yra išvažiavęs 
pataisyti savo sveikatą, jis 

į pasiskelbs karalium ir šalies balius

“Plieno Šal

Vilnius. — “Žvcia Ludu

N*-w Bedford, Mass.—Lie
pos 9 d. čia tekstilės dirb
tuvių savininkai atidarė 
dirbtuves/ ir bando jas oper 
ruoti skebais. Pradžia pras
ta. Susipratę darbininkai 
nors ir yra vargo prispaus
ti, bet pasiryžę kovoji iki 
peigalės.

Darbininkai nemano, kad 
iš 28,000 streikuojančių dar
bininkų atsiras nors vienas 
nuošimtis, kuris parsiduotų 
vergauti skriaudikams.

Lietuyių-len- 
kų taikos derybos atnaujin
tos Kaune.

'i- Lietuvos valdžia pareika
lavo iš Lenkijos pripažinti 
1920 metų'padarytą Suvalkų 
sutartį, sulig kurios Seinai, 
Vilnius, Gardinas ir Lyda 

r priklauso Lietuvai. .,

Lenkai iš savo pusės rei- 
kalauja iš Lietuvos $13,000r 
000 už. nuostolius/padarytus

• 1920 m. užimant Vilnių.

Dabar aišku visiems, kad
■ su Lenkija susitarti riebils 

galima. Karo pavojūs iife 
neprašalintas. , - y

SMARKŪS LIETŪS -
x LATVIJOJ
Latvijos šiaurėj nuo ket

virtadienio be pertraukos li
jo smarkus lietus 2 dienas ir 
1 naktį. Ryšy su liūtimis 
vanduo visose upėse smar
kiai pakilo.

Ūkininkų padėtis visoj 
[Latvijoj labai sunki, o Zem- 
Į galės derlingiausiose vietose 
tiesiog katastrofinga. Visos 
dirvos apsemtos vandens. 
Žemė tiek išmirkusi, jog 
arkliai ir žmonės jon klims- 
ta.?< Gjyyiįliai jąnf keliąs &- 

Ivaites nebevaromi į ganyk- 
golfai pašatafel špas ūki

ninkus jau išsibaigęs. Kai 
Į kuriose vietose kertami ru- 
Igidi' ir dUodaini kaipo paša
ltas gyvūlianls; '■ 1

ko didumo rytų dievaičio 
Buddos stbvylą. Jos vidu
ryj sudėti nusižudėlių kaulai 
ir supilti pelenai.

LIETŪS IR VĖTROS 
LIETUVOJ

Birželio mėn. pradžioj 
smarkioms liūtims išplovusi 
žemę, geležinkelių linijose 
Lyda venai—Nemakščiai vėt
ra išvertė 80 telegrafo stul
pų. Šeduva—Radviliškis
(ruože keliolika ir Vilkaviš 
kis — Pilviškiai ruože 18 
stulpų. Tose vietose susisie-. 
kimaš telegrafu* ČinVo - nu
trauktas. , '

Šiaurės Rytų Lietuvos

' ; •-V ------- y-- - <
-DIKTATORIAI MĖGSTA

. ' UNIFORMĄ
Centralinis kdmunistų par- Į krašte buvo prisnigta snie-'| 

tijos' komitetas nutarė įvesti go. Abelių apylinkėj buvo 
partijos 'nariams uniformą. 1 apie laipsnius šalčiu.

Žiniomis iš ^laskvos, So-| 
vietų Rusijos profesinių są-| 
jungų eentralinėj ' taryboj I 
buvo svarstomas nedarbo irt 
darbo biržų Sovietų Rusijoj I 
sutvarkymo klausimas. Iš I 
padaryti^ ‘pranešimų paaiš
kėjo, kad nuo 1927 m. spa-1 
lių'mėn. 1 d. iki 1928 m. 
sausio mėn. bedarbių. skai
čius Sovietų Rusijoj paau
go nuo 1,500,000 iki 2,000,- 
ooo. • ' ; :: r ..

Darbo komisaras Šnaidtasl 
atvaizdavo darbo biržų būk
lę, kurios esančios netinka
mai suorganizuotos ir išlai
komas. Darbo biržose, pa
sak šmidto, nesama nė vie
no valdininko, kuris nebūtų] 

Inors kartą primuštas ieškan
čiųjų darbo. Tose įstaigose 
viešpatauju papirkimai^ iri 
protekcionizmas? Tikrumoj 
bedarbių skaičius Sovietu 
Rusijoj esąs dar didesnis. 
Per paskutinį pusmetį iš
leista visa eilė parėdymų, 
kurikis kai kurioms bedar-ltas norėjo gauti didesnę pa- 
bių rūšims neleistą įsirašyti|skctfą nąmų statybai. Betopt 
į ofieialiniuš bedarbių sąra-

į SUS. J i ‘

Tekstilės dirbtuvių: savininkai
• - - . • r - A .

pradėjo operuoti dirbtuves

PERKŪNO NELAIMĖS
Šakių apskr. Griškabū- 

K .džių valse. Smilgių k. birže- 
fe' lio 15 d. perkūno ^rentimo 

užmuštas pil. Antanas Ma ■ 
t^čiulaitis. 
gfa.? Šakių apskr., 'Ąžuolupių 
■Bįk.- taip pat perkūno trenki- 
E - mo užmušta pil. Zapikytė. 
§ Alytaus apskr. 'Miroslavo 

valse, pas naujakurį Zalevi- 
čių perkūno trenkimo užsi- 

i degė gyvenamas namas kur^
sudegė. Nuostolių' pada-Įnių Riaušėse dalyvavę 20, 

fcį- ryta apie 2000 lt. . 1000 bedarbių.

Plečkaitininkui Aneevičiui 
nevyksta '

valdžią paims į savo, rantai 
| Dabar Lenkijos
net ir-^aldžios .blokas yi 
pasidalinę į dvi dalis.> 

Radikalai reikalauja, 
valdžia prisilaikytų dabai 
tinęs konstitucijos, o konse 
vatyviai sako, kad- aisti 
vams, kurie remia parh 
mentarinę tvarką nėra 3 
negali būti vietos* valdžioj 
/Peštynės eina visu smft 

kurnu. Greičiausia, kad kri 
seriraty viai laimės, nes jū< 
remia Pilsudskis-ir kiti**, 

Vilniuj išeinantis lenk 
laikraštis. “SIowo” užgiri 
Pilsudskio planus ir prilyg 
na Pilsudskį prie Na pole 
BO' J ‘

Taigi Pilsudskis iš dikt 
toriaus gal bus neužilgo^

BALTSTOGĖS BYLA
Varšuva. — Birželio 4 d. lLval 
sibaigė vadinamo jį. £ Vąk^ 

įvirtu v

PABĖGĘ IŠ VARNIŲ 
SUIMTI

Gautomis žiniomis jau y- 
ra suimti 8/pabėgusių iš 
Varnių koncentracijos lioge- 
rio. 'Pavykę pasislėpti tik 
Ruzgui.'

Devey pasipriešino, nurodys 
damas, < -kad namų statyba

pranešimu, nepavykus pleč- 
kaitininkų šulo Ancevičiaus 
akcijai vietos lietuvių tarpe,! 
jis nutarė perkelti savo 
_^tabą” į Švenčionis. Pa- 
įsak laikraščio, artimi Ance- 
vjciui žmonėm tvirtina, kad, 
ir Švenčionių apskrity jo 
akcijai nepavykus, jis ban
dysiąs vykti į Sovietų Ru
siją. / .

Amerikos kapitalistų pą- LLenkijos ihieštiiose ešąs 
tarėjaĄ duotas’Lenkijai kar
tu sn paskola, turi tiek .pla
čių į^liojimų, kądcjį gaU- 

ma j pavadinti ^filbinstniul 
diktatoriam. Lodzės miėį-

ŽUVO BELGŲ MUJJONIE- 
J RIUS -

Liepos 4 d. 
kap. Alfred Lowenštein lėkė 
orlaiviu iš Anglijos į Belgi
ją. Jis žuvo, nukritęs į jū
res. Dabar dėl jo žuvimo y- 
ra visokių spėliojimų, bet 
tikrai niekas nežiną delko ir 
kaip jis žuvo. /*• ’

[ Jis buvo įžymiausias Eu
ropos milijonierius žr dide- 
ilių korporacijų diiektorius;

v1. 7'1’4 kur 
136. Du kaltinamUnjuzgavo 
po aštuonerius metus, 3—po 
septynerius, 13 — po šeše
rius ir tt. •

Paskelbus teismo nutari
mą salėj pasigirdo balsas: 
“Šalin fašistų valdžią” ir 
tuojau imta giedoti “Intėr- 
nacijonalas.” Jsikišusi po
licija demonstraciją sutruk- 
!dė. - ? z

DURPIŲ GAMYBA ,

Prose pole. Vilkaviški
apskrities ūkininkai m 
plačiai naudoti dmpea. Dt 
pių vartojama % ypating 
žymiai paMo po didžio 
karo. ‘ Prieš karą gal i 
koks 5—10% ūkininkų ! 
rui vartojo durpes, o daU 

Igal tarp 30%—40%. Ši 
apylinkės gyventojai durj 
kasa Prosepolės valdiška 
durpy-hė'. ’Tėrį palyginus 
privatiniais durpynais, na 

I ma visiškai pigi, nes uz V 
Iną ketvirtrinį «metr. dud 
I reikia mokėti tik po 75 e 
Įtųs. .Prieš 3 metus šis A 
Įpynas ir gretimai esąs P 
Įsepolės » ėžeras, 'priritai 
| griovį ir nuleidus vander 
Į Šešupę, nusausinti, Xuo 
laiko Šiamę...diirpype,& 

lre prisidėjo durpių tol 
Į ba. Durpių pasi kasti at 
I žino ja žmonių už kelių ’ 
Išimčių, kilombtrij. ’” 
I kiek vijpnas savo jririki&s 
| -;' ; .;

KRUVINAS STREIKĄ

PAMINKLAS NUSIŽUDĖ
LIAMS

Daugiausia v nusižudymų 
pasitaiko Japonijoj: Tįen 
Tokia mieste per vieną %iė- 
nesį užregistruota 120 nusi
žudymų. Europos kultūra 
ne tik japonų nuo nusižudy
mų neatpratino, bęt daixjuos 
labiau lyg paskatino.

Dabar Beppir saloj ati-

Lenkai nepatenkinti Amerikos 
finansų patarėju

ventojų trobas. Kadangi 
Perlo Jaus, gyventojai riV0 
laiku yra pasižymėję 
se su lenkais, tai yra maus* 
ma, kad šis gaisras yra 
kų kerštas./ / ą ■ : < >'•{

ItkilJAS TAVTIŠiNKV 
' ' '-> HBHnnilKAS

Pufuos. WW{7 
femę išrinktas fe
teto pirmininkas.-

Birželio 12 <L?

• f*’*

airios kilęs ea



Juodis kaitė

Gautomis ži

LfTOS (<?elp!oiclos viršelis 
Visus užsakymus siųskite

X Teisių fakulteto tei- 
skyrių: — Žukauskas 
nardąs, ‘Nevežskis VųĮ- 
Liutermozas Martynas, 
jinas Dovydas, Kalvaitis

minį sukilimą, reikalaujant to Legislatūrai, 
jei jos negalima sušaukti, vykdomajai valdžiai.

Dobilynės Dvaras (Debei
kių valse., Utenos apskr.'). 
Dobilynės dvaras priklauso 
poniai S. Kurminienei, bet 
išnuomuotas. Buvęs nuomi
ninkas iškirto medelius, tvo
ras sukūreno, t r obesiei be 
stogų, tvartas ir klojimas 
baigia griūti ir šiaip gyve
namose trobose kiaurai lyja 
Darbininkai čia. kenčia dide- 
lįskurdą; buvo laikraščiuo
se skelbdama, kad apleistieji 
dvarai imami dalinti pirmoh 
eilėn, bet to nieks nevykdo.

togai jthe dtUen of .1

#•M5**1* ■ ~
-^aU te enętldi

• • .

ir Suvienytų Valstybių įs t a-
1 —— — z " ŽB • . . < k *4r

A. Konstitucija skelbia, kad neprivalo būt tiria
ma religija kaipo tinkamumo ypatybė Į Suv. 
bių valdininkus. * . . ‘

|į Ę. Kokios asmeninės teisės yra užtikrintos pir
mąja ir kitomis pataisomis? ♦

6. Q. With what ųuestion does the Thirteenth 
AmenUment deal? -
r .A This amendment, ratified in 1865, abolished 
slavery in the United Statės. ' * - 1

BEDIEVIŲ kampelis
Lekėčiai (Šakių apskr.). 

Čia tikras bedievių kampe
lis. Liaudininkai, Jaunimo 
Sąjunga, kultūrininkai ir 
kitos jiems panašios organi
zacijos kiekviename kaime 
randasi. Nereikia jiems 
bažnyčios, Dievo. Įvairios 
knygpalaikės jiems maldak
nyges, visoki “misij orde
riai” jų kunigai. Bažnyiča 
visuomet tuščia, jei jaunuo
lis ar jaunuolė poteriauja, iš 
jo tyčiojas, maldaknyges 
mėto. “Tikroji demokrati
ja” sėklą pasėjo ir” šiandie 
dar neišraunamos usnys.

nomis t. • ...
Čekoslovakijos buvęs pa
siųstas Švietimo Ministeri
jos stipendininkas studijų 
keramikoj p. P. Braždžius, 
kuris ilgus metus yra mo
kytojavęs Viekšnių yid. mo- • 
kykloj dėstydamas paišybą 
ir lipdybą ir jo iniciatyva 
1925 met. Kaune Žemės Ū- 
kio parodoj, už išstatytus 
keramikos ir skulptūros mo
kinių darbus. Viekšnių vid. 
mokykla, gavo sidabro me
dalį. , *

.Dabar, parvažiavęs spąr-, 
čiai ruošiasi šių metų Žemės' 
Ūkio parodoj išstatyti savč 
studijos eksponatus.

'• 4. *; t

> P'

4. K. Kokį paredyfną daro Konstitucija, kad pra
šalinus netinkamumą dėl religijos? I:...

tobusų —r- 7 ir konkės vago-
D H

Sumažėjo ■ vežikų skaičius 
ir padidėjo automobilių ir 
motoeiklų skaičius. -

Pamoka 4 _ f

būti Konstitucija pataisyta?
em įrečdalįaųųj $1^8^ ą^rių 1 
nešti pataisą, aęfra kuomet du treč- ' 
ių legislatūrų šaukia suvažiavimą jį

■Ii būti praplęs-

1. Q. How may the Constitution te'amęąded?
A. Whenever two-thirds of both Houses Įlęem 

it necessary to propose amendments, or wheO the 
degislatures of two-thirds of the Statės call a conveO-: 
įion for proposing amendments, sueh proposed 
amendments become a part of the Constitution when 
ratified by three-fourts of the Statėsi-

2. Q. In what words does the Constitution dečlare 
itself to be the supreme law of the land?

A. “The Cpnstitutidn, and the ląws of the United

IDOS (prastais kietais viršeliais)—------
IDOS (geresnės minkštais viršeliais)— 
iDOS (gCTos odos viršeliais),* 
-TOS (celuloidos viršeliais)-.

UŽDARYTI DENKI KLUBAI
Draugijų registravimo ko

misija už nesilaikymą įsta- 
tvmų nutarė uždaryti 5 
Kauno kartų lošimo klubus. 
Jųtarpe uždarytas ir “Mer
kurijaus” klubas, kuriame 
buvo nukautas a. a. L No
reika. '

A. Jis turi prjsįekti, kad palaikys Konstitu--

. ' MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
JUODOS (prastai suinkštais viršeliais)

•85 
ąloo

^HĮTĘTO ĮaAUU 
foįųet- ąųkstąjį mokslą 
ra ^ žmonės.
į: Teologijos Filosofijos 
ęųltate diplomus gavo: 
pmas Adomas, Balsis Vą- 
fer Banaitis Mikas, Baš- 

Jimt^as,. - Budreckas 
$ĮS, Dabrila Justas, Ga- 
jįįį£ Jonas, Grigaitis Jo- 
s, Jasiukaitis Juozas, Ka- 

Juozas, Kemzūra Sta- 
Marcinkus Jonas, Ma- 

kas Bronislovas, Matelio- 
Juozas, Matuliauskas 

^.Mažeika Antanas, 
kftčionis Jonaą, Navickas 
|^ma% Povylaitis Jonas, 
tekis Jonas, Sruoginis Fe- 
sas, Stasys Adolfas, §į- 
mefis Jurgis, Vainauskas 
asyk ir Žilinskas Antanas. 
Taip pat teologijos dokto- 
to laipsniu Volpirts Bro- 

ir tėlogijos licencijato 
pfeniu Sidaravičius Anta-

ta^ KazIaš'Altana 
fe Simonas, Leonas 
das, Nieevrči^ tariu 
Zaksas Aizikas.> k .

iy.JTee^o^^fak
Stonius Nikotejus 

muoto statybos'inžin 
laipsniu; KoIodp^’ J 
Radzevičius ^St^feys, 
Samuįlas; iruĘaulaki

ris paspruko iš teisybės rankų, Ir surtetas kitoje Val
stybėje, reikalaujant tos Valstybės, iš kūrina pabėgo, 

autoritatęj, tufi bftt pristatytas
bę, gulinčią vąidįdą ant jo., į -//• <

t ' • . . W X . • * t : A.,-*’-. ..

A Q. Whaž provision does the Constitution maks 
for freedom from disqnalification for relifcious be-

A The Constitution deelapes that no religioųs tęst 
šhall ever be reąuired as a ąualification to, any otifee 
or pubiie irust under the United Statės. '

5. Q. What personai ri^its are guaranteed by the 
first and other amendments? . ' ' •

" A. The right of religious freedom, of free speech, 
of a free press, peacefnl assemtfly, or petitioning the 
government for a redress of grievances, of freedom 
from enfųrced ąnartering of soldiers, of freedoni 
from unreasonable searehes and seizures, of speėdy 
trial where acęu§ed for crime, of freedom from of 

eessive bail, fines, and cruel and unusual punish- 
ments. . ' .

t A. Kuoąięt dv|< 
Išrodo reikalinga' ii 

I daliu visų • Vaistyk 

dėl įdavimo pataųnj, tokios paduotos patąsos timpa 
j Konstitucijos dalimis, jei trys ket virt daliai visų VfL 
stybių tei.pątvirtląa/ ‘

2. K. Kokiais iodšii 
I aukš^anšiu šsjies įrtąt 
I <• .4' ■ / * * r ' f '

I * A. “ši Konstitueija 
I tymai, kurie bus išleisti'vėliaus, ir Visos padarytos ~ 
sutartys ir kjirips bps daromos SuyienytH Valstybių / ‘ 

I yardu> bus aukščiausių šąlies jsta.tymų; ir teįsėjaĮ 

Į kiekvienoje Vatetyteje privalo laikytis Konstituci
jos ir Suvienytų Valstybių įstatymų, nežiūrint prie
šingumų.” y , I ' ? - - •

f. • ' 2.
I ■ - 3. K Koki tiftikrinimaI -m. — ; r“""™?”’*
ĮkiekYięaąs sykmjmp, stitte

rimtų ir juokingų pari
mą, dainelių, deKemaci-

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Poetė Salomėja Neris-Ba- 

činskaitė baigė universitetą. 
!/’ .* hidijavo Teologijos-Filo- 

/ ^rultete lietuvių li- 
. okiečių literatūrą 

ag\giką pscihologiją.

sijos likusi terminą iki 1932 
įlietų, Dirželio
tobusais. Sutarties įsiteisi- 
nimo dieną arklių tramva
jauskone išminkai turi su; 
stabdyti konkės judėjimą 
Kauno mieste ir įvesti auto
busus: vyriausioj linijoj Ro- 

Į tušė—Panemunė vaikščios 
1Į3 autobusų.' Žaliuoju kal
enu per Parodos gatvę <—^2 
autobusai, į Viliampolės 
Slabadą — 2 autobusai, *Į 
Aleksotą 2 autobusai. ’ Pąs- 
kutiniomįs linijomis autobų-. 
sai turi pradėt? vąikščioti, 
kai pasibaigs tiltij statyba.

Be to 3 Autobusai nuolat 
[bus atsargoj ir keis sugedu- 
Įsius. *
, Sutartį su konkės konce- 
Stanikais manima sudaryti 

Į jau kitą savaitę ir, patvirti- 
įnus ją savivaldybių depar- 
Įtamentui po 4^2 mėn. laiko 
Įvieton konkės Kaune vaik- 
Iščios autobusai.* ;
I Visas konkės koncesinin- 
Ikams priklausąs jųdomasis 
I turtas, kĄi£ 'britai, arkliai/ 
I vagonai ir tt., pereis Kauno 
Į miesto valdvbosžinion.Ne- 
Įjudomąjį turtą, t. y. depo, 
Į arklides, žemę Kauno mies- 
lto valdyba sutinka perduo-

K$ tik sąo » spėtos! 
' r Artisto : '

STASIO PILKOS
. NatfaKnyga

dėti ir įtrinkti tiksos nno ieu

/ ft. K. Kokiomis nriemonemU 
m. k p«d»vtaM 81

• ' h. b
Astuonioliktoji patw~

šp.sutikimo. ;

‘z- v. -i »• • . 4 .* ' * ■■ N. :y
10. K Ką Konstitucija garantuoja kiekvienai Vai- -J 

b;
* v;.- ‘ - -v v ’z*l 1

A. Suvienytas Valstybe užtikrina kiękyiėnąĮ 
RiiftiviAniiimn VaIrIvRai rp-niihlifrnnina valHvmnst

gijos; Inžinieriaus ‘laipsniais, 
./y. jįumaaitarįnių mokslų 
fakulteto istorijos skyrių:— 
Sirutvtė Lastienė Petronėlė 
ir Miškipis Motiejus.

VI. -Matematikos gamtos 
fąkulteto,< matematikos fizi
kos skyrių 
Julija, Montvilaitė Liatukie
nė Marė ir Gotleris Miche- 
Įis ■ ' . ' . ‘

Fizikos ęhęmijos skyrių;
— Verneris Menašė.

Bi^ogijos skyrių: Frid- 
manas Šmaja.

$

SR ir 4 b
/A?A person-eharged dn any. Stite with trehson, 
W> «tell flėe! f^om įųstice,
d be Joiu^bn>dfhMhd bt 
e eĮeeutive-ąuthoriiy of the Statė from. whieh be 
į jį <Į«įwfteĮl M

ving jurisdietion pf tEė crime. ; f (

•: - U j v ' ; ■■ - I.- < ., . ■ m
. Ą New Statės may be admitted by Cou^reaB įnto 

this Union j-But no Stato shąll forg^į ųĮ' 
ęrected, within the jurisdietion ofriny other Statė; 

Vnor any Statė be formęd by the jupettiu pf twv or 
1 mere Stąte, or pąrts of Statės, without the consent 

pf the Legislature of the Statės coneerned, as w«U 
4as of?the Congręsė. -■ /■

. £ ’ - - . i.’ > ---- r >
10. Q. What does the Constitutįon guarantee to 

_ ’ ( ■. v-\:

A. The United Statės shall guarantee to evefy 
State’in this Unjon a republican forui of government, 
and shall protect eaeh of them'againstiinvąsionjąnd, 
on application of the Legislature, or of the executive 
(whep the. Legislature cannot be ępnyened), ągąinst 
domestię violence. > . < .

— "Rfiefebo 15-<3



ti, kurių yra užsivilkę mėnesi
nės duoklės. Boto, pageidau
jama, kad nariai ateidami at
sivestų ir savo draugus pri
rašyti prie mūsų organizacijos. 

į ■ Kviečia Valdyba

L*

rias dainas^ į Čolumbia Kom*

*

nes-kuometpastosrįMetropo
litan, tai į rekordus daugiau

■»

/ ------ v

i

• v

J l -

Atidaryk duris. Vartok elek-

*• .

rram;

i

-w -y

4.
f- - C: . ' 'CT- ė t •

r - ~ w - » _« . -e. <i oraąi

kad

negerti 
ti šiltos

............................................ -■

f V i. ė įv r t*' t *■ i 4*-| , *' _ ;
. Ą,x- matelį kurie yra pipežastim 

šalčių ir kosėjimo. Apsisau-

ti daug šyiežip 
vt.aFftMn. 

santkaįp baisiai šąltą,.rętai

nėr gyvasties.

rątsvųĄuipų 
^nės^^kurie dir|» aĮ 
ą.m^nęgaįi . * * v
luęs*i? laai-; pagauna šaltį. PrižiūJ&k jog 
Jie brųlkam- 

a žiburiais ir
F>da kmiuitin- 

>; Griūna kū- 
Kštom8. drapa- 

____ __ „ 1S &yeryfois, 
eriais, ir t t.
laiką daugelis 

nė, kad t>ras dve- 
eniniis Oras, kuris 

naktinis oras, kuris 
.s. Visi turi žinoti, kad 

.Ktims oras nėra blogas, 
jog naktinis oras ’ne~pavo- 
jihgas, bet geras. Jeigu lai- 
kyšime miegąiųo jo kambario 
langus' atidarytus nakčia, 

■' -■'-t apsisaugosime nuo. džiovos.
Žmonės klysta manvdąmi, 

kad^tik plaučiams oras rei- 
„kalingas. Viešos Sveikatos 
Bidras nori -idant visi žino- 
tųy kad šviežias oras ir odai 

r svarbus.
r k '

• Turime prašalinti tylų o- 
Į rą. Laikyti kūną geroj svei- 

katoj turime-turėti judina- 
»* mo oro. Tas reiškia nesėdėjo ; ti uždarytame kambaryje.

.Stengkis visuomet perrnai- 
J/nyti orų..^Atidaryk langus.

„ Atidaryk duris. Vartok elek- 
^^—’/trikįnę vėdyklą. Elektriki- 

nė vėdykla* yra sveika net 
žiemoje. Jeigu viršnainėta 
atliksi, gamtos L vgdstat^ 

. t. ^šviežias bras —}daug.gero 
'‘atneša. Šviežias oras šutei- 

’į* kia visam'kūnui nauda. Pa- 
į . gelbsti prašalinti ligas.* - 

'Pats žinai kiek geriau jau
tiesi kuomet išeini ant š^io- 

^< ^o oro po sėdėjimo šiltame
. kambaryje. Augalai, kurie 

laikyti vidhje kur nėra švjp- 
/.■.* žio oro ir saulės šviesos, tuo; 

ysta. Ir tas pats su vyru, 
ri motere arba vaiku. ' ’

V /NessibijoĮ^šviežio oro. Rei- 
; ketų žmones mokinti baimė- 

įsr. je laikyti uždarytus ir šil: 
5 5 ttis kanibariuš. * Kambario 

ibfo temperatūra niekuomet 
neturi viršyti 70 laipsnių. 
Sveikatai 68 laipsniai ge-s 

“Tinusia. Perdaug šilumos 
įį - nesveika. Sausas oras ne 

sveika. Apsistojęs oras ne
sveika. Pef daūg drėgnumo 
ore ir nesveika. D .

1 *

ir jas galimą gauti iš bilę 
į^grac^os stoties arba is
Darbo. Departamento.

Jeigu mųgracįjos < 
ninkai a 
yra “lįonė-tį(iąi^ 
per ‘jo/laikinų apsistojimų 
Suv. Valstijose^*nuų jor bus 
reikalauja ‘bonals*-1 s 
$500 ir visu laiku- jis turės 
pasilikti ne imigrantu ir tu
rės išvažiuoti kuomet laikas 
išąibaigia.> •

’.* '• /*. v

Ąplįkųcijos, vąrtojąnt for
mų 63£tpianam, prat^sin^Į 
turi ^ūtipasįų^osįniigraci- 
joss.yūšiniukui pęšte kųr į- 
vežami. ; Sekantieji pratęsL 

būtį išgauti & I>££- 
ry bo Departamento. Kaiku- 
‘"Mųose ^įtikimuose reiką- 

luujama bonas iš $500. - -
•-i Gerat- žinon^ Europos 
artistes buvo įleistas į Sų^- 
Valstijas .laikinai,, šešiems 
mėnesiams, bet apsistojęs 
čioąais rado daugiauš darbo 
nęgU tjkėjo rasti.. Ir bedirb-

gracijos viza baigiasi. Tik 
kelioms dienomų. prieš išsi- 
baigimą jo. vizos pasiuntė 
■aplikaciją laillo pratęsimui 
ne imigracijos viršininkui 
uoste kur atvažiavo, bet 
Da^bo Departamentui W-a- 
shingtone. Vietiniai imigra
cijos „ viršininkai .nesulauk
dami prašymo pratęsti vizą _iet„ 
• VI V V i * *| ____ Vi i • • \ *■

701 
t žyH

bG/ 'KAi vai-

* « ■

iiid/^iidriastika, j& 
ąėiįiiv' taipgi

kegęiąnųo/insomnijos.
’ 5y Rėik feeiįfe^tBmėsį,

X _ J. _ • V| • - *
viduriai ‘ būtu 

tvarkoje, nė\per .kieti. u Y 
Labai svarbu yra įsidėmė

ti, kad insomnijos ligoms vi
sokie migdomieji vaistai ne
sveika; Be gydytojo nuro
dymo pirkti ir gerti yaistus 
yra pavojinga, galį padaryti 
kūnui daug žalos. ; Visokie 
migdomieji vaistai ■/'digps 

; . . - .. < priežasties neprašalins. Shrie

ią laiką apiblogintas. ^^ląni^domųjų vaistų žmogus 
gali įprasti aršiau, negu prie 
snapso, ir;tuomet žmogus 
jau tampa /‘vaistinės ver- 
nelaimingiausias pa
saulyje sutvėrimas!
‘ Ligoniai, kurie turi in- 
somnijų (nemiega), tegu-iš- 
bando, aukščiau patiektus 
patarimus. Jeį kam nepa- 
gelbetų, tai ber juoko turi ei
ti prie daktaro, kol dar ne 
per vėlu. •
Dr. V. S. Narjauskas

LDS. 7 kuop 
įvyks liepos 11 
kare, bažnytini 
Providence xSt . 
bitinai Atei^tei ines turime iš
rinkti piknikui ir

'■ tekitųsvay- 
e to, gera pro- 
liiokles. ‘ , 

_\Jteuka, 1
G9J 'jti^nhti*gD^7 kp. raštl

rBOVĮDENGE, R. I.
* LDS. 11' kuopos mėnesinis 
susirinkimas- įvyks sekinądie- 
ny, liepos 15 d;, tuoj po su
mos, bažnytinėj svetainėj.

■

oras’visuomet jddiiiffis;-w
Vėdinimas* sv#ri>ešūis hŽ

• 4 -«____ < •

šilumą. Kuomet eini gulti, 
■pirmiaus; prižiūrėk kad 
kambaryje bras judinamas. 
Nereikalinga eiti' ant lauk
arba į kalnus gauti šviežio 
oro. Jeigu tik pakelsi lan
gus gausi’ kiek tik norėsi 
šviežio oro net prigrūstame 
mieste.,, '

Kvėpuok gįliai. Tas pa
gelbės plaučiainš, smegenims 
ir visadi kūnui* atlikti savo 
užduotį.

Gatvekariuose oras į trum-

• ,

t

V

APSRIčIOMMIA-

r įvyks 
ne liepos 22, bet 29 d., Aušt

į ioąnęri^'d. 
įvyks 
nįs’'® 
gausiai "$utttirne8 
jų svarbių suman; 
veskite - ir savo 
įsirašyti.
Į.*-> .r ■ ■ Lr

I L^D. S. PIRMOS
. SUSIRINKIMAS

į Antradieny,- liepos 
7:30 vai. vakare, r q
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos A 
sirihkimaš.’ Ateikite visi, 
daug naujų ir naudingų kb

. simų pakelta svarstymui, 
to,-bus-gera \ 
už organų “Darbininkų.*

šiame, susirin
kime dalyvautų ir užsifnokėtų 
duokles. Parodykime gražų 
pavyzdį kitiems. Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tog .kp. susirinkimas^ 

įvyks' penktadieny, liepos 27 
d., Kazimiero Staniūno namuos 

Vartų parapijos svetainėj, Į se, po numeriu 12 Water St 
^ster, Mass., 1 vai. 1 ' “le«

r - malonękite visi ateiti i šį su-
• «-*•*' - • a- • 1** M •

išleido. įsakymą suareštuoti 
artistą. Jį atgabeno į Ellis 
Island ir šauktas prie Board 
of S pečiai Jnųuiry. Dėl ne
apsižiūrėjimo ir nežinpjimo 
jis. praleido dvi dienas', pil
nas vargo, ant Ėllis Island, 
pakol- draugai užstatė boną.

Šitas atsitikimas parodo 
visiems kaip svarbu yra 
ateiyiams-svečiams'' prisilair

DIZINFEKTJJOJAMI
- VAISTAI %

DizinfektuojamaS vaistas 
išnaikina^peruš' arv organiz- 

kuriaiy^usiduTia.
“ Antiseptic,” arb.a, vei

kiantis vaistas prieš puvimą, 
sustabdo perų išsiplėtojimą 
bet jų neužmuša. /

“Deodorant,” išnaikina 
Ėiaurų kvapą bet neišnaiki
na bakterijąs.

Yra keli dizinfektuojanri 
vaistai, kaip tai karbolinė 
rūgštis (carbolic ųeid), ė- 
danti medžiaga (corrosivo- 
sublieate)^ -bet gal geriau
sias yra karštis. Yra sau
giausias ir visuomet įgalime 

i jį. Geras ir verdan
tis vanduo yra geriausi )bū- 

i vartoti karštį dėl dizin-

sibijok pakelti langų. Y 
visų užduotis prižiūrėti jog 
gatvekario vėdintojai atida
ryti. * ' / • >
■ Atsiminkime, jog kosėji
mas ir čiaudėjimas ankštose 
vietose pavojinga, neš išpla
tina gemalus. Kucųget karts 
nuo karto įkvėpiame tą patį 
brą, yra bloga. Jeigu turi 
šaltį ir nori kosėti arba čiau,- 
dyti užsidėk ant burnos ske
petaitę. Nepastatjk kitus

» pavojuje., Ir tegul tave kiti 
pavojuje nepastato.

■^Miegok su atidarytais 
kambariais. Būk “atidary
tų langų” draugas. ,

NEMIEGAS (INSOMNIA)
l'ra nervų sistemos liga, 

kuri neleidžia žmogui už
migti. Daktarai tų ligų va
dina insomnia.

Poilsis ir miegas žmogaus 
kūnui yra būtiniausi daly
kai. Miegas Atgaivina ir su
stiprina pavargusį kūnų. 
Lygiai kaip nuolatos vei
kianti masina, jei neleisti jai 
ilsėtis, greit dyla ir genda, 
taip žmogaus* kūnas be po
ilsio greit .nyksta ir netenka 
sveikatos.

Nemiegas yra vienas 
pavojingiausiųnervų apsi-|fektuojaTnŲ Verdan

tis vanduo namie vartotas ir 
garas dėl viešo, dizinfekta- 
vimo. ** . J
, Turime atsiminti, kad di- 
zinfektdojant daiktus ar me
džiagų veriančiu vandeniu,

> turi virti nors pen
kias minutas prieš įdedant 
daiktų į karštų vandeni.

NEW HAVEN, C
LDS. 28 kuopos 

susirinkimas įvyks, sek 
ny, liepos 22 d,, 
pietų, bažnytinėje sve 
339 Green ^t. I 
riuš(es) ateiti Gera progai 
simokėti duokles.

X * • • ■*'. ........
Mieli draugai rir draugės, 

maumesne visi ateiti | sj su
rinkimų; nes turiifee svarbių

Š? permaina padaryta dė-lpeįkai^ kuopos naudai. Taip- 
lei susidariusių kliūčių So. |gi malonėkite atėję užsimokė- 

Bostone. •
Tikimės, kad sėkmadienis, 

liepos 29 d. bus visiems liuo- 
ša diena irišiame suvažiavi
me kiekviena mūsų apskri
čio kuopų bus gausiai atsto
vaujama Mažos kliūtys ne- 
įturėtų sutrukdyti kuopų de- 
legatų nuo šio svarbaus su
važiavimo. ' 4 '■

Atsiminkite, kad šis suva
žiavimas bus priešseiminis. 
Tad išrinkite atstovus ir 
jiems įduokite įnešimų sei
mui ir apskričiui. j 

.1 Jeigu/-' ’’ 
prieŽsčitp 
ii atstovų, tai nors raštu

Liepos 22 d., 1 
tų įvyks LDS.,5 
rinkimas, senos no 
kambary, Congress Avej Ai 
kitę visi.

• ► „ - r

DETR0IT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesii 

susirinkimas įvyks nedėlioję 
d. liepos, tuoj po 
šv. Jurgio parapijos 
je.. Visi kuopos nariai? 
kviečiami atsilankyti į šį si 
rinkimų dėl apsvarstymo 
tinai svarbaus reikalo, ,

OPEROS ARTISTE LIUDA 
. SIPAVIČIŪTĖ

Liuda Sipavičiūtė 'susikon- 
traktavhs su Metropolitan 0- 
pėra apeinančiam sezonui pil
dyti ^Vagnerio veikalus, šio
mis dienomis įdainavo ketu
rias dainas^ į Čolumbia Kom- 

I partijos rekordus, tai bus pas 
kuopa dėl svarinu kuriniai rekordai kokius Ame 
ų negalėtų prisius- ?*:os. ...lietuviai’ galės girdėti, 
---- ~ .. J]

• --t -l . . . w. iiiva.li, va.1 i įvAuiuuj uaugnesiųskite raportų ir pieši- įdainuoti kompanija neleis, 
mų. \

—LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba

kyti prie-visų immigracijos 
statymo reikalavimų.,

Paprastai ateiviai įleisti 
kaipo svečiai šešiems mėne
siams. Bet imigracijos vir
šininkai, jų nuožiūroj, gali 
leisti imigrantą-svečią ilges
niam laikui, .beryji c ilgi aus 
metams. Kuomet imigranto 
laikas išsibaigė jis būtinai 
turi prašyti laiko pratęsimą 
jeigu nori ilgiaus pasilikti 
šioje šalyje. .

Uosto viršininkai gali iš
duoti tik vieną pratęsimą. 
Kiti turi būti pasiųsti Dar
bo Departamentui. Washing- 
tone. Kad nors* uosto virši
ninkai gali išduotr pirmą 
pratęsimų jie neturi teisės 
atsakyti. Jeigu jie atsako, 
išduoti, atsitikimas automa
tiškai pasiųstas Darpo De-- 
partameutui Washingtone.

Imigrantai atvykę į Su v. 
Valstijas, apsigyvenę čio- 
nais, kartais nori huolatai 
pasilikti, bet tas nėr galima. 
Imigracijos įstatymas to ne- 
pavelinA Jeigu ateivis-sve- 
čias nori pasilikti šioje Ša
lyje jis visų pirmiahsia turi 
apleisti Suv. Valstijas ir vėl 
bandyti atvažiuoti kaipo pa
prastas ' imigrantas sulig 
kvotos reikalavimų.

Imigracijos viršininkas lt. 
E. Hali, /prakalboje Mt 
PecOne, Pa?, gegužės 12 d., 
1928, išsitarė sekančiai: 
i ^Įstatymas, kuris liečia 
svečius sako; kad jie laikinai 
atvyksta atlikti fcąznio reika-

K. J

bet pareiškimus “business” 
bereiškia/kad ateivis' gali 
čionai! Vdsti kokį Užsiėmimą

■LDS. nariai turi rod 
pavyzdį visiems.' 
lankytis į susirinkimus
13 kuopos. Kitas 
įvyks sekmadieny, rugpjūčio 
d.teoj po 
kambary. Ateikite gausiai, 
pamirškite ųžsimdketi duokle

7.

J.

8.
I

9.

V

• v

V

K

V

Vėliausiai įdainuotos dainos 
yra sekančios r

1. “Kad mes gėrėm midų 
alų” (liaudies daina).

2. “Bėda kad giltinė ne ė- 
da” (Liaudies daina).

3. “Oi kas!” (kompoziciją 
imkaus).

4. “Vasaros naktys” (kom
pozicija J. Kačanauskio).

Norintieji įsigyti šiuos re
kordus gali gauti pas visus re
kordų pardavinėtojus;

jant) ------------—J--------------------25e. V
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (daa.
giauriai dzūką: tinka solo, dviem k ,;S 
4 balsam) ------ ------------------------- 40A
“DAINUOK” 6 Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) —-----į........ .. . . . ■ 60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOS. 
TA (solo arba durtas; romantišku
mo ir meilės pilna) *. ,, JflOn.

10. MALDA (tinka 1$ vasario giedoti 
koncerte, publikai justojus; patrio*

f. DULDULDŪDELĖ (aukštam bal- tiška) ——£-------- ■+„...■*—90c.
sui: leagnf, graži),-—.

*
X *

2. VĖJŪ2ĖMS; (ilgį lis 
daina)..r.'

<4 .L'.?..4-
Mokykloms vadbv^į, ? 
me didelį nuošimtį. į CĮ
‘ - • ša L:' ' ’ ’

366 W

galima visaip paįvairinti dainuo*/

LAWRENCE
LDS. 70 kp. su 

vyks 15 d. liepos po 
vai. Taigi kviečiame 
rius atsilankyti į šį 
tną ir užsimokėti mė 
Atsiveskite ir savo 
prirašyti. Nariai, kurie'clar 
turite mokesčių knygučių 
gausite susirinkime.

, .1
■e.<-* c; n

t
L

. Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos ^ViLktas Seimas 

'1 Iras rugpiū&o 27—29 dienomis, 
Hartford, Conn.
\ Visi Federacijos skyriai ir į

? e i e r a c i j ų priklausančia,
Jjos. bei Caftraiįmų rcė- 

inisacijų kuopos,' m»l<mW 
nadėtf 
prisirengus yisą 

Am. lietuvių katalikų vieny 
-, bte ir soMdarumo reiškėjdsr— 

b seiman.
dienotvartė bu* p«-

^  ̂JederadjM Sek
Kate Avenue, ,. ..

Nei mokyklos, nei geros draugi- 
jos ir knygos nepadarys to, ką ga
li padaryti tėvai, o yač gera MO
TINA Nuo pat pirmosios gyveni
mo dienos ne tik vaiko* kūnas, b'et 
ir jo siela yra motinos rankose. 
Jei ji nesugebėjo užgniaužti blo
guosius vaiko palinkimus, įdiegti 
ir1 išauklėti jo sieloje dorybės, iš
mokyti mylėt ir gerbti savo tėvus, 
kas paskui galės tą padaryti.

reiškimų. Toki nenormali 
padejis gali atsirasti dėl šių 
jriežasčių, būtent:

«1) Iš melancholijos,' rū
pesčio, gailesio, finansinio 
nepasisekimo, blogų šeimy
niškų santykių ir tt - ‘ -

2) Isterija, susierzinimas,
skausmas ir susijaudinimas, 
neleidžia žmogui gerai mie
goti. • * ,

3) Smarkus kraujo verži
masis *taip pat gamina in- 
jomnijų: Gi kraujo nenor
malus veržimasis yra labai 
pavojinga padėtis ir parodo 
kad žmogus1 serga kokia 
nors liga. •Padidįg^^ų- 
jo veržimasis trumpina* žmo
gaus amžių ir jei nuo tokio 
ipaūdimo kraujo®Jg^fcTėš 
^tnegeūyse neatlaiA ir triik- 
rfa, tai žmogus stąig^mirš
ta nud ' apopleksijoų arba 
ampa suparaližuotas.

nųri nuo insomnijos 

ti-dėmesį į tos. Ii
8

klaipys šių pitarimų:'

lūs arba pasilinksminimui, 

tereiškia,'
, 101--------------
ir tą užsiėmimą sekti.”
! Kur ateivių nori pratęsti 
laikų jis turi ^pasiųsti pri; 
siėgtų prašymų^ paduodajft 
kur atvažiavo, dienų, laivų 
Arba kitų būdą jeigu kitaip 
ėtvažiavo, iinįgraeijos virši
ninkui uoste kur. atvyko. 
Dvi ko

Kas norite išmokti gražių* iriinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijai (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų”ten žodžių 1 
rasite); ’ , ?

x ' Solo Dainos: * :
y- . ■ V x ‘ j • * f

i 1.' MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) ______ '____ _________ ;_____60a.

2. JĄ BUAU PASAKYK. (lengvutė;
baritonui, mezzo soprano) .... , 40e.

3. • LITAI (baritonui: lengvutė, tinka
' “Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va

nago Plunksnos”) ,— .. 50g.<
4. GODELĖ^ (žemam balsui: mergai

te žodžiai “ Van. Plun.”X-------------60c.
5. STASYS (tinka “Barbora ”45 “Vak

nago Plunksnos) -------------- -—-------- 60c.
., .... —----- r—/M

11 .VANAGOPLUNKSNA (tekstassu ’ ’■ 
į/;‘gUIių ‘

lyriškaz*IMK ** ---------* — ____,________ ________ _______ __________
dainų. Vyrų chorui ir soprano. Jttoko

s, duoda-

nurodytoms melodijoms ir' dėklė- 
maeijoms) ■ ?, ■ , 25a,
F0RDUKAS (Poteri » 14 £

*iJkti - daug^ lengva dainuoti!
inuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, ‘ 

j taip-giduodama nuolaida. Kreipkitės į 
t to ’/• '■il'



x>uisiąna'10, .

ts Au metui j Skirt ūmo padarys Suv. Vai s- 
spto gyvento- 

•: f^'iiams. Paima# Sala yra ne

kards prasidęjo. 
.sutarimų Salos

ijB’B

Alfred Lo®venstein, Bel- 
j^įgultinįlijonierius bu- 
įtofe^tomas tūrtipgiąusiu 
įropoję. Jis lošė, vadoyaų- 
pčią rolę įvairiuUee biž- 
uose. Nors jis buvo bel- 

jo kompanijos vei- 
> ir kitose Europos šalyse, 
||£®rancūzijoje, Vokiėti- 

ir Ispanijoje. Gyveno 
karališkai ? Turėjo dau- 
įį^palocių Įr vilui Jis tū
lą kėlius didelius, puikiai 
tisytus ^aeroplanus ir jais 
HMgtyo« vietoje važiuoti 
Slįanįu arba Jaįvu. Keli 
gėriai algai jis buvo atsi- 
UkįsJT. Valstijose. Ir Čia 
^atsivežė vieną ^avo aerd- 
ftnų ir apgailestavo, kad 
akėjo plaukti laivu per At- 
regg^nėB škridimas. aero- 
fenu yra dar* perdaug pa- 
ijingas. » Beskrisdamas 
įtūglanu iš . Aiigbjos į Bel- 
ją jiš ir^galą, gavo.* Aaero- 
tonni beskrendant pertAn- 
Bjos kanalą, Loewenstein 

ar gal tyčia iššo 
&■ B ąeroplano, Irosmet 
$Ęoplanas skrido 4000 pė- 
f/ąukštumoje. * 
,Sjhewe^stein nebuvo tos 
ašies biznierius kaip kad 
ty. yra Fordas. 'Jis buvo 
įstatytojas, bet spekulian- 
ia — lošikas. Jis buvo vie- L.S.J < .
as įš tų gabių lošikų, ku- 
įe pralobsta svetimų pini- 
& pagęlba. Žmonės^ maty-

i visai mažas “fa

kalingų daiktų ir nuo salos 
išsi veždamas “cbjųrau” Ka-

ląbaįjji^snė

to, L6ewęnsteino, . padėjo 
j ams, lošikams.

. Loterijos, Ponziai, Bisho- 
fai ir legalizuoti didieji spe
kuliantai turi pasisekimo 
per ilgesnį ar trumpesnį lai
ką, nes daug, daug yra pa
sauly žmonių kurie nori 
gauti ką nors už nieką. Jie 
duoda jiems savo dolerius! 
ir skatikui, perka jų' Šerus. 
Bet ateiną krachas ir ken- 
čia mažiukai. Daugiausia be 
abejo nukentės ir smulkieji | 
Doetfensteino kompanijų še- 
rininkai. Teks nukentėti ir, 
tų kompanijų darbininkams, 
o galų gale ir vartotojui, nes 
mūsų kapitalistinėje siste
moje svarbiausią jp pirmą 
vietą užima ne vartotojas, 
bet kapitalisto /doleris ir jo 
finansinės spekuliacijos *— 
lošimai. ’ •' -

inąs verčia manyti, kad jjsai j 
laimės tuos balsus. Tuo bū-Į 
du jau susidaro 178 balsai.! 
Bet tas dar nėųžtikrina tam, Į 
kad Smithas būtų išrinktas Į 
prezidentu, nes prie daugu-1 
mos trūksta 88 balsų. . I f * 1 * f < ’ a i *• 1Nieks neabejoja, kadi 
Smithas laimės New Yorkol 
valstijų, kuri turi 45‘ efekto^ 
rijalinius balsus. Vadinasi, 
Smithui užtikrinta 223 bal
sai. y Bet vis dar trūksta'43 

[balsų. Žymus politikai ta-j 
Ičiaųs; nusako, jog Smitho 
nusistatymas 18 Konstituci-I 

Įnio priedo klausime (probi.- 
(ciją pakeisti blaivybė) ir de- 
(mokratų partijos užtarimas j 
(žemės ūkio ^reikalų, —> pri- 
Įves Smithą prie laimėjimo, 
(jei ne visuose, tai ‘bent kai-j 
(kuriuose sekančiuose valsti
jose : minois 29 balsai, In- 

Įdianą 15 balsų, Ohio 24 bal-? 
| sai, New Jersey 14 balsų’, | 
Massachusetts 18 balsų. Jei į 

(Smithas laimės bent 'dviejo- 
| se. valstijos# (pav. Iįlinois ir i 
ĮNew Jersey), —tuo atveju 
[jo laimėjimas užtikrintas. 
(Bet daleidus, kad Demokra- 
Įtai pralaimėtų visose išvar
dytose valstijose, tai dar ne- 

(reiškia, jog žemės ūkio vals-

šitą vėliavą įsakydamas vi
suomet ją vartoti. . 1

Kuoineį Generolas Wood 
prąnešė Wąshingtonuų apie 
šitą atsitikimąi Valstijos 
Departamentas nzklausė Is-'| 
panijos pr jLsu kitoms Ei-1 
lįpiųų^Saloms^ priskaito ir 
atidavė šitą. 'Rąlmas salą.; 

I Ispanija atsakė 
l Ęolandijai tos buvo praneš-’ 
ta ir Holandija. atsakė, kad' 
tos saloB-458 gyventojai pri-! 
gulėjo prie Hdlandijos Rytų 
Indijos šeimynos.. v ■ .

I “ tir

Po ilgų di plomatiškų su
sinėsimų sutikta arintraci- 
jos keliu užbaigti klausimą. 

[Gerai žinomas šveicaras bu- 
Įvo arbitratorium, ir nesenai 
jis'padavė nusprėndlmą, ku
ris duoda PąĮmas Salą Ho
landijai.

L Vtoųą jš fcimta Apteiktų 
žjFili^ąąSidų

Nusprendimas pavesti Pai
nias Salų Holandijąi mažai l’io-•‘vi< /

dauginus žemes; Ir14;Wu 
mažų salų nebuvo išmapuo- 
tos ir užvardintos iki šiai 
dienai. ’

^ilipinų Salos

Republikonus, irgi nusi
kreips nuo Demokratų bei 
Smitho..... Šiaip ar taip ver
tus, — Smithas turi tvirtą 
pamatų ir jo laimėjimas 
veik užtikrintas.

Eilipinų Salos Suj, Vals
tijoms pavestos. - Turi 114<| 
400 mylių žemės ii- turį įį,-| 
600,000 gyventojų.. Didžiau
sia salaį Lųzan, susideda is| 
40,800 ketvirtainįškų myHų. I 
Manila, Filipinų sostapilej 
su 285,000 gyventojų, ir ke- Į 
lį. kiti dideli miestai randa-] 
si ant šios salos.. • '

įfindanao, Panąy, Gebu, 
Palawan, Mindoro ir Bohol 
yrą kitos didesnės salos. j

Magelląn rado archipela
gą 1521 metais. Šis garsusis 
Portugalijos jūreivis, kuris 
buvo pirmas važiuoti per jū
rių sąsmaugą, kuri iki-šiai! 
dienai nešioja jo yardą, pą-j 
siekti Ramųjį Okeaną, bu^o 
vietinių gyventojų Užmuštas.! 
Ispaniškos ekspedicijos ap
galėjo salas, ir septyniolika 
[tame šimtmety, Įvyko kru- 
I vini ginčai tarpe Ispanų ir 
Holandų. Holandai pąsisa- 

Įvino archipelagą. 1662 m. 
Į Ko feeng, piratas iš Chini- 
j jos, reikalavo salų pasidavi- 
|mą, kas pradėjo generališką 

Kymantas nužudymą chiniečių. -* ’

/i?-;
- SiUpinij ap 
dalinta į 4t
Sųy.' V aisti? 
jja^kiria gub 
sus kabineto 
Viešos Instr 
iriaųs, yra fili 
turą susideda 
to iš 9Į nari 
24 narių.

1916 m. S 
Į Kongresas pare 
Į visuomet buvo 
(Valstijų žmonių 
ti iš Filipinų ir t 

(priklausomybė bus 4 
ta kaip tik greitotvirta 

’ džia bhs išrinkta.
K • . ** * * •

Prezidentas Coolidge, ga; ' 
vo pranešime ;Kongresui^ 
gruodžio 6 d* 1927 nt sake,- V '- 
kad 90 nuošimtis vąldymo y- - > 
ra -Filipinų rankose. ' " j

Virš 9,000,000 akrų žemės > 
yra dirbama. Ryžiai, enk-,. ' 
rus, kokosiniai .--riešutai, 
komai ir tabakas, yra avar-^A^J 
biaųsi produktai. ^Rasta kad*- 
galima prodųkūcįi gumą. ¥- ,' 'į 
[rja’suvirs 73,000,QQO akrų' 
Lvįešos žemės Suv, Valstijų 
(arba Filipinų piliečiams. < z ' -

- v . F. Ę.I. S. '
I ■ < » *.. 1

’ 11 1 1 >

i tokie spekuliantai pada- 
pinigus/duoda jiems sa

lį skatikus, kad ir jiems 
nuotrupos nuo galin

io spekulianto—lošiko sta- 
kitafp sakant, perka ak- 

įas (serus) tų kompanijų, 
triorns spekuliantas vado-

J ' kaip ir prieš dienia vasaros
šveiityį

džių. Tai aprašydamas korespondentas (“Kr. 
Zvezda>r150nr. klausia: kam gi tada ruošti to-

dentas rimtai susirūpinęs (“Kr. Zvezda” 131 
nr ) klausia: p kas gi bus, jei taip bus ir per 
karą? ;

Iš tikrųjų 1^ Iš savo pusės, mes tą pat pa- 
daustumėna. A " - * - vr‘

■ Kaluginas ^V- Vest”' 19 nr.^ aprašydamas 
savo įspūdžius apip žaidimus, pažymi, jog kari
ninkai galvoją taip, kaip moko nauji kariuome
nės statutai/ o kai reikia veikti, tai Veikiama se
naisiais papročiais. Veikime nėra jokios siste
mos, metodiškumo ir tt., o pasireiškia piliečių' 
karo dvasia, partįzanškumas. ~

< Negeriausiai parengti karininkai nė tik per 
manevrus^nesuvaldo kareivių, bet dažnai nemo
ka jų mokyti. Rusų kariškas dieniaštis (“ Kr. 
Zv.” 67 nr.), pavyzdžiui, nurodo, jog chemijos 
dalių vadai mažai yra parengti, kai kurie nemo
ka veikti taikos metu, tai kas gi'bus per karą? 
Specializuojasi toj^ • srityje visai, pripuolamai, 
moko kitus, o patys be dujų kaukių. Kiekvienas 
karininkas turi dujų kaukę, bet ši sudulkėjusi 
pakabinta" kertėje.

“Kr. ZveKda’^48 nr. praneša,'kaip eina ka
reivių mokymas Rostovo (prie' Dono) įguloje. 
Pagal programą turėjo- būti šaudymas.' Nors 
diena buvo šalta ir pūtė stiprus vėjas, šaudymą^ 
vistiek Įvyko — rezultate gauta tik. patai-
kymų. ^ta yiia^rei......................... ...
beri telefonų pa$Ma 
viso tik 2 kareiviai; oSį 
vcikį. KitafaOfefe#

ai lįųvd mokomi 
suskubo pakaite 
[*28 W netuiči

skaitlius leisti nemigų naSSs ir • 
viėno ’trirokšti būti gerą

Šis giliausias, tvirčiausias ir šven
čiausias moters—moliuos jausmas, 
kur. visa nukenčia, visa' pakdisį 
vieno’telaukia iš savo dukrelių ar . ' / ’ 
sūnelių—ją atjausti ir supranti. : ’

•. »< •’ *. ■ nj ‘-t

"•« • ' *** *4 * r 4, . s *

karininkai menkai. arbĄt V& A

metu artilerija labai, blogai atlieka šaudymo 4 
pratimus. Tiems šaudymams visai menkai pa-*>^| 
sirengiama, kad tik šiaip taip būtų atlikta pri- ‘y 
valomos pamokos. . * ‘ \

“V. Vest.” 6 nr, rašoma, jog 1926 m. lap- . 
kričio mėiK buvo daroipi^ teriįorinęse, ^ląlyse 
trumpalaikiai surinkimai, per kuriuos buvo at-; 
liekami šaudymai- ir kai kurie mažesni taktiški 
mokymai (kaip veikti per kautynes). Vos tik 
keliems mėnesiams 'praėjus, tių Buriniąmąi Styti??'* L 
panaikint i dėl to, kad to Vįįo mffttyinąį ” -
tino išleidžiamų lėšų

^V/ Vesto.’? tfar. 
bokymo rezultatus ’Šn 
pantai karininkai nety 
praktikoje, spręsdami 
linkybių įkainavirib 

[sprendimu iįvertinįąi 
J bloniškaį^r hto būju'

iksmas išvadai

1



šiliko vįenos mokyklos, ir 
keli tūkstančiai išmestų gat
vėn moksleivių. Nuo to lai
ko praėjo 9 mėnesiai, o apie 
mokyklų atidarymų nė žode
lio nesigirdi. Kiek buvo dė-

' gjau trečdalio visų Lenkijos 
•'gyventoji

ų, kacĮ pamokos nu- 
visai mažas* kareivių

Karams pasibaigus ir 
peųimūi, pastebėta^ tįįl 
it Kiekvienoj e^Jcariųoin 
Į du vi ršininkus. Tod 
Įjk' TGpindamįttji .kariu*

T Klabamos; 
te pasakyti, kurie 
Bkaitami* nektotinit

' ^^mo'4 ®as‘

. žius, maistų, saldainius, lai- 
į kraščiųs, ir tt. Kas net da

bai daug imigrantų suareš
tuojama už sijų prasižengi
mų. ,ĮTž įeidimą pardavinėti

jukupie tų persekiojimu 
nieks nieko nežino. Padavė- 
me čionai neteisėtų Mokyto
jų Seminarijos uždarymų, 
kaipo vienų iš daugelio pa
vyzdžių, kurię neturi nieko 
bendra su p. ministerio pa
reiškimu, kad mums, lietu- 
jviams netrukdoma kuĮturi- 
nis plėtojimasis. Tai netiesa. 
Žodžiai .nuo darbų taip' to- 

[U, kaip toli yra dangus nuo 
žemės. Mums, Rytų Lietu
vos7 lietuviams,/ netik kad 
trukdoma kultūrinis darbas, 
bet stačiai neleistinomis XX 
amž. priemonėmis stabdo
mas mūsų tautinis susiprati
mas, kuriam sulaikyti įkin
koma ir bažnyčia su visu sa
vo aparatu,. trukdoma pir
moj eilėj švietimas^ o kaipo 
to trukdymo, ryškiausias pa
vyzdys 1927 m. spalių mėn. 

[4-T-5 dienų istorinės Retorsi
jos, zper kurias netekome 
Liet. Mok. Seminarijos ir dį ■ 

I liaudies mokyklų. - Ar yra 
kur/ ^ąndįegų ^yįUriiot^ne 
pasaulyje toksai atsitikimą^ •St • ' —1 • 1 «• . • > • i • '

OOHCTOTĮCUT

ti politiškų aparatų. Šiuo atveju, aišku, pasta- [mari Kaukazo krašte, išvadoje' pasakyta, kad 
rųjį.turėtų pakeisti patys dalių viršininkai, ku
rie yra patikimL Tadgi pastaruoju laiku karo 
mokyklose stengiamasi parengti kartu ir kari
ninkai ir politikos vadovas vienam asmenyje; 
dėstoma daug dalykų iš politiškos srities ir ti
kimasi; kad netolimoj ateity dalyje jau bus vie
nas jos viršininkas, kuris atsakas už dalies ri
kiuotės įr politiškų parengimą.

Aukščiau Jau buvo pasakyta, kaip tam pa-

Paimsįme net*
— 1927 m/rugsi

niam Vilniaus krašto lietu-1 
vių plėtojimui ir, kad kon-l 
fjiktas, kilęs dėl lietuvių mo
kyklų (kodėl nepasako, gel į 
visai nepamatuoto uždary
mo?) "yra -tiktai laikinas! 
parėdymas. Tas klausimas I 
būsiąs išspręstas .artimiap- 
siame Tautų Sąjungos Ta- 4 
rybos posėdyje.

Iš tų oficialių p, ministe
rio žodžių, matytis, kaip .dar-J 
bai toli nuo žodžių, kurių 
lenkai niekuomet mums ne- 
šigaili- (net? nusibosta daž
nai’ klausyt i), f Sako, kad ne-‘ 
trukdoma lietuvių,, kultūros 
plėtojimuisi. Kur gi čia 
benj dalelė teisybes $ Nežiū
rint keliolikos, metų Lietu
vių Mokytoji? Seminarijos' 
gyvavimo, iki šiol jai nedno~e 
da teisių. To maža. Išlai
kius'peiųiai 11 jos abituri-

“Artoia

•au - v -ri

praneš, sužinosime-"arti
miausioj ateity.
ir šiuo žygiu mūsų padėtis 
nebus visu griežtumu ap
svarstyta ir išspręsta,-^tuo- 
inet priseis mums putams 
surinkti/medžiagų ir per ku
rią nors valstybę įteikti 
Tautų Sąjungai skundų. 
Reikia gi pagalios ryžtis ko
voti už mūsų teišeis, 'kurios 
savavališkai, neteisėtu būdu 
siaurinamos ir atimamos!

Prie progos norėčiau su
minėti dar ir Lenkijos už
sienių reikalų miništ. .Zales
kio pašnekesį, kurį jis tu
rėjo su “Liet. Aido-'.’ kores
pondentu p. Bagdonu. Ta
me savo pūsnekėsy. p. mi- 
nistėris palietė ir lietuvių 
mokyklų padėtį ^Vilniaus 
krašte (įdomu kuriais sume
timais visuomet nutylimas 
Suvalkai kraštas, kuriame 
kelių dešiįhtų ^tūkstančių 
lietuvių padėtis yra dar sun
kesnė ir nepakenčiameshė 
negu Vilniaus^ krašte? Gi 
A.) Tuo klausimu p. minis- 
teris pasakęs, kad Lenkija 
nemananti trukdyti kultūri-

mažą sumą pinigų ir reikia 
ant vietos/ sužinoti' apie tos 
ypatingos viętns reikalavi- 
mus. GaH tas informacijas 
jauti nuo vietinio polieistij 
arija tiesiog nueiti į Lieense 
Bureau. / , J * . '

Ateiviai ir žiemės 'Į . 
, . įėjima# ^.4

Klausimas: Ar. imigrantas 
gali turėti žemės Suv. Val
stijose, lygiai kaip pilietis, 
ųr pirmiaus turi tapti Ame
rikos piliečiu? .:!įz

Atsakymas: Virginija yra 
viena iš valstijų, kuri pa
vėlina ateivį turėti žemės 
jeigu jis pareiškė norą tap
ti Amerikos piliečiu. Ken- 
tucky, Missouri ir Distriet 
of Columbia turi ' panašius 
reikalavimus. IįĮmois, Ne- 
braska, Tesąs įr Wašhing- 
ton’ pavėliną ateįyiui pirkti 
^emės, bet turi tapti? piliečiu 
j paskirtą laiką (į nuo pen
kių iki dvylika mėtų) arba 
turi parduoti savo žemę. Ę>* 
lips valstijos paskiri^, kiek 
akrų žemės ateivis gali turė
ti, Pąv. Minnesota valsti
joj jis negali turėti suvirs 
160 akrų žemės, tik jeįgu iš
siėmęs pirmas popieras gali 
turėti daugiaus.' Oklahoma, 
yra vienintelė valstija kuri 
neleidžia ateiviui turėti že
mės. Dešimts, valstijų ne
duoda ateiviams* teisę įgyti 
žemes, jeigu jiems pilietystė 
buvo atsakyta. Kitose vals- 
rijose ateivis gali turėti že
mės, kaip paprastas pilietis.

Parsitraukimas Podukras

Klausimas: Esu naturali- 
zuotas pilietis ir noriu par
sitraukti savo podukrą, 17 
metų amžiaus, Amerikon. 
Ar ji gali atvažiuoti kaipo 
nekvotinis imigrantas?

Atsakymas: Nfe. Amerikos 
pilietis negali parsitraukti 
podukrę auba posūnį į Suv.

m#?” (ehwilowe zarajdzje- 
Mg
ii. teissftfc'fg
kas., .meluoja. ■ /, J

‘ Buvo kalbama įr rašoma, 
kad mokyklos ir seminarija 
Uždaroma, kaipo retorsija 
[už lfenkų mokyklų ' “perfce- 
1 kiojimų’’ N. Ifietuvoj. Bet

i irkuopos ktiefian 
torus ir pagaminti 
(sumanymų
•’ * • * ’* «'v ■ -i
, . w - I •________ *•]

y esti pašnekėsiąs, apįę Sovietų Rusijos kąizhy- 
nūs,'nes tų^. klausimu patys mažai nusimano 
$“K.ž.’rei nr:).’ ■ z? ■” '

“Ki;. Zv.” 130 nr. gyvu pavyzdžiu parodyta, 
kqs .moko: analfabetus ir kitus ,inaŽMnok»lius 
W speeialraą kuku* ki»ia
nesugeba dargi išskaičiuoti, kiek pūdų sudaro

O pasaulio, opinija turėtų 
žinoti, kad- pas jnu’š vienaip 
kalbama, kitaip daroma. 
■ **?’ ' 'G. Aini*

(“Vilniaus Aidas”) ;> ■

gateri srisyk įspū- 
. ' k džio, kad Lenkijoj ištiesų

, turėtų būti koks. tai rojus, 
kuriame tos “nedorėlės” 

? tautinės mažumos nenustoja 
A-'* < kažin kodėl kėlę triukšmo.

; Bet kai kilsteri gyvenimo 
f' -’uld^ngą, arba daugiau; ma: 

^'re tai tą gyvenimą: visoje tik- 
rumoje, negali stačiai atsi- 

f stebęti tuo- nepaprastu..» 
veidmainiavimų, kuriuo gy- 

/ vena ir minta visa lenkų 
g? / spauda jąu nuo to laiko, kai 

susipratusi /lietuvių tauta 
pasakė: “gana vergijos ir 

V paniekos, norime ir mes bū- 
' ti laisvi.”
' Susilaukėm tuomet epite- 
' tų. “litvromanai,” “rusofi- 
-laį* “reenegatai” ir tt ir 

/ 'tt/ 'Bet tąį’jau seni laikai, 
' kurių gal AaugumaSviaunes- 

iriosios lietuvių kartos ir ne- 
bepamena." Žinoma, kad tai 

^7 vien negraži/ tradicija,
re " / tai mes, lietuviai, gal 'šėpai

- ’’x;'.
Sulig pere|td seimo ir centro valdybos nu
tarimo $iuomi skelbiame Lietuvių DąrM* - 
ninku Sąjungos Seimą

l i re RVąPIUttO 27-» DD.» 1«B
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dalyse tas politiškas darbas eina ir gerai seka
si Štair kas laikoma tlgerai.” f ,..

*-Atvykę į pulko mokyklą vadovai viską pa
sakoja pagal schemas,” kurios, yra visiems pa
skelbtos ir žinopios. '■'> '

“Įveda sausą ir nuobodžią klausimų ir atsa
kymų fonną.” -' / s . z-

“Patiems vadovams pasirengti vadovėlių y- 
ra, bet mes (kareiviai) jų nematome.”

“Mes turime tris vadovus, bet rezultate visą 
darbą vienas kitam suverčia.” , - *

“VacĮovas ląbai geras, bet dažnai būna ko
mandiruojamas, o jo vieton ateina kitas, nepa
rengtas.”

Dažnai būna atsitik 
traukiamos, nes atsilan] 
škaicius (Kr. Zy.” 122 nr.). a /t

Toks “švietimas”, negali duoti nors bent 
kiek pakenčiamų vaisių. * - .
•/* f. 4*/> ' • z*' 1 ■Vyresnybė savo galybę-palaiko daugiausia 
komsomolcais, kurie yra nepaprastai proteguo
jami ir sudaro atskiras jačeikAs kariuomenės 
dalyje. Šios jačeįkos labai daug padeda komu
nistu jačeikoms palaikyti kariuomenėje sayd 
tvarką ir sekti neištikimuosius ir pavojingus k 
muriizmui. - ' /* -
. iBet ir čia “tavorŽčiai” savo spaudoje gana 
dažnai nusiskundžia. . re

Visose dalyse būną daugybė^teitikimųt Ml^ % 
norintieji stoti į komsomolą duoda, prašyihps 
net kas mėnuo, o jų priėmimas vis. atidedaAika 

?v.-” 4^nr4- • '
Taip p^t U0ri stoji į komunistų partiją^ 

tnuo, kuris laikomas kandidatu- nuo 
metui ut). .i“ m-iPnp-

Atsukyinw: 8#hmM| 
ra nekvątiniai imigrinpM

v 1. Amerikos piliečio. 3 
na ir neištekėję tafiįra 
turintieji 21 nįetų -įąS

2. Mįpisteris, jo$riįin
neištekėję vaikai, neturį 
ji 21-,mętų.' /įį

3. Universitetu 
gijos profesorius^ joAį 
įr neištekėję vaikai nett 
tieji 21 mėtų amžiaus.^

A Studentai (stl^^j 
leidžiami tik laikįnąiOiA ‘ • * • 'T f*
Kuboj, Meksikoj ar^g 
nepriklausomoj šafy « 
ės arba Pietinės AritėŽ 

jo žmoną; ir neištekėją 
rni, neturintieji .2Į/| 
amžiaus. 9

6. Ateivis, kuris turi 
namuš Suv. Valstijose! 
ris grįžta po laikinos ! 
nes užsieny.'

— ■re-rv-. . re/-./*

&



Nuo Marcinkonių

Kalbos ir linkėjimai

Dobilas

Chorui

•LE LIETUVIU TAUTOS VETKEjUS Ii 
liti ISLSISTAS MUKUS VEIKALAS vadinamas ' 1 J‘

Ma«*A

siuvinys
Adr.*

mergaitė Ete&į Kdzlauskaitė |dQvi 
pasakė eiles **Ramybė.” Popini 
eilių choras sudainavo kitą apįe

kia.susidomėtk mūši 

Organas yra nukrypę 
sų organizacijos ■ id 
Susieikime pasitarti.

;r Štai “Dzūko.” Su

pas kleboną.

; , Vyčiai ’ irgi tuomi atsimoka 
klebonui- ir parapijai. Prie 
kiekvienos progos darbuojasi 
dėl parapijas. Jau keletą va- 
Lkarų bei pikniką parapijos 
[naudai yra surengę, kas para
pijai yra didelė parama. Už 
tai šv. Antano parapijos ku

ponas kun. I. F. Boreišis.su 
Į komitetu birž. 23 d/,'Lietuvių- 
I Svetainėj, L. Vyčiu 102 kp. su- 
įrengė pagrebimo puotą. Ska- 
Įniais valgiais navaišyta vyčiai 
■ ir svečiai, kurių buvo skaitlin- 
Įgai. Vakarienės metu kun. t 
|F. Boreišis pabriežą tikslą va- 
Įkarienės dėkųodamas vyčiams 
{už jų darbuotę parapijos nau- 
Įdai. Kvietė-ir ateityje išvien 
I darbuotis, kad gyvuotų vienv- 
Įbė, susitarimas visų tarpe. Jis 
Įsako*: “Sutartinai veikdami 
| visada ' atsieksime tikslą. ’ ’ 
{Klebonas visada savo kalbose 
{klausytojus patenkipa. Šioje 
{pramogoje visi linksmai- pra- 
{leido laiką ,

Pabaigus vakarieniauti va-iDO Paėmimui vaKanenes su- 
karo vedėjas pirmiausia per- re"«"™; Choras užbaigė pro- 
stato kun. M. Cybelį ši U pa-I?™"’’ » Lietuvos

pasakoti apie vakarienės ispū- ĮlmnP 
džius. Kun. Cybelis pasakė Vakarienės 'surengimui dau- 
gražią prakalbėlę. paįvairintą I giaušia pasidarbavo ‘draugijos 
juokeliais. Vietos* lietuviams {pirmininkė Pranciška Kupru- 
ir šios, vakarienės rengėjams sevieienė, Elena Kazlauskienė 
buvo didelė garbė turėti savo ir Monika Pavalkienė. Taip 
tarpe Lietuvos viee-konsnląP. {pat pr- daugiau moterų pri^ 
Daųžvardį, kuriš malonėje ne {rengimo pasidarbavo, bet kitų 
tik su savo uiotere atsilankyti j neteko vardai sužinoti) Už tai 
bet ir pasakė puikią prakalbą, {jos maldnės man atleisti. Už 
Jis gražioje savo kalboje žadi-Į šios vakarienės-surengimą ne- 
nc visus su gerb. klebonu dar-{vien klebonas’yra didžiai de- 

buotis iš vieno, kad kuogrei- kingas, bet ir vist atsilankiu- 
čiausia pastačius bažnyčią ir Įsieji svečiai, kurie buvo drrtU- 
inokyklą ir kad tokia būdu ap- gijos pakviesti. Šia vakarie- 
saugojus jaunimą nuo ištantė-jne visi buvo labai užganėdin- 
jiino. Kun.^Dr. Bružas irgi ti ir daugumas vietinių lietu- 
puikią prakalbą pasakė, kurio |vių išsireiškė, kad dar pirma 

mintis taip pat buvo nukreip- toki puiki ir tvarkinga buvps 
ta kaslink reikalingumo para- Harrisone vakarienė- 
piijnės mokyklos ir parapijos Į * Debeikietis
ateity. Apart to jis pažymėjo { ** ------------- -------/ i'
gerb.. , Solemizanto nuveiktus { V
darbus ir jo pasiaukojimą dar- HUuntOl tKj Ni Ti 
buotis dėl savo tautiečių ir { " . \
vietinės parapijos labo. Iš { 'Liepos 1-mą d. sv. Cecilijos 
svietiškių inteligentų puikią Į choras turėjo šeimynišką išva- 
prakalbą, pasakė senas mūsų šlavimą į Corbetts Glen daržą 
tautos veikėjas ir publicistas Vieta graži, romantiška: kai- 
p. Širvy d as, kuris irgi ragino nai, kalneliai ir upelis čiurle- 
visus darbuotis iš vieno su kle- na, medžių daug ir žaidimams 
bonu, kad greičiaus pasistaty-{daug vietos.

ti savo mokyklą ir išreiškė I Choras turėjo nemažai sve- 
klebonui linkėjimus. Jis pri- Atsilankymas kietį, kun.
siminė, kad kun. Miezvinio tė-1 j Jvasakaičio davė daug links-

I IIILHUULI IIIMj I 
•v ir -

Tikrai sužin^aU kad tuluo- 
še PhiladeIplutos ' lietuviuose 
gimsta mintis organizuoti ko
respondentų ratelį, kurio tiks
las būtų rinkti žinias iš Phi- 
ladelphijos lietuvių darbuotės 
ir siųsti į lietuviškus laikra-. 
ščius. Šis sumanymas reikia 
įpripažinti, kad turi nemažą 
svarbą idėjinio vienijimo sri
ty. Todėl lai būva ir man leis
ta tame reikale išreikšti .min
tis. - ,

Nors su sumanytojais man 
asmeniai neteko apie tai kal
bėtis, bet iš kalbos kitų žmo
nių pasirodo, kad minėtas ra
telis. būsiąs be principo, \ kaip 
ir daug tokių įvairių “be cen
trų ”x draugijėlių) kurių auk
ščiausias tikslas, tai doleris ir 
kitokios rūšies geras laikas, 
kurio dėka daug mūsų brolių 
nežino kur eina ir kokia už-. 

Į mokestis jų laukia už jų tan
kiai ir labai sunkius .darbuą. 
Todėl aš labai abejoju, kad ir 

{mūsų korespondentų ratelis 
galės atnešti pageidaujamų 
vaisių jei jis bus pastatytas 

{netikrose vėžėse, nes tuomet 
nežinos ką jie remiu ir ką pri
valo remti.

Pažystu katalikus^kurie ga
ili rašyti ii* tuos, kurie nori ra
šyti* bet neturi užtektinai drą
sos. Reikia pripažinti, kad jų

ma būtų padaryti daugiau 
nauddos laikraščiui,, ^rea mūsų 
žmonės tik tuos 1 a i krašč i u s 
skaito, ■ kuriuose randami daū-

ižiuoti šv? Antano para- nietJ mes žinottlO/ kacf meš rel 
:lebdnu knn. L F. Borei- niiain
Parapijoj 'visi„ bendrai sudiueft bus su mumis, bet ne.įu 

TT' A ' •• • ’ .* « .«* A.’

dainavimui, pianui, s x;
5 doi. ‘,

senbernių, tai ne mano daly
kas. Baigdamas rašyt prašau 
“Dzūko” nesijuokti iš Marcin
konių grybų.* Turbūt “Dzū
kas” nežino grybų istorijos, 
neš jeigu žinotų? tai nesijuok- 
tų. 'v V.č-

J Oi llkrto va- 

ntaias, d) Oi Štai **' 
l4__ ________  .50

nimas/vy- gjaUi^gjLŽJos -kolonijos. To- 1 
kiu būdu lengviau būtų kam doja. 
nors -įkalbėti * užsirašyti ‘ ‘ Dar- 
bininką’^-arba prikalbinti pri
sirašyti, prie Darbininkų Są
jungos.^ O be to3 sumaniai ko
respondentų skyrių vedant, tas 
pačias žinutes galima būtų pa
daryti aiškesnėmis'ir naudin
gesnėmis sau ir visuomenei.

Šį kartą apie tą nerašysiu 
plačiau, nes manau-, kad Dar
bininkų • Sąjungos prieteliai 

‘ teiksis ( pareikšti savo mintis 
tame reikale. Be to, manau, 
kad Darbininkų kuopos savo 
mėnesiniuose susirinkimuose šį 
Sumanymą, teiksis nuodugniai 
pasvarstyti*.

VARGONINKŲ SEIMAS.
Amerikos' Lietuvių R. K. 

Vargoninkų Sąjungos Seimas 
šįmet įvyks antradieny, liepos 
31 dz šv. Juozapo parap. mo
kyklos Auditoriuih,' 29 John 
St., Waferbi#y, Conn.

Šiuomit nuoširdžiai kviečiu 
visus niūsų muziku^-vargonin
kas Šiame č seime skaitlingai 
imti dalyvumą, kad bendrauk 
aptarus savo profesijos reika
lus, o ypatingai* bažnytinės bei 
pasaulinės* ^lietuvių muzikos 
klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai pir
mą vai. po pietų. Informacijų 
dėle? meldžiu adresuoti: 35 
Center St., Waterbury, Conn.

Aleksandras Aleksis,
Vargoninkų Sąjungos Centro 

Pirmininkas.
<. : v-.?' ? : Z- 7. . • 7 

LIETUVOS '

LDS. Conn. apskričio pus
metinis suvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 5-tą dieną, 1928 m., 
šv. Jurgio parapijos svetainėj, 
Waterbiiry, Conn., 1 vai. po 
pietų. \ ' •

Šis suvažiavimas yra taipgi 
ir prieš šeiminis. Tik lai kiek
viena kuopa siunčia kodau- 
giauria delegattf ir kartu su

Nepamirškite dienbs - rng-

tams — 6 doL , : <
Penkių Metų Kanklių, -Knyga, 

Telpa apie 60 muzikos jdaly- 
kų 
smuikai

Apveždinkit ir^ Mane, trijų 
.' aktų .operetė, ♦rišiėms - tin-

>karna — 1 dol. 50ėč\’/. ’* • -.
Consilium facultatis, operetė 

linksma jjr maloni — T dol.
Naujos Dainos chorui, VII są- 

1 dol.

Vakarienė ; ; -

Kl. J? Zabulionis ųžėfljaąyą- 
kąro vedėjo vietą, pmrel^o|K. 

Nekrošdi už tokią didelę gar

bę- būti vakaro vedėju tokioj 
garbingoj vakarienėj, jis pasa
kė: “Man yra didesnė garbė 
būti šį 'vakarą vakaro vedėju, 
negu kad fšmith’ui gauti kan
didatūrą į Amerikos Preziden
tus. Pakvietė kun; M. Cybelį, 
Yonkerio kleboną . atkalbėti 
maldą ir tada prasidėjo vaka
rienė. Laike vakarienės visi 
gražiai šeimyniškai ir draugiš
kai šnekučiavosi su pekantru- 
mu laukdami kas bus toliaus 
veikiama arba ką nors naujo 
kalbama.

ą- sirinkę dolerių, parodo mums 
iiįą dūlę.

įso Philądelphijoje prie laetu- 
iosf vių?DarbiniiikiySąjungoi^kuo- 
rtu pų turint Wi(e^pondentų sky-

Vietos lietuviai smarkiai vei
kia draugijose ir parapijoj.

Daug dirbo prie surengimo 
parapijos piknikd. Piknikas 
pavyko. Žmonių buvo iš visos 
Connecticut ir artimesniųjų 
valstijų. . - . Y

Buvo gražus jr įvairus pro
gramas, kurią paruošė Lietu
vos Vyčiai. Daipavo Šv. Cic£ 
lijos choras, p. L. Vasaičiui va
dovaujant. . - * j

Labai gražiai dalį programo 
išpildė Šv. Trejybės" mokyklos 
vaikučiai, kuriuos išmokino 
SeseTvs Pranciškietės. Buvo ir 
kumštynės. Kumščiavosi už
rištomis ( akimis imituodami 
Sharkey ir Maloney ir Sliar- 
:ey ir/Delane^. Publika tu

rėjo daug juoko iš. besigru
miančių imituoto jų, kurių var
aus praleisiu. —1------- ---- ----J

Buvo ir lenktynės. Laimėjo* 
Vyčių kuopos narys. * •

Publiką programa ir patar
navimu pasitenkino ir links
mai laiką praleido.

Parapijai-liks nemažai'pel
no.

įngton gatve tai net gaila pa- 
sidarof kaip, matai būriais sto
vint kaip grybų' Marcinkony-

Gerbiamai ‘^Dzūke/Ltamsfa 
Mareinkoni^-grybų nematei ir 
gal nematysi stovint ant kam
pų. Marcinkonių grybai yra 
laikomi pagarboj ir įmonės 
juos mėgsta; Neleidžia ilgai 
stųvėti, tuoj parenka* ir sunau-

Borei%25c5%25a1is.su


Ponia

O kuomet bur

A. Vaisiauskas

— Tamsta taip 
na paskui mane 

(“Pavasaris’'’)

MADA UŽIMTA
Noriu pirkt skrybėlaitę,

Ponas A- riua nusipirkti lo
terijos bilietą. Pardavėjas dės
to jam įvairius bilietus.

Ponas A. — Ant šito bilieto 
ar galima ką laimėti?

Pardavėjas. — Kaip gi! Ir 
juk didžiausiasis laimėjimas y- 
ra šimtas tūkstančių!

Ponas A. - 
tus trauks?

Pardavėjas.
Ponas A. - 

galiu bilieto pirkti, man pini 
gų reikia jau 25 birželio. “V.’

ALKIS A’

bfimių aųlpardayii 
kurią čia negalima

Inžffiripu (tik Mass. yahti 
&W> ugnies it neiaimfaj^ 
mobilias, Forničiua, Kamiu, t 
los, Sveikatą, Gyvastį ir i. p.

Parūpinu pinigus delei-sfc 
čių ant naiųiį ir tarmų, 
jo apieli n kėse. L

s ' -d •
Jeigu turite pinigų, kiAiua 

lStumėte paskolinti, gaudėj 
nuošimtį, ant pirmų arbą^| 
morgįčių, pranešlnte

Ušlaikąu taipogi ir 
čių Pardavimo ir Pinigų 8iiui 
Skyrius. ’ . *?. ' vį

Parduodu, Anglis i ir/'Ma 
Jugfrs itami tarpu atpigo.

1 ------------------ >- «
■ Policistas. — Atsiprašau! 
Tamsta sumokėsi pabaudą už 
šunį, nes jis be ženkliuko.

Kaimietis. — Ką tamsta kal
bi?! Šis šuo visai ne mano.

Policistas.
amstą seka.

Kaimietis.
pat nemano 
seki.

ANTROJUIŠVAŽIAVIMO
KOMISIJOS SUSIRIN

KIMAS
L. D. S. Naujos Anglijos 

Apskričio, antro išvažiavimo 
komisijos susirinkimas į- 
vyks liepos (12 d., 7:30 vaL 
vakare, “Darbininko” Ad 
ministracijos kambary.

• Sueikite būtinai, nes turi 
me riustatyti programą ir 
visą tvarką.

, TAUPYK LAIKĄ

KAIP?
1 Skaisčiai nusišypsoti 

Būti linksmam
Būti mandagiam
Būti mielaširdingam 
Būti švelnam
Būti svaram
Būti stropiam
Būti kantriam
Būti pritinkamam
Būti gnivam
Būti teisingam
Būti atsakomingam'
Būti kitiems pataikaujančiam
Būti labdaringam

- Būti širdingam, 
y Būti narsiam

Būti akyvam.

LIETUVIŲ VASARINĖ 
MOKYKLA JAU

PRASIDĖJO
Pirmadieny, liepos 9 d., 

prasidėjo lietuvių vąsarinė 
mokykla. Pirma dieną susi
rinko apie 400 vaikų. Mo
kytojauja p. M. Karbauskas, 
derikas A. Rųseckas, prof. 
Ą. Židanavičius, p-lės A. Ki- 
buriutė, M. Duobiutė, «M. 
Vervečkiutė, M. Žareikiute, 
O. Pašakamiutė, Šidląus- 
kiutė ir Januškevičiūtė, j 
z Mokykloje yra aštuoni 
skyriai. Žemiausias skyrius 
yra mūsų pobažnytinėje sve
tainėje, o kiti skyriai Howe du susitaria: kąi.svotas pasi- 
viešoj? mokykloj prie 5-th kalbėjęs 
S t., sale mūsų bažnyčios. Ti
kimės, kad šią savaitę vaikų 
skaičius pakils iki 500.

Paminėjimui 15 metų kunigavimo . \

, KA&MIĖpO DRAUGIJOS SAlfcj 
22 Williams , Vfestfield, Mass.
- *•; • 

Ant šios vakarienės yra kviečiami visi lietuviai, 
vietiniai ir iŠ apielinkėU, kad visi kartu galėtu-

Getb, 1Kuėj K. A. 
Vaisui 
Vagiui

“ĮGUDĘS” ŠAULYS
Grandinis Šarka, . matyda- 

masjkad naujokai blogai šau
do,' neiškenčia, pribėga ' prie 
vieno, ištraukia šautuvą iš 
rankų, ir pradeda mokyti: * /

— Ak jūs, nemokat šaudyti, 
taip maži vaikai. Žiūrėkit 
iaip reikia šauti..; pykšt!..

— Pro šalį, pone grandini!
— Aš rodau kaip jūs šaunat. 

Bet dabar žiūrėkit... pykšt!..
— Vėl pro šalį, pone gran

dini!
— Tai jūs taip šaunat. Taip 

blogai šaudyti negalima- Tik 
žiūrėkit... pykšt!..

— Nepataikėte, pone gran
dini! / ' - _

— Juk aš jums visą laiką 
aiškinau, kad jūs negalite pa
taikyti, o reikia pataikyti į 
patį taikinį. Ar suprantate ? 
Tai tuo ir baigsime. “Karys”

Vienas nemokąs lenkiškai 
vyrukas pamilo panelę lenkę. 
Pasikvietęs už! svotą, vieną 
mokantį lenkiškai, nueina pas 
ją pirštis. Dar jš anksto juo-
- • - • -L * *_____A ____ •

► su panele, kreipsis 
prie jaunikio klausdamas jo 
sutikimo, šis. atsakys “dobže” 
(gerai). ' ,(

Nuėjęs piršlį kavalierius 
bekalbėdamas, prisiglaudžia 
prie besikūreinfričio rkro§ipes. 
Čia netikėtai ufei&ga jo kai- 
Diliai. 'Svotas iįū pamatęs ta- 

na:
— Kožuch się pali (reiškia 

kailiniai dega).
šis nesuprasdamas atsako:
— Dobže. ■
Svotas vėl taria:

___  ■ t x •

— Kožųch się pali!
Kavalierius ve!atsako:
— Dobže.
Tada svotas neiškentęs su

šunka: - . :
—r Kailiniai dega!
— Reikėjo taip senai sakyti,

— Atkerta šis. (“Šaltinis”)

-» i i I
f f j
gydytoj KUogrei-

niekas neišėjo. - i
, : Mhcejūnas

; D. L. K. Keistučio Drau
gijos Protokolų Raštųiinkas

— Būkit poni taip gera, pri
sėskite ir palaukite pusvalan
dį. Dabar mada kaip tik mai
nosi. O aš tuo tarpu išsikep
siu silkę ir pavalgysiu pietus.

MIRĖ j: NEVIACKAS
< s / » V .

Pereitą savaitę Camey 
(katalikų) ligoninėje mirė 
“Keleivio” antrasis redak
torius Juozas Neviackas. Jis 
turėjęs vėžį viduriuose.

Birželio 30 d. jam darė o- 
peraciją. Liepos 2 d. mirė.

Juozas Neviackas buvo 
viešas bedievis. Savo kalbą 
ir * raštais ne vieną lietuvį, 
suklaidino.

Paliko žmoną, dukterį ir 
ysūnų, .kurie gali užaugti 

naudingi Dievui ir Tėvynei, 
■ jeigu neis savo tėvelio pra

mintais takais.

už jo puikų pasidtMJį^Įrtą^liaft.J J 
už ^o puikų pasidarbavima mūsų tarpe.- ~ 

iSrilnrihgos šv. mišios. t-f

ik L

t
•* |š «

T' i
hp• .

■ *555

vS» .♦ f 'AK’

1
‘ 1

' 1

• 1

P L 1

«.> iBiui

'Sitis.;



niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas-------------15c.

Ben-Hur—Istorijos ėpvsaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila___________1.50

Šioj šalyj vis matyt padi
dėjimas prasižengėlių skai
čius. Sausio 1 d., 1927 m. 
New Yorko valstijoj buvo 
7,298 kaliniai, Ohio 6,209; 
Illinois 6,038; Califofnijoj 
5862; Michigan 5,115; Penn- 
sylvania 4,710; Indiana 3,- 
614; Missouri 3,442;- Texas 
3,201; Georgia 2,945; Kan- 
sas 2,675 ir Kentucky 2,248. 
North Dakota turėjo ma
žiausia — 30.

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

X “SAULUTĖ”

- Drabužių kandis padeda mų, kandįs tuojaus į juos į 
kiaušinukus, kurie išsivysto simes 
įkirminukus, ėdančius dra-.rai 
bužius. Tai gali atsitikti bi
le metų sezone, bet "artinanT 
tis šiltam orui, kandįs pasi
daro labai veiklios ir jų 
kiaušinukai greičiau issipe- 
ri. Labai šiltuose namuose 
aplinkybės joms lygiai prie
lankios, kaip ir vasarą. Šei
mininkė turi netik prižiūrė? 
ti vartojamus drabužius, 
bet turi specialiai prisireng
ti prie atitolinimu blėciies, 
kurią kandįs padaro, kada 
reikia vasarai padėti visus 
vilnonius drabužius ir kitus 
dalykus; < .

Reikia visuomet drabu
žius užlaikyti švariai, nuolat 
juos šepečiu valant ir prješ 
saulę vėdinant. Kandžių 
kiaušinukai labai švelnūs ir 
šepetys juos iššukuoja. Rei
kia' gerai išvalyti kampus, 
siūles ir kisenius. Jei dra
bužiuose, kurie yra-padeda
mi vasarai, yra kokių plėt-

Kad biuras turėti], didesnį 
ąsekimą rašydavo suktas- 
tas laiškus emigrantų na
šliams. Kad viskas tik- 
HĮTatrodytų, laiškai būda- 
nugabenami Amerikon ir 

^ten siunčiami, kad ant 
audosir markutė tikrai 
rdytų, kad tikrai laiškas 
jštas iš Amerikos. • Kad

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, J ; 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ' !!

KAIP KANDIS PANAI 
KINTI

PRIEŠ PRASIŽENGIMUS 
ĮSTATYMAI IR PRASI
ŽENGĖLIŲ SKAIČIUS. {

Komercijos Departamen
tas ka tifc išdavė pradinį 
pranešimą apie galėjimų ir 
reformatorijų gyventojus 
1926 metuose. Tos atspauz- 
dintos skaitlinės parodo pa
didėjimą prasižengėlių skai
čiaus, kas aiškiai parodo kad 
įvyksta vis daugiaus prasi
žengimų.

Surinkta informacijų net 
iš 44 valstijų. Tos. informa
cijos inima net 92 iš 95 val- 
stijinių kalėjimų ir refor
matorijų. Pilnos informaci
jos gautos iš 4 sfederalių 
“penai’’-įstaigų. Trys vals
tijos, Alabama, Florida ir 

jldaho nepristatė jokių ra
portų. Viena valstija, De- 
laware, neturi nei valstijinio 
kalėjimo nei reformatorijos.

X *

Tie 92 kalėjimai ir refor
matorijos, kurios raportavo 
1926 m., turėjo’ iš viso 41,942 
kalinių per 1926 metus, su
lyginus su'33,298—1923 m. 
ir. <26,414) -—-1910 m. Fede- 
taliai kalėjimai turėjo 5,010 

> kalinių 1926 metais sulygi
nus su 1923 m. 3,703 ir 1910 

. m. 987.

I • s

mojant, pridėti naftalino, 
kuris juos tuojaus užmuš.

Svarbiausias dalykas, var
tojant naftaliną, ir jei nori
ma, kad jis kandis užmuštų, 
tai tas, kad .drabužiai turi 
būti taip suvyniojami ar pa
dedami, kad naftalino garas 
negalėtų išeiti,' nes kitaip, 
jis nieko negelbės.
♦.. : •" ‘ F. L. I, S.

Jei drabužiai bus ge-> -  - - - •' 

šepėčio iššukuojami, 
nors kas dvi šavaiti, abejo
jama, ar kandįs prie jų ka- 
bintūs. Sykį juos išvalius, 
reikia juos nuo kandžių ap
saugoti, jei jie nebusper va
sarą vartojami, suvyniojant 
juos tuojaus į popierą ar su
dedant į tam tikras skrynias 
kur kandįs negalėtų įsigau- 
.. . ' - i- '

,11. jįf laLįrrg

Beveikusi* yra'susįpažinę 
su įvairių rūšių maišais, ku
riuos galima pirkti vasaros 
laiku. ’ Šie maišai jei neapi- 
plyšę ir jei atsakančiai var
tojami, yra labai gerai ap- 
saugojami drabužių nuo 
kandžių. Jie neturės jokios 
vertęs jei drabužiai su kan
dimis bus į juos įdėti, nes 
jie jų neužmuš. Jei bent 
kiek apiplyšę, nors ir labai 
mažai, jau nebetinkami dra
bužiams dėti, nes kandįs į 
juos jau gali įsigauti..

Paprasta vyniojimui po- 
piera yra gera, arba keli lai
kraščio lapai Kandįs per 

' popierą negali įsigauti. Dėl
to, jei vilnoniai ir kitokie 
dalykai yra riūo kandžių pa- 
liuosuotj, galima'juos suvy
nioti į vyniojamą pepietą 
arba į laikraščius. Yra toks 
įsitikinimas tarp žmonių, 

i kad kandis prisibojo rašalo, 
kuris vartojamas laikraščius 

’ spaūzdinanL/Tas netiesa. 
Bile popiera,<jei nesuplyšus 
yra gerai ‘Tiktai reikia ga- 

‘ lūs gerai užlenkti, kad kan
dims nebūti] galima įrėplio- 

’ ti per juos. Drabužius taip 
suvyniotus galima padėti be 
baimės, kad kandįs į juos 

’ kada įsigauti]. Kad užmušus 
• kirminūkus, kurie, kartais 
j galėjo užsilikti, galima,^y-

B r oi ių K anton i biuras 
ingu būdu išgaudavo 
inus įvažiuoti į Ameri- 
^Bž,tkiekvieną, tokį lėi- 
I jie imdavo nuo 500 iki 
dolerių./ Biuras buvo 

išplėtęs savo veikimą 
irėjo daug agentų įvai- 
lųjietose. Jei bevežant 
ivius Amerikon ištikda- 
toks pavojus, tai jie iš- 
ndavo keleivius Kubos 
j (ji randasi apie 200 
luo Ąmenkosj, o is čia 
f-gabendavo slapta val- 
S į Ameriką. Susekus vi- 
ą aferą (suktybę) pasi
ju, kad leidimai duodami 
frantams būdavo netik-

Jėzaiis Kristaus. Vaidinimas 
sulgaįdomis ------ --------

Dangaus'
;. ko Kun“ M. Gavalevičius; ;be . 

apdarų 75 centai, su apdarais. 1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį. Jėzų. Verw fcnį. ‘..’-.tfi 
V. Kulikauskas —50&

■f ■ l ■
b žmogus ir Gyvuolys.. Para- • 

šė kun. P. Bučys'—.—SOe,

Elementorius ir Vaikų Skai- * 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ;__25c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Pro f. V. Jurgučio-------—L.—10c.

Žydas, Lietuvoje. Parašė
Kaimietis------ ------ _—

Maldos Galybė. Istoriškas 
•piesmyš iV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalboįįR.^^^ 
guldė P. B.............     • . 25c. '

Apie Apdraudę,. Parašė J.
S. Vasiliauskas—----- ----- ;__ :__ 5c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) -—L.......,15c.
V - ’ ?■’ ’ '•. ''

Trumpa * Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas__50c.

■'' ū/ ’ * * -e'.
Apsrįkimų Komediją.“. Aini- - 

tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. ________ ___________ _____ 10c.

Moterystė ir šeimyna. Vertė
J. Gerutis-------------------------- —40e.

Limpamosios. Ligos ir kaip j 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
As Vileišis___ .. 5Qfc .

Gamtos l^radžiamoksUs^-ne- ’ ’f 
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas—50c.

.Mūsų Laikų Šventoji, Šv. Te- . 
resė, Vaikelio Jėzaus-Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ________________________ 35e.

irie "buvo neva vežami iš 
ąbos valtimis į Ameriką 
yežę toliau nuo kranto ap
imdavo, kad visi emigran- 
< prigertų. O žinoma išsi- 
Ibėdavo irikai, kurie turė- 
vo s- slaptas plaukiojimo 
ostas.. Tokiu būdu biuras 
rėžė 'apie 800 žmonių, iš 
irių tik apie 200 pasiekė 
meriką, o kiti visi žuvo.l 
įųro savininkas ir agentai 
abar sėdi kalėjime, o tie 
ome.;; nuvyko Amerikon 
.sūdomi ir siunčiami atgal, 
panaši, bet dar baisesnė 
ifera susekta Italijoj. Ten 
jutas emigracijos biuras Gė
lojoj irgi taip pat išrūpin- 
^įvo leidimus ir veždavo į 
limeriką. Nuveždavo į Kū- 
Eją^rO iš ten slaptai valtimis 
Bįpja i Amerika. Bet nie- 
an. netekdavo pamatyti to 
žcines ^rojaus” Amerikos, 
iieš-valtys būdavo apverčia- 
mųs ir emigrantai prigirdo-

* Tų <»-— *
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