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NIAUS NENURIMSI! 
TUVOS NENURIMSIM!

d i j^s .valdžia, nutarė t 
ti vfcfos prieplaukas 
Gotlantą salą kitų ša 
varna o ypač Rusija

Wa*hin(jtGn, D. C 
nutemtose

Raudonasis Kryžius šelpia 
550,

ta ir apardyta apie 20.000 
namų. Bet dabar jau daug 
namu atstatytą.

KIEK FAŠISTAI TURI 
SAVO ARMIJOS i

Per fašistų tarybos kon
gresą Romoj buvo pranešta, 
kad fašistų milicija suside
da daugiau kaip iš 8,000 ka
rininkų ir 200,000 j uodmarš
kinių.

MAJORAS GILIS KALŲJĮ 
ME VEDA MIESTO 

REIKALUS

ties? gedulo diena? Ne! nie 
kadės! Gedulo dienos numi

Salėm, Mass- — Andrew 
J. Gillis, Nevvburyport mies
to majoras, kuris nubaustas 
dviem mėnesiais į kalėjimą 
ir užsimokėti $1,140 už nele- 
gališką laikymą ir pardavi
nėjimą gazolino, jau nuo pe
reito ketvirtadienio sėdi ka
lėjime. Jis pirmą dieną pa
skelbė bado streiką, bet iš
laikė tik 16 valandų.

Majoras Gillis sėdėdamas

SUKĖLĖ MAIŠTĄ 
GARLAIVY

Brisbane, Australija. — 
Praneša, kad “i Foną” gar
laivy įgulos nariai sukėlė 
maištą prieš kapitoną. Areš
tavo 17 įgulos narių: 8 nu
bausti po vieną mėnesį ka
lėjimo. ' !

Maskva. — Spaudos žinio
mis, K rime ir kituose So
vietų Rusijos miestuose, o 
ypač bolševikiškoj Ukrai
noj' keturiems milijonams 
žmonių gręsia badas.

Lietuvai numiręs. Ne! ne ge
dulo, ne mirties, ne bevilties 
diena yra spalio 9-ta, bet PA
SIRYŽIMO DIENA! Ne ai
manuoti ir ne liūdėti privalo 
lietuvis tą dieną, bet atnaujin
ti, pakartoti ir sustiprinti pa
siryžimą dėti visas pastangas 
atgauti Vilnių! Kad tas pa
siryžimas neliktų tuščias, ne
užtenka jausmų ir žodžių, bet 
reikia darbų.

Mes be Vilniaus nenurimsim, 
bet to dar maža Vilniui atva
duoti. Reikia tokią pat pasi
ryžimo dvasią, ugdyti mūsų 
broliuose Vilnijoje, čia gali
me daug padėti pinigine pašal
pa vilniečių įstaigoms, kurios 
kelia ypač jaunimo tarpe tau
tišką susipratimą. Atsiminki
me, kad Vilnius bus mūsų, 
kuomet ne tik mes sakysime 
pasauliui, kad be Vilniaus ne
nurimsim, bet kuomet visi Vil
niaus lietuviai mums pritars 

I vienu galingu balsu: mes be

kant, vos pradėjo atsistoti ant 
kojų. Pati amžius dejavusi po 
svetimu jungu, Lenkija, vos 
spėjusi atgauti nepriklausomy
bę, tuoj pasiskubino pavergti 
tuos savo kaimynus, kuriuos 
veidmainingai vadiną broliais! 
Lenkija, nešdama svetimųjų 
jungą, garsiai protestavo prieš 
obrusitėlius,' prieš prūsų ha- 
katistus. Tapusi laisva pa
miršo, ką' dar taip nesenai pa
ti kentėjo, ką taip smarkiai 
smerkė, šiandien ji atsidūrė 
hakatistų ir obrusitėlių rolėje. 
Kankiniai tapo budeliais ir vi
su įnirtimu čiulpia Lietuvos 
širdies kraują.

Europos galiūnai matė Že
ligovskio smurtą — ir užgyrė. 
Mato dabar lietuvių skriaudas 
Vilnijoje ir daro spaudimo į 
Lietuvą, kad . . . nusileistų!

O lietuviai?
Lietuviai nenusigando stip

resnės Lenkijos grasinimų, ne
nusilenkė prieš Europos galiū
nus, nepabūgo jų ir tvirtai at-Į Lietuvos nenurimsim!

Berlynas, spalių 6 d. — 
Vokietijos komunistai pavo
gė Herr Schvvartz, Vorwa- 
erts, socialistų organo re
daktorių, kumet jis rengė
si į vietos radio leidimo 
stotį kalbėti temoje “Ar 
taika galima?”

Pagavę socialistą Schwartz 
tuojau į jo vietą pasiuntė 
Carl Schultz, Prūsijos sei
melio atstovą, t komunistą, 
kuris per radio pasakė bol
ševikišką prakalbą ir taip 
nors laikinai banditišku bū
du komunistai apgavo radio 
klausytojus.

Herr' Schwartz buvo pa
šauktas prie telepono ir pa
informuotas, kad vra pa- 
siijstas automobilis jį nuvež-' 
ti į radio stotį. Kada* au
tomobilis atvažiavo prie du
rų, Schwartz išėjo iš namų 
ir tuojau jį keli vyrai, apsi
ginklavę revolveriais, pri- 

‘ vertė sėsti į automobilį. Jį 
• nuvežė į Buckau, apie 20 
mailių nuo Berlyno, ir iŠ- 

. metė iš aūiottKjbiti&us.
Radio leidimo stoty, -pa

skirtu laiku pribuvo keli kp^

munistai ir vienas persistatė 
Herr Schvartz. Pranešė
jas padavė persistatytam 
Schvartz parašytą Schwartz 
kalbą, kuri buvo cenzorių 
peržiūrėta ir praleista ir 
komunistas iš rankraščio 
perskaitė kelias eilutes. Pas
kui pradėjo rėžti raudoną 
spyčių.

to reikalus ir duoda 
mus iš kalėjimo teleponu 
miesto viršininkams. Rei
kalus, kuriuos majoras-turi 
atlikti asmeniškai, atlieka 
jo pastatytas žmogus.

Jo šalininkai renka au
kas. kad užmokėjus pinigi
nę bausmę.

—Ura
gano nutemtose vietose 
Porto Rikoj ir Floridoj 
pradeda atsistatyti. Raudo
nasis Kryžius’šelpia 538.000 
žmonių nukentėjusių nuo 
uragano. Aukų iki šiol su
plaukė apie $5,000,000. . r 

; •!Apskaitoma, kad 2,259 as- 
arktrĄš užmušta ir 4,426s sįA-

• i ’ mų sugriaiita; Viso i sugridu-

LIETUVIŲ R.
Z . -■-•'i * *•

1 ■ ----------

LENKAI BYLĄ PRAKIŠO >
Haagos tarptautinis teis^ 

mas Vokiečių lenkų ginče 
Aukštojoj Silezijoj dėl fui- 
savinimo vokiečių cheminių 
gaminių fabriko Chorzove 
nusprendė, kad lenkų vv-

VOKIEČIAI KELIA
DANCIGO KLAUSIMĄ

Frontų kovotojų kongre
se vokiečių jaunimo atstovai* 
įškėlė lenkų koridoriaus 
klausimą. ,Jau anksčiau 
amerikiečio Thomas pareikš- 
“Der Jungdeutsche” rašė 
tą mintį, kad Dancigo kori
dorius yra Europos žemėla
py dėmė ir ji anksčiau ar 
vėliau turės prapulti.

Tuo klausimu kongrese 
skaitytos referatas, kuriame 
isrodoma jo neteisėtas suda
rymas ir lenkų biaurus el
gesys su 'gyventojais.

NEPRIKL. SOCIJALISTŲ 
PARTIJA UŽDARYTA

Ryga- — Rygos apygar
dos teismo administracijos 
skyrius nagrinėjo nepri
klausomųjų socialistų ir jų 
organo “Vards” uždarymo 
reikalą. Susipažinęs' su vi
daus ęeikalų ministerijos 
pristatytąja medžiaga teis
mas nutarė partiją ir laik
raštį uždaryti.

■ ■ i i ■ •«-' -- <-(k| • !

* Berlynas. — Komunistų rastas kaltas už išaikvojurią 
įžymiausias vadas Thaėl- pafrijos pinigų. Dabaarjis 
mann, partijos pirmininkus prašalintas trims metams]

į: Męv 'Bedįord, Mass., spa* 
ĮRį|&--- Dvidešimts astuo- 
irius darbininkus, kurie sim- 
Batizavo komunistams ir ap.

*" A m ■ ’sirišę Textile Mills Commit- 
tedjteriklais, atidarius dirb
tuves, pikietavo ir kurstė 
kitus . darbininkus, buvo 
areštuoti. Kitus^komunistų 
simpatizatorius /policija iš
vaikė.

Darbininkai komunistų 
mrstymų neklausė ir ramiai 
sau ėjo į darbą.

Keliose audenyčiose visi 
darbininkai gavo darbą, bet 
dtose dalis gavo darbą, o 
vienos audenvčios visai ne
atidarė- Kompanija aiški
nasi, kad neturi darbo ir 
dirbtuvė nėra kaip reikia 
sutvarkyta pradėti darbą. 

[ jeigu ir būtų darbo.
Visgi negerai, jeigu uni

ja neišsiderėjo, kad kompa
nijos visus darbininkus pri
imtų į darbą, yra ar ne dar
bo dirbtuvėse. Ką darys ir 
iš ko gyvens tie darbininkai, 
kurie negavo darbo?

Komunistai turės progą 
kurstvti tuos darbininkus 

juo išriaiu^ 
ti savo raudonosios parti jos 

n. naudai.

^mitingas; •„ Padaryto ,pW 
,'įr nutarta pask^bti^af 
uodams. ■ •

—- . ..
KUN; PROF. BUČYS JAU 

AMERIKOJE
■ Chicagos “Draugas” pra

neša, kad gavę telegramą, 
kad spalių 4 d. kun. prof. 
Pr. Bučys, jau atvyko į A- 
meriką. Iš San Prancisco 
Kai. telegramų praneša, kad 
Chicagoje būsiąs spalių 8 d.

Kun. Prof. Bučys į Ame
riką atvyko iš Australijos, 
kur dalyvavo Eucharistinia
me Kongrese. Sveikiname 
garbingą šveičia.

kams. : KotL Valaitis Sao 
Paulo vyskupijos vyresny
bės paskirtos vikaru (klebo
no pagalbininku liėtuvių ; 
reikalams) prie S. Antonio < 
bažnyčios Caninde rajone. ’ 
.Kuri. Valaitis z^ada tuoj f 
kurti lietuvių tarpe įvairias 
kat. draugijas. ,Taip pat 
jis paskelbė valandas, kada 
tikintieji lietuviai katalikai t 
gali į jį kreiptis su įvairiais^ 
bažnyčios sritį liečiančiai 
reikalais. -

Patys lietuviai,' sulaukę 
kun. Valaitį, labai džiaugia- ”.... 
si. P. Rūškvš net ilgoką 
straipsnį “Didį svečią su
laukus” parašė į “Pietų A- > 
merikos Lietuvį.” \ -

fe

fcty UŽDRAUSTA GATVĖSE 

f BASIEMS VAIKŠČIOTI
Lisabono miesto magistras 

išleido įsakymą, kuriuo už
draudžiama nuo spalių 1 d. 

5 basiems vaikščioti gatvėse. 
Nusikaltus bausią.

Komunistus išmetė iš (ttn 
Septynios New Bedfo 
unijos vienbalsiai prieu 
nuoš. nukapotas

------ —

PERSIŠOVĖ OBREGON 
SŪNUS 

Merico C it y. 
ketvirtadieny persišoVe nu
žudyto gen. Obregono sūnus 
Umberto, i21i metų ąmžiairi. 
Priežasiife. ipersišovhho neži- 
ųoma»>u offfrbiol oibi:‘ • ‘ 

i i u' o7 r Hitų rrrirrd n t i 
r 3000 pnomro ppjumo, 

PAIMTA . x 
New York, spalių d. 

3,000 puodelių opiumo jr 
degtinės verte $1,500,000 už- 

riaiisVbė nukentėjusioms yor areštuota ir paiirito nuo-Dol- 
klefci&ris savininkams biri fcįrHinjfos laivo President 

nustatytas vėliau.

Vokiečių prezidentas Hin- 
denburgas, važinėdamas 
Lenkijos pasieny, Opely pa
sakė kalbą, kurioj priminė, 
kad 60 nuoš. balsų plebisci
to metu buvo paduota už 
Vokietiją. Tik ekonomiškai 
negalint to krašto dalyti, 
šios vokiškos vietos atiteko 
lenkams, bet. jis esą gyvas 
vokiečių kraštas.

Ta kalba lenkus dabai su
erzino. ‘Epoka” prezidentui 
primena, kad jis žadėjęs su 
Lenkija santykius gerinti.

Kai kurie lenkų darą iš
vadas, kad reikia ginkluotis.

, Beitluite, Mass. 
gyventojai pradėjo kampa
niją, kad nusikračius uodu, 
kurie neduoda gyventojams 
ramybės. Pereitą penkta
dieny, tuo tikslu įvyko mąss- 
mifingas; Padaryta planai

KATALIKAI NEŠIT ARĖ SU 
MEKSIKOS DESPOTAIS 
Rymas. — “Osservatore 

Romano” užginčija žinias iš 
Meksikos būkdšv. Sosto du įqS 
reprezentantu turėję pasita- T.enkij 
rimą su Calles’u dėl Katali- širdį, 
kų Bažnyčioj teisių. žįaurį-

Šis laikraštis sako, kad .i0- metu, 
kių pasitarimų nebuvo ir Šv,

liojimo jo vardu kam nors 
kalbėti.

~N'ew Bedford, MąssJ 
lių.6. — Tekstilės streiką^; 
kuris tęsėsi 25 savaitesvįr ^| 
pie .30,000 dėl šio streiko 
darbiavo, šiandien pasibsdg^ 
kumet septynios unijos vienoj 
balsiai sutiko priimti - 55^' 
nukapotas algas.

Pirmadieny darbininkai 
grįžta darban. Tą dieną~S^ 
sidarys apie 26 korporacijas 
audenyčios. '

Tekstilės streikierių konf į 
’erencijoj dalyvavo-ir 
Jani jų atstovai. Jie pažastį
dėjo atidaryti dirbtuves,’ 
pareiškė, kad į vieną dien^ri 
negalės visų darbininkų pri^ j 
imti į darbą. Priims taip,1 
<aip aplinkybes leis. Darbi-fį 
ninkai sutiko. .

Kompanijos pareiškė, kad^ 
turi didelius užsakymus- iri 
darbo visiems bus užtekti<

Komunistus pasmerkė ir 
bratakė iš darbininkų j* | 

sąrašo • '‘■X-
Unijistai darbininkai, keri 

munistus, kurie priešinosi 
priėmimui pasiūlytų sąlygų 
ir kurie kurstė darbininkų^ 
prieš Tekstilės darbininkų, 
uniją ir kurie organizavo, 
naują komunistų uniją skal-, 
■dymui organizuotų darbiniR-j 
<ų jėgų, pasmerkė ir atetoo* 
jiems teises dalvvauti baisa- 
vime. <

Taigi apie. 2000 komums^ 
tų turėjo apleisti konferen-; 
ei ją. Jie išvyti dar visban- 
do ' kurstyti darbininkus 
prieš uniją ir prieš. yisŪSr 
kas tik laikosi vienybėj'

Tekstilės darbininkai jiU y* 
komunistais taip pasielgė, 
kad mes rašėme pereituose, 
keliuose numeriuose.. Mc& 
sakėme, kad^omunistoį .yraz 
didžiausi darbininkų vjenyj 
bes ardytojai ir jie tarnatijA 
darbdaviams; kad darbinu*- 
kai turi juos vyti lauk is 
savo tarpo. Taip ir pąųary- 
ta. Dabar darbininkai at* 
sikratę. komunistų 
ramiai :dirbti naudingų dar
bui ^Sveikiname tekstilę su
sipratusius- darbininkiiš^SM 
mėjusius kovą pri«S 
listus ir komunistus. I

1 -iu i ■ ė.

FfS H Ld'lii
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8c.

KATASTROFAv*

d.

SUŽEIDĖ GRANATA

f

Pramoninės Demokratijos Pa- Į®
grindai—parašė Uosis. --------- 75c. p1

v •

ė

I 

(

šis vaizdas parodo kaip uraganas sunaikino gražų West Palm Beach, Floridoj mies
telį. Dabar jau pradeda atsistatyti. į; ;

>

•-1

• /

f <

r TOMO ŽILINSKIO VARDU 
’ MOKYKLA

Veiverių vidurinė mokyk
la nuo šių pokšto metų pra-

aa.

šė Kun. Jėzuitas. Ftflik. Cozel30c.

Tretininką Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėti 
prašymas Švento Pranciškaus 

vėnuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai _____________________ ——

Huckleberry Finnas — labai 
įdomi apysaka ------------ 1------75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila_________ „'...1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalBon išguldė Alyva...... ..... 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B._____________ 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ------------- 45c.

Žiema ir Vasara. Parašė Pr. 
Mašiotas ...... ........ :_____ ___ ___20c.

. Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis_____ 45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
fO ieną—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio___ 1--------------- $1.00

linskio vardn, 
nisterisitėkį pa vaidinimą pa$ 
tvirtino. 1 ,.i ri

gūžio, Birželio ir Spalių »tae- - 
šiame. Išleido kun. K. A. Va
gys— ------ i - --------------------- .21
t -y
Išganymo Apsirriikįpild—atė

jimas ir gyvenimas ant žeinSs 
Jteaus Kristaus. Vaidinimas 
su gaidomis -- ----------------- -------71

Dangaus Karaliene.—Surin
ko Kun. M. Gavalevičius; ;be 
apdarų 75 centai, su apdarais 1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas-------------------- 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
še kun. P. Bučys________—___ 30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
iymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia________________________ 25c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio__________ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ___________________ 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. _________________ 25c.

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas_______________5c.

I . »
Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 

apysakos. (B. Vargšas)______ 15c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas......50c.

Apsrikimą Komedija. Atsi
tikimas fifAmerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas.  ------------------- ---------- ------ 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vertė
J. Gerutis___________________ 40e.

Limpamosios Ligos i> kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A. Vileišis___________ ~____ 50c.

GamtoB Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas...____ .50c.

Mūsų Laiką Šventoji §v. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- 
:ius ________________________ 35c.

^ REIŠKINYS?
m. Rugsėjo mėn. 7 
ė iš Ukmergės į
pasikorusią ten p. džios pava^intial>TdinoŽi-'^ 

bute jo tarnaitę Olę 
čaitę. Nelaimingoji su- 
f vos 18 metų amž., ir 

Kp labai dora, darbšti ir 
mergaitė, taip kad 

l Buvo visi patenkinti. Ta- 
rugsėjo mėn. 5 d. jos 

sudumstė vaikščio- 
čigonė. Pastaroji, šei- 

nesant namie, a- 
pas Olę ir jai “pava- 
l” Varažijimo proce- 

buvusi neva labai
a,” nes čigonė tam 

Egiui sumušusi kiaušinį, iš 
iškritęs kaž koks ak- 

lis, ir davusi Olei i§- 
kažkokių neparastai 

rangių “liubčiko” vaistu, 
kuriuos pareikalavo net 

j lt. Olė, neturėdama 
prašomos sumos, liet čigo- 

5s bauginama, buvo pri
versta atiduoti čigonei visas 

taupas ir dar, deficitui 
i, iš šeimininkės ka- 

pasisavino 100 lt. P. Jo- 
Čienė, nors labai atsargiai i- 
išpejo negudrią Olę, tačiau 
<lAr tą pačią dieną nelaimin- 
-goji Olė pasikorė. 
’ v "Viešoji policija turėtų a- 

u sekti čigonų-valkatu 
^darbus.

A.'.V ■ 4• ■■ ------- ----------

ĮVADUOS KNYGOS v < 
Mandagumas—įvairūs pats- t ; 

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniuky- 
naa_— --------- r—20c.

I Apie Kataliką SBfcįybcs iTik- 

privalumų, ypatybių 
jo kataliko pHėaėrinJ

UOGAUS ŽVĖRIŠKUMAS 
Samantoniu kaiirve (Vėp
lį V.) vienas to kaimo ūki- 

su pilnu mėšlo Veži-
pervažiavo per kito ru- 

Pastarasis pirma
jam už tai subadė arkliui šo- 
hą, o bernas suskubo pabėg-

____________
■

LIETUVOS DEMARKLINI- 
JOS SARGYBINIAI NUO- 
- j LAT PAVOJUJ

įl Seinų apskr. demarklini- 
jos IX rajone užvakar 4 
yąk prie Igorkos folivarko 

■ dūęasmens pasislėpę už me
džią paleido keturiūs revol- 

r, verio šūvius į patruliuojan
ti Jties demarklinija mūsą 
pat Ivanauską. Vienas šū- 

fvisbmūsų policininkui patai-
Lf kepurę, tačiau galvos 
Užeidė. Pol. Ivanauskas 
išdėjo atsišaudyti ir palei- 

užpuolikus 6 šūvius, po 
užpuolikai pasislėpė 

ų pusėj.
r įvykio rietą naktį 

24^-2 vai. iš lenkų Igorkos 
.ono buvo girdėti tmkš- 
girtų <

> šūviai.

ŠIAULIUOSE KURS 
NUOLATINĮ TEATRĄ

Šiaulių visuomenė jau se
nai rūpinasi kurti nuolati
nį teatrą. Kelis kartus bu
vo daryti mėginimai. Iš mė
ginimų žymesni buvo komp. 
Miko Petrausko liaudies o- 
perą, “Kultūros” liaudies\ 
teatras ir kit., bet po kelių 
spektaklių teatro organiza
vimas baigdavosi. Dabar vėl 
gyvai svarstomas teatro kū
rimo klausimas. Ir tikrai 
manoma sukurti nuolatini t 
teatrą.

Teatrą kurti mano visos 
kultūrinės vietos organizaci
jos, savivaldybei padedant, 
trupę iš 8—10 asmenų pro- 
Pradžiai manoma sudaryti 
fesionalų, kurie bus apmo
kami ir nuolat teatro reika
lais rūpinsis, dirbs, pasta
tydami per savaitę bent du 
tris spektaklius.

Šiauliuose teatrą kurti' bi
riose, nes visuomenė neprita
rianti. Jei atvyksta kokie 
gastrolieriai: klounai, bala- 
ganščikai. salės būva perpil
dytos. Kai vaidina rimti 
artistai, kad ir Kauno dra
mos, publikos labai mažėt. 
Bet dabartiniai teatro orga
nizatoriai mano, kad darbą 
ėmus rimtai, išreklamavus, 
pastačius vieną kitą gerą 
veikalą, lankytojų atsirasią 
ir jau ateity nuolat jų bū
sią . "

Prie teatro manoma turė
ti tam" tikrą studiją, kuri 
paruoštų artistų mėgėjų vie
tos teatrui ir apyjinkės 
miestelių sodžių teatrui ve
dėjų organizatorių, instruk
torių. Kaip matyt užsimo
jimas puikus, tik reikia pa
linkėti, kad būtų įvykdytas.

KAIP SEKASI ŪKININKĄ 
VIMAS SUDAVIJOJE?

Lietuvos šiaurei, nukentė
jusiai derliaus atžvilgiu, 
nereikią liūdėti. Sudavijoje 
visur javų ir žiemkenčių va
lymas vyksta gerai, nors ir 
dažnai lyja. Kiek aš važi
nėdamas pastebėjau rugiai, 
kviečiai) miežiai gražūs į 
klojimus sugabenti. Ūkinin
kai, kurie yra jau kviečių 
ir fugių kūlę, ūžiaugiasi, 
kad branda gera.

Šiomis dienomis važiavęs 
iš Kelmės Į Šiaulius Guber
nijos bravaro ekspresas su 
alumi, Miršiškės pakalnėj 
)xu- keleivio, važiavusio ar
kliu sutrukdymu, automobi
lis sukdamasis pataikė i 
stulpą ir, tris kartus apsi
vertęs, sunkiai sužeidė, šofe
rį Bekeri ir Vingeliauską. 
Sužeistieji—ligoninėje.

DOLERIŲ ŽVEJOJIMO 
“SPECAS”

Kauno pašto Įstaigos laiš
kininkas J. Vėjalis susektas 
atidarinėjant. amerikoniškus 
laiškus. Jis perduotas krim. 
policijai.

NE MOKINIO DARBAS
Kaunas. Apygardos teis

mas išsprendė mokinio St. 
Galinio bylą. Jis buvo įtar
tas, kad gabena nelegalią 
literatūrą. 1927 m. krim. 
policija jį areštavo tramva
juje. Jo čemodane rado 600 
brošiūrų “Už - demokratinę 
Lietuvos respubliką.” Ta
čiau Galinis kaltu neprisi
pažino. Čemodaną sakėsi 
gavęs iŠ nepažįstamo žmo- 

> gaus ir turėjęs jį nunešti į 
šv. Kazimiero knygyną. Kas 
buvę čemodane — nežinojęs.

Kauno apygardos teismas 
vis dėlto pripažino jį kaltu 
ir nubaudė šešiais mėnesiais 
paprasto kalenimo. Britai-
5. i;rniyk»T;T' a •• nf . ’i-
kius amnestijos Įstatymą, į-

IR KELMĖS BANKE 
PADARYTA AFERA

Pora aferistų Kelmėj, ma
tyt, išgirdę apie aferas ki- 
!tur, taip pat užsimanė pa
daryti aferą vietiniam ūkio 
banko skyriuj. Nedidelis 
bankas, nedideli aferistai ir 
labai nekomplikuota afera. 
Pilietis Vainauskas paėmė 
telefono triūbelę, paskambi
no į banką, pranešė, kad 
kalbama iš Kauno Lietuvos 
ūkio banko ir įsakė priimti 
einamojon sąskaiton indėlį 
8900 lt. sumai ir tuos pini
gus išmokėti kažkokiai Lu- 
koševičaitei Marijonai, nu
rodydamas jos paso Nr. 
Kelmės bankas patikėjo te- 
lefoniškai perlaidai ir iš
mokėjo atvykusiai Lukoše- 
vičaitei sulig jos reikalavi
mu 2000 lt. Greit po to 
bankas pasijuto apgautas ir 
pranešė kriminalinei polici
jai; kuri tuoj išaiškino šią 
aferą. Abu aferistus taikos 
teisėjas nubaudė po pusant
rų

•

Garliavos v. apylinkes 
gyventojų vaikai, radę prie 
I forto granatos kapsulę, 
užsimanė ja pažaisti. Bet 
daužoma kapsulė sprogo ir 
sužeidė 5 vaikus. Iš jų ke
turi sužeisti lengviau, o vie
nas sunkiau; jis nugaben
tas i Kauno ligoninę.

PADEGĖ PENKTĄ 
KARTĄ

Š. m. rugsėjo mėn. 7 
vakare sudegė pil. Montvi-
do Juozo klojimas, Švėkšnos 
vai., Jonikią kaime. Taip 
pat sudegė esantieji klojime 
tik ką suvežti rugiai ir pa
šaras. Nuostolių padaryta 
7.990 litą. Matyti, kad gais
ras įvyko iš padegimo, nes 
pil. Montvidas padegamas 
penktu kartu iš eilės. Kri
minaline policija daro žy
gius išaiškinti šio gaisro 
priežastį.

Okupuotoje Lietuvoje
Moliai ir Dinitrauka yra 
grynai lietuviški, išskiriant 
stotį kur dauguma žydų, o 
tik kelios šeimynos kurie 
save vadina lenkais. Įdomu 
jeigu lenkų visi laikraščiai 
rašo tokią tiesą kaip “Slo- 
vvo,” tai tikrai doram žmo
gui, neverta jų rankon imti. 
O vėl jei kuomet reikia ap
tarti koks bažnytinis reika
las, tai į komiteto susirinki
mą ateina visai niekieno ne
linkti ir nekviesti svečiai: a- 
teina vuitas su sekretorium, 
lenkų mokyklos keraunikas, 
“strzelcų” vadas ir daug ki
tų, ir tiems ponams susirin
kus ne savo vieton, komite
tas iškrinka be jokių pasek
mių. Tai tokia tvąrką_Va
rėnos parapijoj. Visi šie 
virš minėti ponai nori pa-j 

imti visus reikalus savo len- 
kiškon globon. Ypač ponas 
vuitas, kurio mes visai ne
pažįstame ir nežinome kas 
jis ir iš kur pas mus jį at
siuntė. Visur kitur leista

4

tuo reikalu balsuoti. Mes 
taip pat buvome nusiuntę 
prašymą pas starostą, kad 
paskirti) rinkimus, bet atsa
kymo jokio negavome, o tik 
girdėjome, kad mums duo
tas vuitas lietuvis. Tuo tar
pu pasirodė kas kita. Jri 
gminoj lietuviškai niekuo
met nekalba, tik visų gyven
tojų pavardes riš lietuviškų

IŠ VARĖNOS PADANGĖS

Iš mūsų padangės žinių 
laikraščiuose be maž nepa
tenka, ir rodosi mūsų apy
linkėj kiekvienas yra paten
kintas savo gyvenimu, o tuo 
tarpu visai priešingai. Pas 
mus visokio plauko ponai 
elgiasi su žmonėmis kaip tik 
jiems patinka. Pernai pa
vasari arkivyskupui vizituo
jant parapijas, su didžiau
siu džiaugsmu žmonių mi
nios sutiko prie pirmų pui
kiai išpuoštų vartų ir Įtei
kė arkivyskupui prašymą, 
melsdami, kad Varėnos baž
nyčioj, bent kartą padary
tų tvarką, kad suskirstytų 
pamaldas sulig lietuvių ir 
lenkų gyventojų skaičiaus, 
nes mes lietuviai esame la
bai nuskriausti, dėl kelių 
šeimynų,- bažnyčioj pamal
dos* per pusę. Tačiau pa

sirodė kad ir savo ganytojo 
pasilikome apvilti, nes jau 
antri metai kai atsakymo 
neduoda. Jeigu lenkams 
prigulinčioj pamaldų dienoj 
ne lietuviai, tai bažnvčia bū- 
tų visai tuščia, pav. rugpiū
čio 15 d. buvo lenkų diena, 
bet pas juos biito vestuvės 
ir jie ten visi statilpo, o baž
nyčioje nebuvo nei vieno 
lenko, tuomet t kunigas pa
prašė giedoti' lietuviškai. 
Tuo tarpu lenkų laikraštis 
šių metų “Slowo” Nr. 46

* - A A

Marijos Mėnuo arba apmąs
tymai kiekvienai mėnesio, die
nai apie Marijos gyvenimą. 
Surinko kun. M. J. D-as......... 35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis----------------75c.

Kaip Gyvena Belgijos ūki
ninkai. St. Dabušis................. 10c.

Gerumas—aprašymas apie ge- 
jųimą per Tėvą Faberą-Filipi- 
ną. Vertė Kun. P; L.------------- 15c.

Tabakas—Nuodai—rūkymo 
kenksmas; pagal d-rą Nikols- 
kį parengė S. Kaimietis---------- 15c

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas ________________50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis __________________________„25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina_____________ 50c.

Aritmetikos Uždavinynas^_25c.

Vaiką Darbymečiui—Rinki
nėlis kalbos mokslui________ 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas____15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj------------------- -—2--------------- 15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis -------------------------------------50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___ _________ __________ 50c.

Mūsą Tikėjimas—Išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. ^įęviųta-——50c.

? Bitininką* Pitfaė«)Tėvas -

ĮKĄrmąa__ 40c.

TEATRAI

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komdija; parašė S. Tarvydas 25c.

Elgetą Gudrumas. 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas ------------- 1________25c,

Ubagų Akademija ir Ubagą 
Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seirijų Juozukas_____35c.

Sniegas—Drama 4-rių aktų. 
Vertė Akelaitis._____________40c.

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Para
šė Kun. L. Vaicekauskas------ 10c.

Žydą Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas _______________ ________ ;—30c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V______ ______ 10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktų drama. Ver
tė Jonas Tarvydas-----------------10c.

Piloto Duktė — 5 veiksmų 
drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c.

Dramos: 1) Germajta; 2)
Fabiola—5 aktų; 3)Tdurdo 

J.

t

'X

' I

J.

v.

erksmai, Maldos Ga

i kios tiesos

L________
n - r»» i»r• nr
r nW&^Hama‘ 
cijos, Monologai 1F Dialogai 
Parašė Juozas V. Kovas. ——30c.I

Graudūs Verksmai.—Vertė
Vysk. A. Baranauskas---------10c.

k>' ’ f?

1 vįsi

ir vėl dabar kraus šarkiškė, Merjąžeris, Gii> pavardes, nės jis netari jo

K

metų kalėjimo.
v
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nna spalių 8 iki 12 
Amerikos Legiono 

» atstovus, kurie sn-
į San Antonio. Jam
pritifirtti 330 virtjųlGrį

VINČA NEGALĖS BOK
SUOTIS KELETĄ MĖ

NESIŲ
Per paskutines bokso rung

tynes su šiaurės Vokietijos 
sunkaus svorio čempionu 
Hinemanu Lietuvos boksi
ninkas J. Vinča susižeidė 
dešiniąją ranką.

Karo ligoninėj Vincai pa
darytas perrišimas. Gydy
tojų manymu, Vinča nega
lės boksuotis 1-2 mėnesius.

Dėl tos priežasties-Jęinča 
atsisakė dalyvauti ruošia
mame Rygoj tarptautiniame 
bokso turnyre, kuris įvyks
ta rugsėjo 15—16 dienas.

PASIKORĖ d METŲ
- VAIKAS

Kražių valse, šiomis die
nomis pil. Petrauskien^ėi- 
dama pas kaimynus nenorė
jo vestis savo 9 mohj 
ko. Vaikas- pisi likdamas 
namie grasinęs nl

motina

P RASI SKOLINO IR
* PRALAKĖ 

šatekšnim, 'Panemunės
Čia vienas pilietis, kurio pa- 

j Ūkio Banko pas 
lįįjjo už Tuos
sistjtyti klojimą. Tačiau 
tą nakty stoties bttfeOHrt

‘4

nos, pora

n

Moledug'
r .

gražu:
___________

stipriai laikytis jr neleisti

Fabiola—5 aktą; 
Stebuklas—4 aktą; 
Tarvydas ------

Vaiką Teat lis I: 1) 
Išgalvok ką , 2) Jono 
faftė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K, D. ir N—15<\.

Vaiką Teatrai: dalis U: 1)’ 
Ištirkime paskui; 2) Antann- 
Surinko S. K, D. ir N. —------ 15c.

MALDAKNYGiS

Pulkim ant Kelią—“D-ko” 
spauda. Odos apdarą $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais) .„.S0e

Mažas Naujas Aukso-Alto- - ■ 
rius—juodos (prastais kietais 
iršeliais) ---------------------- -—L50&

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius—juodos (geresnė®, mink- ■- 
tais viršeliais)................     i

Mažas Naujas Aukso Alto, 
rivs—juodos (geros odos vir
šeliais) ____________________ *'

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—baltos (oelulbldos virk*

,4

$L00

adresuokite tąip



jokia Neteisioji Ta

uuu

slavų patriotas ir, kas šiuo at- ’l 
veju ypač svarbu, didelis I>en- 
kijos Ir lenkų draugas, nors tr 

t stovįs atokiai nuo politikos, ta
riau prisiklausęs prancūzų, len
kų ir k. balsams Vilniaus klau
simu, neiškentė tos netiesos, ku
ri lenkų 4r jų politinių draugų 
taipV įžūliai vis rodoma šiuo 
klausimu ir štai pakėlė savo 
nešališkų, aiškų ir griežti} balsų 
.prabildamas į lenkus.

Tąjį Kražų ir į^iudingų savo 
laiškų gabusis^ rusų dainius, jau 

. • kurį Liikų gyvai susidomėjęs 
taip pat ir lietuvių kalba, iuusų 
dainom ir naująja literatūra ir 
palaikus gana gyvus ryšius taip 
put ię su lietuvių kai kuriais 
rašytojais, malonėjo šiomis die
nomis atsiųsti (Mietui p. Liudui 
Girai. įgaliodamas jį padėti “Lie
tuvos Aido” dienrašty.

Nežinau — ar bus išgirs
tas ir suprastas prideramai 

mano balsas, ar ne, tačiau 
mano balsas bus, kaip vi
suomet, širdies, mylinčios ir 

teisios širdies balsas. Ne
begaliu jau daugiau pakęs
ti netiesos, padarytos tų, ku-1 
riuos aš myliu; netiesos, nūn 
palaikomos neteisėtais ir ne
teisingais žodžiais. Kalbė
siu kaip poetas ir papras
tas žmogus, pripratęs būti 
visiškai teisingas ir su tars, 
kuriuos jis myli, ir netgi su 
tais, kurie yra jam priešai

Nemanau, kad visoje Len
kų žemėje atsirastų nors 
vienas rimtas mano nedrau
gas. Mano saHtyki'AVfrrlhsū 
Lenkija, nukankinta trijų 
barbariškųjų galybių, pasi
dalinusiu jos karalija, aš per 
ištvsus kelis dešimtmečius 
pareiškiau taip iškalbingai; 
jog kada, lenkų rašytojų pa
sikviestas, aš buvau nuvy
kęs Lenkuosna pernai metų 
pavasarį ir išbuvau ten ke
letą mėnesių, aš visada te
girdėjau iš lenkų ir „skaičiau 
lenkų spaudoje nuolat be at
mainos pasikartojamą žodį: 
'“Ištikimas Lenkijos ir len
ki; draugas, lenkų literatū
ros ir lenkų kalbos drau 
gas.” Toks aš ir pasiliksiu, 
net jeigu nebūsiu dabar iš
girstas. Viena paklaida ir 
kelios paklaidos nenustato 
mano pagrindinio santykia
vimo nė su atskiru žmogu
mi, nė su visa kuria tauta, 
nė su kuriuo nors pasireiš
kimu. Aš myliu rožę? nors 
ji ir turi dyglius. Nors pas 
geriausiąjį 19-j o šimtmečio'prikalba visokių užgaulioj 
anglų poetą Shellv buvo 
daugybė menkų eilėraščių, 
ir daugybė nepakenčiamos 
politikos, ir išviso daug silp
nybės, jis nenustoja buvęs 
aukščiausios anglų ' brikos 
genijus ir mylimiausias ma
no poetai, su kuriuo aš iš
gyvenau savo jaunystę, ir 
kurio visus kūrinius atpasa
kojau, kaip mokėjau, rusi; 
kalba. Bet, nusikračius pa
galiau dviejų šimtmečių ver
gija ir tapus vėl gražia, lais
va Lenkija, jau pirmomis

gražu negali puošti tos il
gos ir garbingos vardų eilės, 
kuri žėri iš garbingų Len
kijos kūlėjų metraščio la
pų. jisai labai blogą padarė 
patarnavimą Lenkijos val
dytojams. Aš esu įsitikinęs, 
jog tarpe lenkų branginan
čių laisvos Lenkijos garbę, 
atsiras nemaža žmonių, lais
vai, o ne vergiškai žiūrin
čių i šį klausimą. Kur yra 
dvasios tiesa ir minties lais
vė, ten kiekvienas » nesusi
pratimas, kiekviena painia
va gali būti išnarplioti pa
doriai ir taikingai.

šių metu balandžio mėh. 
10 d., Velykų nuotaikoje, aš 
parašiau eilėraštį, kurį čia, 
gal .tik, bus pravartu pri
minti. Aš jįj-ią išrašiau ir 
dar kartą kartoju: Visa, tai 
ką aš esu aukščiau pasakęs, 
pasakiau vedinas širdies, ne- 
pratusios pakęsti netiesos. 
Ir šis eilėraštis, kuris teno- 
bus vien sapnas, bet tepasi
darys kuo veikiausia tikre
nybe.
Sapnuoju aš: ateis diena, taip gei

džiama. man.
Kaip puls glėbiu kits kito: Lenkai ir 

lietuviai.
Sunkus jų buvo kelias, bet mus dvasia 

turtinga.
Ir neišsenkamai gyva kūrybinė galia 

mus.

Sapnuoju : bus diena—supras šviesiai 
kits kitą

Bulgaras, serbas, čekas, rusas ir lęnkas. 
Ir Baltijos žiemiai pažvelgs pietuosna 

meiliai,
Supratę, jog tarp žvaigždžių—jų vie

nybės ženklas.

Matau aš : nusikalsim mes grandį tokią. 
Kiekvienas turi savo kraštą, namą, 

sodą, mišką.
Ir savo tėvų kalbą ir motinos dainelę, 
Tačiau visos kalbos vienodai skamba: 

Kristus kėlės!
K. Balmontas

(“Liet. Aidas”)

■" i .

(Laiškai iš Prancūzijos) savo laisvės dienomis varu 
t Vilniaus klausime musų pusė- užgrobia miestą, kuris is se-

* —a n0 — tautu
Ir toji Jėga'anksčiau ar‘ vėliau netgi vaikas ŽįnO, — bUVO 
parite upiiBk jj atgauti. Kad to- T. _ . .‘ _
H ri dabar už mus kariau- sostine kaimynes- tautos^

Balmvnto ųtvifas. laiškas Uuki- įa sąjti^ftfe^ęj^ŽUtbvŠ,Uprfp' 
. . . Konstatujnas Balmontas, gyvp- [pat e visaip]
1 ' nąs jau ngelėsnį laiką Francu- 4-r non/i <zijoje, Capbretune, įžymiausias VClgUVeS p&nCiaiSMr pdlld^ 

rusą poetas Ir pasauliniai Į TUSIOS SaVO gOFOVę laikytį 
žinomas, (įidelks rusą ir iš viso |
-..... savo pačios rankose, nejau^

gi, o lenkiškieji mano drau
gai skambabalsiai lenkti dai
niai, ir sąžiningieji lenkų 
mokslininkai, ir visi gerieji- 
lenkai, kurių aš tiek buvau 
matęs ir Varšuvoje, ir Lvo
ve, ir Poznanėje, ir senojoje 
Krokuvoje — nejaugi tai, 
sulig jūsų sąžine, yra geras 
ir neabejojamai teisus dar
bas?! Netikiu, kad jumyse 
nėra mano nuojautos- Tai 
— netiesi byla. Ir jokios 
Tautų Lygos, kur japonas 
sprendžia Lietuvos likimą, o 
paragvajietis giliai sieloja
si Besarabijos likimu, ir či- 
lijietis, je jis ten yra, ramia 
sąžine, nes jinai miegti, ga
lės spręsti Belgijos ateitį, 
jeigu vėl Belgijon įsiverš 

[vokiečių kareivis, arba ne

šališkai spręs dėl Suomijos, 
jeigu jos kaimynė valstybė, 
pasiremdama kita galinga 
valstybe, su kuria ji bus są
jungoje, pasiims7 sau Helsin
ki us.
ryba nėra nė'nurodymas, nė 
pateisinimas elgesiui, ly
giam savo neteisėtumu pa
sielgimui tų trijų barbariš
kųjų galybių, kurios kitados 
buvo pasidalinusios tarpu 
savęs Lenkiją. ✓

Aš nesu politikos žmogus. 
Niekuomet juo ir nebuvau. 
Bet juk tai, apie ka as kai- 

nėra jokia politika, tik 
paprastas žmogiškumas ir 
žmoniškumas ar, tikriau, ne
žmoniškumas. Nebūdamas 
politikas, aš vis dėlto skai
tau daug laikraščių. Aš 
skaitau kartais jau tai ru
sų, prancūzų, anglų, ameri
kiečių; jau tai čekų, serbių 
lenku ir lietuviu laikraščius. . -
Ir vadinamoje didžiųjų val
stybių Europos spaudoje aš 
apie Lenkų—Lietuvos ginčą 
nieko kita neskaitau, vien 

’ tik netiesą ir šališkus išsišo
kimus kai tik paliečiamas 
Vilnius. Bevardžiai inter
nacionalistai (jų kiek nori 

, yra ir Lenkuose, ir Pran- 
•, cūzuose — miniu tas dvi ša 

lis dėliai mano dvasinio ir 
geografinio su jomis ryšio)

galima visaip paįvairinti dainuo- . jant) •--------------------------------- ---------- 25c. -J

8-NIOS LIAUDIES DAINOS Jdaū- “p 
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir *9 J
4 balsam)-------------------------------------40c. ■.
“DAINUOK” II Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių J 
dainos) - -------------------------------------- 60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOS- ,v 1 

TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna) -----------------------60c.
MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška) _____________________________30c. M

VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dėklė* 
macijoms) ----------- -u Aniiėi
F0RDUKAS (Poupnri S 14 liaudies I 

dainų. Vyrų chorui ir soprano. JUėko 
daug, lengva dainuoti).

mų apie Lietuvą, remdamies 
aiškiai ne lietuviškomis in
formacijomis. O iš kur pa
prastas prancūzas laikrašti
ninkas, iš prigimties bevil
čiai tamsus, kai jis kalba ne 
apie Prancūziją iy ne apie 
prancūzus, gautų savo paži
nimus? Gėda :man- sakvti. 
kas informnoja tTioš džentel
menus.
nau — 
muotojai. Puiki' 
argumentas, jog Lietuva 
santi maža mažutėlė valsty- kad to žmogaus vardas toli iįadn^oi”myratbe’vertž?Tone

GERAI MIEGA IR VALGO KAS 
TIK JAI PATINKA >-

“Nuga-Tone man pagelbėjo labai 
daug,” rašo Mfss Nante Currin, 9rd- 
more, Tenn., “Pirm negu aš pradėjau 
vartoti jas, aš labai kentėjau nuo gasą 
viduriuose. Mano Širdis ir nervai tiek 
man- darė nesmagumo .kad aš nega
lėjau miegoti naktiims. Dabar aš mie- 
gPgerai ir galiu valgyti kas man pa
tinka be baimės.”

Nuga-Tone suteikia turtingą raudoną 
kraują, stiprius nervus. — padaro svei
kais ir stipriais vyrus ir moteris. Jis 

‘suteiks jums gerą apetitą, pataisys virš- 
_ “ . ’ ' . J ne

malonumus, prašalins užkietėjimą ir 
padaugins jnsą sunkumą. Nuga-Tone 
stimuliuoja ir stiprina nervus ir kituš 
svarbius organus, suteikia raudonumą 
pageltonavusiam veidui, pagražina vei
do kompleksiją ir- suteilka daugiau 
energijos ir stiprumo. Vartoki t keletą 
dieną ir pastebėkft didelį pasitaisymą 
Įabelnos savo sveikatos. Bet žiūrėkit, 

pa-

LENKŲ ANGLIES K0NKU-; 
RENCIJA ,

Neseniai susirinko ’ posė
džiui anglų anglies 'pramo
nininkai iš Yorkshį^e 12^' 
Midland kasyklų !
Per posėdį <buv^>x įgeltas Jo
domus klausimi^ įjūris gaį- 
li turėti kMfc rinitų pasek

mių Lenkias anglies gamy

bai. Pramonininkų sąjun
gos vice-prezidentas, A. W. 
Areher padarė pranešimą a- 
pie Lenkijos anglies konku
renciją Europos rinkoj.

Po pasaulinio karo Euro
pos anglies gamyboj įvyko 
svarbi atmaina ta prasme, 
kad Vokietijos anglies ga
myba, atėmus iš jos turtin
gas anglies kasyklas, žymiai 
sumažėjo. Kartu iškil^jiau- 
ja anglies gamybos šalis. 
Tai būtent Lenkija, kuriai 
teko Aukštosios Silezijos 
kasyklos. Ryšy su tuo Eu
ropos anglies rinkoj Lenki
jai tenka gan svarbus žodis. 
Bet kartu ta atmaina užga
vo kitas šalis, pirmon gal
von anglus, kurie ligšiol Eu
ropos rinkoj buvo pilni val
dovai. Dar prieš kelerius 
metus prasidėjo lenkų ir 
anglų anglies konkurencija, 
kuri kasmet vis didėja. Len
kijos padėtis konkurencijos 
kovoj lengvesnė už anglų, 
nes Lenkijoj darbininkams 
mokamas žemesnis atlygini
mas, taip pat kitos išlaidos 
ten mažesnes. Todėl Lenki
ja Europos rinkoj pasirodė 
anglams kaip gana pavojin
gas konkurentas.

Anglijos anglies pramoni
ninkų pozicijos pablogėjo 
ryšy su virtusiu kronišku 
Anglijos anglies pramonės 
krizių. Aukštas darbininku 
atlyginimas, trumpos darbo 
valandos — tai pabrangina 
anglų anglį. Todėl anglies 
pramonė-Anglijoj negali iš
silaikyti. Ryšy su tuo pa
ruošta net programa kasvk- 
loms nacionalizuoti. Šios

.v- ? ■ - t • n
kas yra, tie jų mfor- nemalonaus jausmo, kairtik 

jiems paliečiamas, kuris nors prie
vartos žygis, iš dalies dėlto,

Solo Dainos:
1. MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne

lengva) ____ i_______________________ 60c.

2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvuti; x
baritonui, mezzo soprano) --------------40c.

3. LITAI (baritonui: lengvutfi, tinka
“Menas, Mokslas, Sportas” 3 “Va
nago Plunksnos”)------1-------------50c.

4. GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)------------ 60c.

5. STASYS (tinka “Barbora” H “Va
nago Plunksnos)---------------------------- 60c.

6. DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži)  ------------- ——50c.

Chorams Dainos:

2. VEJUŽfiLIS (ilga, lengva, lyriška 
daina) ■ ______________ ____________ 35c.

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti
Mokykloms vadovėlį “Dainuok^ lt dalis?”.imant dideliam skaičiuje, duoda- 
me dideli nuošimti. Choram^ taip-g£ bodama nuolaida. Kreipkitės į » &

.t .. :iV7r.T>f >.O[flJįOilr

.-y,, . ARMNINKAS”
366 W. Broadway, South Boston,

bėlė, ir dėlto sėdėk saū tv-j 
liau vandens, žemiau žolės.' 
nors ir laikai save gyvai mi-[ 
skriausta ir skriaudžiama.

Tačiau Lietuva, kurios 
imperija buvo nuo jūros li
gi jūros, o dabar tapo nedi
dele valstybe, tačiau nenu
stojo turėjusi tokią galingą 
ir puikią, ir seną Laibą, ku
rios neturi ųet pačios di
džiosios tautos, kalbą, kuri, 
geriausiųjų pasaulio kalbi
ninkų žodžiu, esanti raktas 
įspėti daugybei kitų senes
nių ir naujesnių Europos 
kalbų mįslėms. Ir Norvegi
ja maža valstybė, tačiau 
dramatizmo jėga nebuvo 
niekurT9-jame šimtmety di
desnio genijaus, kaip nor
vegų -Ibsenas—- Paminėsiu 
dar kitokią mažutę smulk
meną: samdomieji ir blogai 
painformuotieji reporteriai 
turi panagėse mažulytį juo
dai raudoną brūkšnelį. Štai 
šita labai mažutėlė smulk
mena baigia bet kokią apie 
juos kalbą. z

Aš neturiu absoliučiai jo
kių davinių, kad galėčiau 
susidaryti sau bet koki,ą 
nuomonę apie ministerį pir
mininką p, Voldemarą. Ta
čiau, kada sąmoningai ar 
nesąmoningai sakoma netie
sa, įtikinėjant, jog jo griež
ta ir nustatyta kryptis Vil
niaus klausimo sprendime e- 
sąs girdi, jo asmeniškų sa
vybių dalykas, aš žinau, jog 
tai yra dangun šaukiantis 
melas. Nėra ir negali būti 
lietuvio, to vardo verto, ku
ris nežinotų, neatsimintų ir 
nejaustų, jog Vilnius, Die
vų ir žmonių įstatymais, 
priklausė, priklauso ir turi 
priklausyti Lietuvai. Kokiu 
būdu Vilnius grįš Lietuvai ? 
Manau, ne karo keliu. Ma
nau ir noriu manyti, jog (*ia 
turės būti• broliškas taikus 
susitarimas. Tasai genero
las, kuris kadai prievartos 
jėga, pasunkino kalbamąjį 
klausimą, tas generolas ku-įkinimą, prašalins inkstą ir kepeną 
rio vardo aš nenoriu čia mi- 

'^nęti iš dalies dėl įgimto man

programos autoriai yra nė ledrikūrentų. 
tik viėni darbiečiai. . Po. dL

■X . • .

džiojo angliakasių streiko 
Anglijos anglies pramoni
ninkai ‘ -galuuv. įįą . valstybės 
sįtaųobių,, subsįdjoųfcj ; ;

I -Bet"Liū,tkij^i ^brikas An

glijoj bnyp^bai naudingas. 
Lenkams vieną po kitos pa
vyko užkariauti rinkas, ku
rios anksčiau buvo anglų 
rankose*. Pasibaigus strei
kui jau nebe visur ąnglai 
atgavo savo senąsias pozici
jas. Kai kur lenkai ir Ilg
ši oi nebegrąžino angĮams 
rinkų. Ypač aštri kova ei
na dėl rinkos Skandinavi
joj. Pigioji lenkų anglis be
veik visiškai išstūmė anglus 
iš Skandinavų valstybių.

Lenkų anglies pramoni
ninkų aktingumą dar labiau 
padidino sutarties nutrauki- 

; mas su Vokietija. .1925 m. 
liepos m. 15 d. pasibaigė ter
minas vokiečių pasižadėji
mo, kuriuo Vokietija kas 
mėnesį importavo iš Lenki
jos pusę miliono tonų ang
lies. Po šio termino Vokie
tija savo pasižadėjimų neat
naujino. Ryšy su tuo Len
kija neteko svarbios rinkos, 
todėl lenkai noroms neno- 
roms turėjo energingai ieš
koti naujų rinkų. Vokie
tijai atsisakius pasižadėjimu 
nailginti, tarp Lenkijos ir 
Vokietijos prasidėjo net 
muitu karas, kuris nėra pa
sibaigęs dar ir šiandien, 
^onur kitur lenkų anglis 
užkariavo gana pastovias 
pozicijas. Tas matyti ir is 
Lenkijos anglies eksporto. 
1924 m. Lenkija išvežė ang
lies 11,T milionų tonų, 1925 
m. išvežimas sumažėjo iki 8 
mil. tonų, bet užtat 1926 m. 
vėl padidėjo iki 14.2 mil. to
nų. Peniai išvežta 11 mil. 
tonų.

Lenkijos anglies ekspor
tas eina Anglijos sąskaiton. 
Ten, kur eina lenkų anglis, 

, iki to laiko anglai neturėjo

Vanagaičio Dainos
• » 

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasitd). .

Todėl dafįg 
su prantaipąs aągbi 
nininkų 
ju kopkurentu. . 
ryškiai, pąsii^iškė 
anglų anglies. pramoninipĮi 
posėdy,, per kurį prąi^i^ 

ninku' sąjungos AŪce^pęęįS 
dentas Arclior pasakė. Mupij 
žodžius:

f ■ » * '""a'
“Lenkija yra juoda deniį 

Europos anglies prekyboj 
Ji -moka angliakasiams ža 
mesnį atlyginimą <ir jei 
ti'chniška^. laipsnis yra 
mesnis. Ji yra labiausia aį 

silikusi, bet kartu- ir datf 
ginusia pelno gaunantrĮfe 
ropos anglies šalis. Dėl j® 
Anglija negali pareikšt 
Skandinavi jos ir kitose rių 
koše tinkamas kainas. Ąj 
tai yra padėka už Prancū 
zijos ir Anglijos pagalbi 
Len k i j os nepri klausomybeį 
Kai bus paskelbta kova,-sų 
prantania, Anglija laimesj

• ' •T*-L®
Tokios konkurencijos alų 

vaizdo j anglų anglies pra 
monininkai imasi prieina 
niųj Yorksliire ir Midlanj 
rajonų pramonininkai susi 
tarė su anglies eksporteriai 
mokėti už kiekviena angb$ 
toną eksporto yirmniją pQ.į 
šilingus. Fondas sudaroipa 
pabranginimu anglies- yi 
daus rinkoj. Tuo būdu ai 
glai tikis išlaikyti konkurei 
ciją su pigiąją Lenkijos ai 
glim. Antra vertus, angį 
ruošiasi suorganizuoti tarj 
tautinį anglies kartėlį. Ąi 
glija kasmet gamina anglu 
120. milionų tonų. Tuo bį 
du ji yra stipriausia<?ajŽ£ 
Europoj. Anglai žada p$ 
siūlyti lenkams ir voki 
čiams ieiti į ta karteli ir ‘Ž 
vengti konkurencijos.
jei anglų pasiūlymas neb( 
tų priimtas tai Anglijos ai 
glies pramonė pradėsiair 
su kitomis valstybėmis, pr 
man galvon su Lenkija, k<

t
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vęs rezignuoti 

už nusistatymą prieš Lietu
vos diktatorius! Taip tvir
tina “Dirvos”’ 
kiek neni
“fąktą” p 
Aido”' 
ir str 
kaip. 
Ii (?. -«. ir ių

JUTKS:

per week yeeriy..$aoo tert Mv«MQe .. .*££
er weekyear!y..A|a00 OMenf vta4 tetmeMe mel
" “D ABBINUTK-AS” z 
roadway ? 8eūtti Boston, lfcM»

Tolcphone Soūth Boetoa 0620. *

Desetkų, ar Tūks
tančių Teises?

Prie L. R. K. A. Susivie- ra kurkas svarbesnė už Cen- 
0* priklauso tūkstančiai tro 'Valdybos autoritetu, 

monių; prie kuopos, kuri nors kaž kaip gražiai ir te
traukė S-mą teisman, pri- galiai jis būtų paremtas tei- 
uso keli desėtkai žmonių, sėtumu, ar net teisingumu! 

ttie Centro Valdybos keli 
onės. “Darbininkas” ne- 

teiseju, juolabiau kaltintoju 
ginėju vienos ar kitos 
tačiau skaito savo pa- 
įspėti tuos, kurie žūt 

yra UŽSISPYRĘ PA- 
STATYTI ANT SAVO, 

rimtai pagalvoti], ko- 
gali būti to PASTA-

M O ANT SAVO pase
t

į Dar sykį pažymėsim, kad 
nekaltiname ir neginame nė 

nė kitos pusės, bet, 
m, tegul Centras ir 
kaltas .ir būtų nu- 
dęs kuopą. Kiek nu- 

■mdęs? Keletą deąėtkų? 
bitą , išimtą dolerių f O 
S-mui .kainos tos 

ūdos atitaisymas ? Kiek 
is byla, receiveriai etc? 
verta aikvoti tūkstančius 

tam, kad laimėjus dolerius ? 
Ar kuopa apsigalvojo trauk- 

a S-mą teisman, ar ap- 
ąkaitliavo, koki bus PA

MATYMO ANT SAVO 
na? Ar nebuvo kito ke- 

^Bo? Ar Centras padarė vis- 
kad neprileidus prie 

ismo?
•'Na o kas. bus, jei priseitų 

B-ma likviduoti, išdalinant 
B-mo kapitalą nariams pro- 
^porcionaliai jų įmokėtiems 

esčiams? Sakome Uk- 
\įciduoti, nes mūsų nuomone 
&ėra ko tikėtis, kad nariai 
J&eimtų jiems priklausančių 
likučių ir sutiktų persigru- 

į vieną, ar daugiau 
naujų susivienijimų. Nuken- 

Kr:' lėtų tūkstančiai, ypač tie, 
į tome priklausė prie S-mo 

metus, daug įmokėjo, 
ft cįabar yra seni ir paliegę, 

k prakentėtų jų našlės ir naš- 
' ličiai.

Viso to akivaizdoje nela- 
svarbu, kas kaltas, kas 

j. Svarbiausia klau- 
yra tas: KURIŲ 

^TKI^ĖS TURI PIRMU 
ŠUNYBĘ? f TŪKSTANČIŲ 

NARIUI AR SAŪ- 
JALĖS? Atsakymas tega- 

i/vienas: kalti, ar ne
nuskriausti ar nenu- 

kriausti — neturite mora- 
■y •

sės pirkti kelių žmo- 
ises už pinigus, kurie 
Ūso desėtkams tūks- 

učių žmonių! Neturite tei- 
‘piTkti dolerį už tū^stan-

v

‘.3R
•’.'įi

Pastatymas ant savo pelnys 
pergalėtojams tik Pyvrho 
pergalę, Herostrato šlovę ir 
Samsono mirtį. Mažiau as
meniškumų ir smulkių pik- 
tumėlių! daugiau takto ir 
nuoširdumo!

Bet raginimai ne ką tepa
dės. • Štai mūsų konkretus 
pasiūlymas: 1. Sustabdyti 
laikraštinius “teismus;” 2. 
Likviduoti bylą New Yorko 
valstijoj ir 3. Išrišti nesusi
pratimus tarp kuopos ir 
Centro trečiųjų teismu. Ma
žai tekainuos. .. Et nn terra 
pax hominibus bonae volun- 
tatis!

Kūmutes Piktinasi 
ir Džiūgauja

“Ar girdėjai, kūma, apie 
X?.. Na ir kas gi galėjo ti
kėtis !!!.. plep, plep,\ plep, 
plep!!!.. ”

Linguoja galvas kūmutės, 
jų akyse ir veiduose žiba 
blogai paslėptas piktaą 
džiaugsmas ir liežuviai ma
la 60 mylių į valandą. Kū
mutės kupinos farizėjiško 
pasipiktinimo. Gandas, ei
damas iš lūpų į ausis, auga.

Kūmučių pavyzdžiu tan
kiai seka tūlos rūšies laik
raščiai ir iš mažiausio šipu
lio priskaldo didelį kupiną 
vežimą, Štai nesenai dvi 
kūmutės, a. a. “Lietuva” ir 
“Lietuvis” po kratos pada
rytos Krikščionių Demokra
tų partijos centro raštinėje 
taip uoliai “piktinasi,” kad 
beskaitydamas tuodu laikra
ščiu gavai įspūdžio, jog ras
ta vežimai konspiratoriškos 
literatūros, didžiulė karče
ma ir ką tik ne pragariškų 
mašinų Fakiinai gi kratos 
rezultatas buvo kelios agi
tacinės brošiūrėlės, likusios 
nuo pfaeitų rinkimų ir bene 
pusantros Bonkos konjako! 
Bet tafinžWšZ 4<LietuvaV’ 
ti savo^^ri^^^^^^ūsįt 

jais užkrėrii sivo skaityto
jus; rūpėjo priduoti k. de
mokratams ragus ir uode
gas.

Nelabai senai “Keljei’ 
kūmutės gavo progos įišpįjs- 
tį burbulą ?' 
policija arei 
ko” name i 
D. Saiunac

viršveikėjas, prieš 
nkiasi Centro Valdy

bių tfiėdakcija Įr Adminis
tracija, o gal net padėdavo 

ir pardavinėti “mūn-
iainę!” K^s galvoj “Ke

bo’’ kūmutėms, kad G. v- 
ra tKŪns^Kįtefrio” skaity- 
tojas, kad netik kad nėra 
joks" LDS. f veikėjas,” bet 
nė nepriklauso prie LDS.! 
“KeĮlpĮvio’? kūmutėms nė ne 
galvoj, i^ad LDS. Centro 
Valdyba buvo pasirengusi 
išvyti G. iš LDS. namo už 
būtlegeriavimą! ‘ ‘ Keleivio ’ ’ 
kūmutės neužsiminė nė per 
pusę lūpų, kad G. buvo tik 
paprastas rendauninkas ir 
neturėjo nieko bendra su L. 
D. S.! “Keleivio” kūmu
tės gerai atsiminė tik savo 
patrono įsakymą: “calum- 
niez-vous! calumniez-vous! 
quelque chase restera! 
(Šmeižkit! šmeižkit! vis šis 
tas prikibs!) ir džiūgauda
mos bandė prisegti L. D. Są
jungai savo skaitytojo grie- 
kus.

Išskaitė “Keleivy” “Nau
jienų” kūmutė tą jai gar
džią naujieną ir su pasige
rėjimu paliejo savo laikra
ščio skiltyse “keleiviškus” 
“faktus” ir savo džiaugs
mą.

Lietuvos cenzūra pradėjo 
įsileisti į Lietuvą “Naujie
nas” turbūt kaipo gerą an- 
tikatalikišką laikraštį. Ži
noma “Naujienos” pradėjo 
atsilankyti pas savo artimą 
dvasios giminaitę Lietuvoje 
—‘ ‘ Lietuvos Žinias. ” “ Lie
tuvos Žinių” kūmutė tuoj 
pastebėjo “N-nų” straipsnį 
apie “būtlegerio” areštavi
mą “D-ko” name ir persi- 
spauzdino. Ir kur čia ne- 
persispauzdinsi ? Juk tai 
toks “svarbus” ir sensacin
gas “faktas” prieš katalikų 
organizaciją ir ypač prieš 
jų laikraštį!

Kūmutės darbuojasi ir jų 
skaičius au^a. Į jų draugi
ją prisirašė ir “Dirva.” 
Štai kokį “faktą” ji pa
duoda savo skaitytojams: 
“ ‘Darbininko’ redaktorius,

utė. Nė 
jei tą 

“Lietuvos 
t p. gal net 

$s apie tai, 
ikosflietuviai my- 

.diktatoriu8
faktai bet-

i ■ • ** N

gi kalba visai ką kitą. L. 
D. S. Seimas užgyrė “D-ko” 
nusistatymą dėl dabartinio 
režimo Lietuvoje; todėl ne 
“D-ko” redakcijos nusista
tymas,,, kaip to nori “Dir- 
va?” buvo kun. T. rezigna- 
vimo priežastimi, bet visai 
kitos priežastys. Kokios- - 
čia nesvarbu. Tiesa,- kad 
kun. Taškūnas buvo Centro

priverstos; 
rezignuoti, bet ATSIHft 
RBZIGNACIJį. Tai jau 
antra “prievartą,!’ v kurią 
jam teko patirti sąrišy su 
“D-ko” redagavimu. ' Pir
mą sykį jis buvo netikėtų, 
aplinkybių ir Centro Va
dybos priverstas įeiti ;į 
“D-ko” redakciją, dabar vėį 
liko priverstas joje pasilik-, 
ti. ;

Teki tai yra faktai. Bet 
ką reiškia tokie menknie- 
kiai; kaip faktai, kūmutėms, 
kurių norai atstoja faktus? 
Tie jų norai taip lengvai pa
gimdo miražinius faktus 
priešams pliekti. O juk joms 
to* tik ir tereikia! Kūmutės 
moka iš nieko pagimdyti 
“faktą,” and wish is the 
father to the thought and 
“fast.”

Anglai’ir prancūzai pad^i- sadoriumi Jei karo skolų — 
re slaptą sutari į dėl laivyi susitarė Mellon su Berengei-, 
no. Dabar sulaukė Jungti- Prancūzų parlamentas iki 
nių Valstybių užsienių rei
kalų ministerijos atsakymą. 
Atsakymas buvo nepapras
tai griežtas^ Anglų laikra
ščiai kurie yra daug savys- 
tovesni negu prancūzų, savo 
valdžią gana aštrokai kriti
kuoja; esą, ji arba visai ne
suprato, ką' darė, ir buvo 
prancūzų apmulkvta, 'arba 
labai nerimtai pasielgė. An
glijos ' spauda gerinasi, J. 
V-bėms ir pataria atmest tą 
nelemtą paktą, kuriuo ban
dyta prigauti Ameriką, kad 
ji atsisakyti] statyti dides
nius karo laivus (kokių jai 
reikia) ir prisižadėtų staty
ti ateity tik mažesnius (ko
kie anglams ir prancūzams 
reikalingi)! Kai-kur kalba
ma, jog viena svarbi tos no
tos pasekmė bus anglų po
litinės orientacijos linkimas 
į J. V-bes, ir nukrypimas 
nuo Prancūzijos.

šiol tą sutartį nėra patvirti
nęs. Prieš keletą dienų, 
premieras Poincarė pareiš
kė jog skolų klausimas galįs 
būt išrištas tik ' sąryšy su 
prancūzų kariuomenės išvy
kimu iš Vokietijos. Esą, jei 
vokiečiai ir bendrai pasau
lis nori, kad prancūzai tą 
žemę apleistų, (belgai ir an
glai jau senai pasiruošę iš
vykti), esą būtinai reikalin
ga, kad vokiečiai pasižadė
tų tam tikrą sumą pinigų 
sumą pinigų sumokėti pran
cūzams; jei ne, tai J. V-bės 
turinčios sumažinti joms iš 
Prancūzijos priklausančią 
karo skolą! Tuč tuojau vi
si Prancūzijos laikraščiai 
atsiliepė, jog toki esanti vi
sos prancūzų tautos nuomo
nė. J. V-bės atsisako vėl de 
rėtis dėl skolų.

. r j
Kiekviena motina tui*į .£i- 

nofi, kad svaigiuose gėri
muose, — degtinėje, vyne ir 
aluje, yra be galo stiprus 
nuodas alkolis. į Šis nuo
das' yra' ypaČ'tabai'žalingas 
vkikamts/

Alkolis ų^uoįja ; vaikų 

kraują, o šis jau savo keliu 
nuodija visą jaunutį kūną, 
— 'skilvį, širdį, plaučius, ke- 
penas, inkstus, smegenis ir 
k.

J eigų šie organai„yra svei
ki — sveikas ir vaikas ;z jei
gu jie liguisti iv sunykę^— 
prasideda viso organizmo 

. nykimas.
Jeigu suaugę nusinuodija 

alkoliu, tai apie vaikus ten
ka pasakyti, jog tokių nelai
mingų atsitikimų'— mirtinų 
nusinuodijimų esti daug 
dažniau. Štai tat dėl ko taip 
pavojinga, ten kur vaikai es
ti, net ir namuose laikyti 
svaiginamieji gėrimai. Y- 
pač, kaip jau minėjau, al
kolis be galo neigiamai atsi
liepia į svarbiausi žmogaus 
organą — smegenis.

Alkolio veikimas į smege
nis pasireiškia tuo, kad su
stabdo normalų smegenų 
veikimą ir vaikystėje jų au
gimą. Vaikas, kuris gauna 
nors ir maža alkolio (pusę 
stiklelio degtinės, koniako ar 
vyno), lieka užaugęs su tam

tikrais t] 
mintis ir apskritai nervin- 
gas ir tt. Tokie vaikai pro
tiškai, nusilpę, negali tinka
mai mokytis. Jie visur atsi
lieka nuo sveikųjų. Būvą 
net ir tokių atsitikimų, kad 
tokie nelaimingi kūdikiai 
išauga visiškai' silpnapro
čiais.

’ Alkoliški gėrimai kenkia 
ir vaiko dvasiai. Tad tėve 
ir motina! Ar gali būti tik- : 
ras, kad duodamas bent tru-. 
pūtį savo sūneliui, ar dukre
lei svaigiųjų gėrimų, juo ne
užnuodysi tu jo viso, gyve
nimo.

Todėl, jeigu tu nori, kad 
tavo sūnus -ar duktė nebūtų 
gyvenimo purvyne, jfeigu tu, 
motina, tikrai myli savo kū
dikius ir trokšti jų laimės, 
jeigu nori, kad jie augtų 
gražūs kūnu ir sveiki dva
sia, jeigu ndri, kad tavo kū
dikiai išaugtų geri žmonės, 
sąžiningi darbininkai—skelbk 
mirtiną kovą svaigiesiems 
gėrimams. Tu išmintina mo
tina, tad neapkęsk jų ir be 
jokio pasigailėjimo vyk lauk 
iš savo namų. Nes atmink, 
jeigu tu pati girtausi, veltui 
vaikus nuo to drausi. Tik 
tokia motina išpildys savo 
garbingą pai^igą, bus teisi 
prieš Dievą ir prieš savo są
žinę, tik blaivi motina myli 
tikrai savo vaikus.

Kauno “Darbininkas”

Antra vertus, prancūzu 
laikraščiai nedrįsta rašyti 
tiesą; kaip valdžia juos di
riguoja, taip jie ir gieda. 
Pa v., J. V-bių vyriausybe 
susitarė su prancūzų amba-

Austrų socialistai, miestuo
se iki šiol visagalį, aiškiai 
jaučia silpnėjim^. Katali
kai- ūkininkai, vadovaujant 
kancleriui Seipeliui, - ir jų 
Heimwehr partija pamažėl 
įgyja nauji], jėgų. Šias jė
gas ypač ketina nukreipti

Austrijos sujungimui 
Vokietija, nors tai yra 
griežtai uždrausta Versalio 
Taikos sutarty. Neperse- 
nai kunigas Seipelis išsireiš
kė, kad jo manymu Austri
jos ir Vokietijos susijungi
mas, laikui bėgant, esąs ne
išvengiamas, ir juo greičiau 
tatai įvyks, juo geriau bus 
Europos taikai. Kadangi jo 
partija sparčiai žengią prie 
krašto vadovybės, jo išsita
rimas yra visai rimtas ir sua 
sidomėjimo vertas.

Valentinas Matelis
Bobby Jones iš Atlanta vėl 

laimėjo golfo čampionatą.

VYTIS GEDIMINO 
PILYJE
Vaizdelis

Šalta ir liūdna Vilniaus gatvėse. Vėjas švais
tosi aukštų namų tarpe, draiko smulkų, aštrų 
sniegą, švilpia bažnyčių bokštuose. Dangus sto
rais žemai prie žemės prisunkusiais debesimis 
apklotas, niūrus, paslaptingas.

\
Retai kada nelygiu, jau daug metų netaisy

tu gatvių grindiniu pravažiuoja vežimai, prale
kia barškėdami, traškėdami išgverę automobi
liai arba autobusai, o dar rečiau praeina susi
kūprinę, apskurę praeiviai... Tik keturkam
pėmis kepurėmis pasipuošę policininkai, kar
dais ir revolveriais ginkluoti, kiekviename 
žingsnyje painiojasi gatvėse, išdidžiai žiūr į 
praeivius, į važiuojančius, Į automobilius^

Didžiąja gatve ėjo du vyrai. Vienas aukštas 
plačiapetis, o kitas laibas, vidutinio ūgio.

Pasistatę apsiaustų apikakles, giliai užsi- 
mauklinę kepures ant galvų, neskubėdami^ at
sargiai čiuožė slidžiu šaligatviu ir tyliai kalbė
josi.

— Svarbiausia, dėde, kad sargas nepamaty
tų be laiko... Kas iš to, jei dar naktį nuplėš, 
kaip našlaitę...

— O tu, Petruk, per daug nesikarščiuok... 
Apsiėmėm. padaryti — ir padarysim. Truks 
plyš, o padarysim. — Ramino vyresnysis.

Jau gerokai pagyiį^^s žmogus, raukšlėtu, 

pilku ir nuvargusiu veidu, tačiau kiekvienu kū
no judesiu rodė, kad susikuprinusiuose jo pe
čiuose ir į kišenes įkištose rankose turi sukau
pęs daug jėgos ir pasitikėjimo ta jėga. į

Ties miesto sodo vartais abu sustojo iri kie

ėmė prie jų artintis, bet šie perėjo į kitą gatvės 
pusę ir pranyko sode.

Sniego užpustyta alėja, pro užkaltais lan
gais būdeles, kuriose vasarą pardavinėjama gė
rimai, saldainiai ir papirosai, vyrai nuėjo į 
priešingą nuo pilies pusę. Dabar jau skubėjo. 
Vis tamsiau ir tamsiau darėsi. Sode buvo y- 
patingai nejauku- Žmonių nesimatė. Priėję 
sodo vidurio, vyrai vėl sustojo. Vyresnysis at
segė apsiaustą ir nuėmęs nuo krūtinės į baltą 
maršką suvyniotą ryšulį, pratiesė jį Petriukui.

— Še, broliuk... Dieve tau padėk.
Petriukas abiem rankom, su pagarba kiek

vienam judesy, paėmė ryšulėlį ir stipriai pri
spaudė jį prie krūtinės. ‘ 1

— Gal pasiseks... - Tu, dėde Antanai, tik 
sargą dabok.
, J Nbbljok... Nenorės geruoju savo landynėje 
sėdėti — priversiu. — Ir Antanas pakele kum- 
Huus suspaustas rankas. • )

Paskui išsiskyrė. Petriukas nuėjo tiesiai i 
pilies kalno pusę, o Antanas nužingsniavo prie
šinga kryptimi. , ,

z Petriukas ir dėdė Antanas — paprasti Vil
niaus miesčionys. Petriukas gimęs ir augęs 
Vilniuje, o dėdė Antanas į Vilnių atvyko" priefc 
30 metų iš Žemaičių. Petriukas di *
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g<5 apibarstytų medžių šakų tolumoje matėš 
tamsus Gedimino pilies siluetas.

— Rodos taip netoli..,. Čia pat. . ^0 kaip 
sunku tą mūsų pilį pasiekti... —

5Įos girdimai prašnibždėjo Petriuką

marintas veįd^liy buvo

Jie dabar Vilniaus viešpačiai, jų sunki ran- žiūrėj6 į tą pusę, kur tarp nhogų,

7 \
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ka tvardo miesto gyvenimą ir tik nuo jų pri
klauso visų vilniečių likimas, nes jie lenkai ir 
jų kepurėse žybčioja išsiskėtęs baltas lenkų 
aras. Tš, tolimų Poznanęs, Galicijos ir Mozū- 
rijos kraštų attykę,'jiė *jaučiasi paniekintojc 
Lietuvos širdyje šeimininkai, 
atvyko, stįptfų netehfrbeįįr 
.**• • • • . —« • •nikų remia jų
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Vilniaus Kalėjime

r.

I. J.
I

Plauk, dainele, per laukus, 
Per kalnelius ir miškus, 
Plauk iki Lietuvos krašto 
Ten, kur sunkią neša naštą 
Mūsų broliai pavergti.

Nejtučiu nei sienų nei pančių ant rankų, 
Dvasia suplasnoja ir skrenda
Į šalį, kur nėra-vergi jos, nei skausmo, 
Kur laisvė kaip motina šventa...

xKai tamsūs šešėliai kampuos išsislapsto — 
Man pančiai ant rankų sužvanga, 
Aš sveikinu liepsnose tekančią saule- 
Pro. liūdnas kalėjimo štangas...

Kaip stygas ištiesiu gyslotąsias rankas — 
Atgyja sąnariai ir kaulai...
Ir žvelgiu apsvaigęs į tėviškės klonius
Ir meldžiasi lūpos pasauliui.

Linksmink juos, neduok liūdžti, 
Žadink dvasią pralinksmėti, 
Lai vilties jie nenustoja 
Ir dainelėj vis kartoja, 
Jog jie atvaduoti bus.

Nors ten kalne Gedimine 
Lenkai arą pakabino, 
Mes gi arą jų pašausim 
Savo Vytį ten iškelsim, 
Jums laisvužė tad nušvis.

(“Pavasaris”)

Herbert Hoover, Republikonų kandidatas į prezidentus 
pradėdamas rinkimų kampaniją New Jersey valstijoj, uždė
jo vainiką prie Washington stovylos Newarke.

nes
Čia 

alsavo keletas mirštan-

nių ir kas tuomet 
si

A' ’
y (Iš vieno seno dokumento) 

Lizdeika, aiškindamas Ge- 

.demino geležinio rilko sap- f . O” f ’ * a
pą, išpranašavo, kad tai bus 

T ' *
įmestas, kurs visame pasau-

- ly pagarsės. Vilnius garsus 

visame pasauly dabartinių 
momentu, visi kraštai gerai 

žino, kad tai nekaltą auka 

pakliuvusi į lenkų plėšriojo

• arelio nagus ir lengva per
matyt, kad jo vardas ir atei

ty garsės, kaiu pavergtoji . 
Vilnija, kol jis vėl taps Lie
tuvos širdimi ir bus garsus, 
kaip tikroji ir faktinoji Lie
tuvos sostinė. Bet Vilnius 

'■ buvo jau garsus ir praeity.
Kiekvienas lietuvis nustvė
ręs kokią seną istorišką kny
gą ir, pamatęs joje Vilniaus : 

ar Lietuvos vardą įrašytą. ■ 
godžiai griebiasi tas vietas 
skaityti. Ir man viena to- 1 

A, kia knyga, vieno užsienio 
žurnalisto dėka, į rankas 
pateko). Toji knyga para- : 
syta tuoj pasibaigus Napo
leono karams prancūzų ge
nerolo, Napoleono I štabo * 
viršininko, grafo Sėgur).
Joje aprašinėjamas Napole- , 
onas ir jo garsioji kariuo
menė. Likimo taip buvo 
lemta, kad Lizdeikos žodžiai 
ryškiau pildytųsi ir dėl to 
pro garsųjį miestą 1812 me- 

’ tais keliavo didžioji Napo-

1

leono armija ir pats didysis 
jokios vadas Napoleonas. 
Kaip Napoiėoiib; kariuome-i 
nės lik&čiaifi£i^pj>]3o VMb

ąų^žuyor.laike 
ętųrių dienų

ir Vilniaųs^ų j 
LIETUVOS SOSTINĖ &

nieko ne&nvo paarusi apie 
mūsų nelaimes ir štai staiga 
ją užplūdo 40,000 alkanų 
karių su riksmais ir vaito
jimais. Tokį netikėtą regi- 

r •

ma:

“Aukščiausio fiziško ir 
morališko skausmo laipsnio 
pasiekikariuomenė, kai pir

mieji bėgliai pasiekė Vilnių. 
Vilnius! Jo krautuvės, jo 

sandėliai, tai pirmasis tur
tingas ir dideliu gyventojų 
skaičiumi miestas, kurį jie 
pasiekė nuo tų laiko, kaip 
įžengė Rusijon! Jau jo var
das ir jo artumas šiek tiek 
palaikė karių drąsą.

Pagaliau, gruodžio mėn. 
9 d-, dauguma šių nelaimin
gųjų pamatė tąjį viliojantį 
miestą. Vieni jų vargingai 
slinko sau tolyn, kiti gi ak
lai metėsi į priemiestį, taip 
kad pasidarė didžiausias su
sigrūdimas: žmonės, arkliai, 
vežimai sudarė vieną didžiu
lę masę, kuri nebegalėjo ju
dėti.

Išsklaidyti tą susigrūdi

mą nebuvo beveik jokios ga
limybės, nes įėjimas mies
tan buvo perdaug ankštas. 
Naujai atvykstant ie ji vis 
grūdosi į tą pat masę, it 
juos gyvuliškasai instinktas 
ten vytų ir nė vienam ne
atėjo galvon mintis bandyti 

i įeiti miestan kitais įėjimais,( 
nors jų buvo keletas. Bet 
demoralizacija buvo tokia 
didelė, kad per visą tą die
ną joks karininkas neatėjo 
iš generalinio štabo kelių 
parodyti.

Tūkstančiai kareivių, ku
rie manė esą jau išsigelbė
ję, ištisas 10 valandų krito 
mirtinai viens po kito nuo 
susispaudimo arba nuo šal
čio. kurs siekė 27 ar 28 
laipsnių, kaip prie Smolens
ko ir Berezinos tiltų. 60,000 
karių perėjo tą upę ir dar 
20.000 rekrūtų po to su jais 
susijungė, iš tų 80,000 pusė

vėmis vieni sėldami iš pyk
čio, kiti nusiminę grasinda
mi arba prašydami, ir ban
dė išlaužti namų arba krau
tuvių duris arba ėjo'į ligo
nines — ir visur buvo at
stumti.

Vilniuje tuo metu buvo 
duonos, miltų ir mėsos san
dėliai, kurių atsarga galėjo 
išmaitinti 100,000 žmonių 
ištisas 40 dienų. Bet joks 
vadas nedrįso duoti įsaky
mo pradėti dalinti maitą 
visiems prašantiems. Val
dininkai, kurie sandėlius 
prižiūrėjo, bijojo atsakomy
bės, kiti vėl manė, kad į- 
vvksią daug ekcesų, jei iš- 
alkusieji kareiviai pastebė
tų, kad jų rankose viso ko 
pakankamai esama. Be to. 
tie valdininkai nežinojo, kad 
mūsų padėjimas ypatingai 
blogas. Mūsų ginklo drau
gai ištisomis valandomis 
stovėjo prie didžiausių san
dėlių durų ir kentė didžiau-

sį alkį, taip kad net plėši
mui beveik nesurasta laiko, 
o rytojaus dieną jie pakliu
vo į priešo rankas. Karei
vinėse ir ligoninėse jie .gy
vų jų nebuvo atstumti, 
čia viešpatavo mirtis, 
dar
čių ir skundėsi, kad jie ne
turį lovų ir net šiaudų ir 
kad jie beveik visai apleis
ti. Kiemai, gatvelės net sa
lės buvo lavonų krūvomis 
užverstos. Tai atrodė, kaip 
maro' užkrės^ mirties na

mai.

Galų gale daugelio vadų, 
kaip Eugenijaus Davonsto,

jmstangomis, lietuvių gailes
tingumo ir žydų gobšumo 
dėka, buvo atidaryta daug 
prieglaudų. Nelaimingieji 
stebėjosi, £ai, pasijuto vėl 
apgyventuose namuose. Ko
kia gardi atrodė jiems duo
na, kurią jie vėl valgė! Ko
kį jieapsakomą džiaugsmą 
sudarė j iems valgyti, tą duo
ną sėdint. Kokį pasigerėji
mo jausmą iššaukė juose 
vienas silpnumas, bet gin
kluotas, Sutvarkytas ir uni
forma aprėdytas batalionas! 
Atrodė it jie grįžta nuo to
limiausių žemės ribų,—taip 
toli nustūmė juos nuo jų 
kasdienių įpročių nuolatinių, 
skausmų gilumas; taip gili 
buvo toji bedugnė, iš kurios 
jie išsigelbėjo...”

- Daug kančių, daug ašarų 
Vilnius matė praeity. Ar 

' viena motina apraudojo sa
vo sūnų anuo metu Vilniu
je .gyvybę palikusį? Iš vi
sų Europos kraštų čia buvo 
žmonių, ir įvairių ųtautų 
motinos iki grabo lentos mi
nėjo savo sūnaus kapą — 
Vilnių. Matyt, Vilniui bu
vo lemta pagarsėt, bet pa- 
garsėt skausmais. Taip bu
vo praeity, taip yra dabar... 
Ir tik viena viltis mus ra
mina, kad > Apvaizda ruošia 
mūsų numylėtai sostinei 
šviesią ir laisve garsingą 
ateitį!.. J. Masiliūnas

(“Rytas")

(Tęsinys)
IV.

Moterys šią vasarą. Sezo- 
nas ir mada—nezū^ jiąliaubą.

Žmonės kuklūs, rodos tik savo reikalais su- 
» sirūpinę, jie tačiau sugalvojo padaryti drąsų 

ir garbingą darbą: naktį iš vasario 15 į 16 die
ną nutarė iškelti pavergto Vilniaus Gedimino 
pilyje Lietuvos valstybinę vėliavą. ,

Senai jau jie tai sugalvojo ir rimtai į tą 
darbą ruošėsi. Dar prieš du mėnesiu nupirko 
gražios raudonos medžiagos,, susiuvo ją taip 
kaip vėliava turi būti susiūta, o dėdės Antano 
duktė Magdutė sidabru išsiuvo joje — vienoje 
pusėje Vyties ženklą, o kitoje — Gedimino stul
pus- .

z

Dėdė Antanas padarė vėliavai metalines au- 
seles užkabinti, o Petriukas gražiai perrišo ją 
krepu, gedulo, kad pavergtas Vilnius, ženklam

Tų 1928 metų vasario 16 dienos išvakarėse 
jie abu ir ėjo savo sumanymo vykdMįj,

Petriukui rankos styro nuo šalčiu į ne
ramiai tvaksėjo. , ’

Pradėjo keltis į pilies kalną. Ėjo ne i din 
džiuoju taku, bet šalutiniu. Šaltos ir aštrios 
krūmų šakos karts nuo karto braukė jam per 
įkaitusį veidą, o vėjas, pakalnėje ne taip smar
kus, užlipus aukščiau pasiutusiu smarkumu 
Švaistėsi.

Pilyje buvo tamsu ir dyka. Pro atidaras 
duris ir langus vėjas į ridų prinešė sniego puš
nius. ' «

Petriukas bematant užlipo į pat viršutinę

norima “vakarus” • ] 
džiųti, jiems ; 
Tas viskas būtų 
čiamai, kad dėl to 
tętų, kiti, labiau 
lai. v

Senesniosios kai 
noma, ’ labiau ko 
vios. Daugumas n 
kad bendrai motery^ 
mažiau pažangios kaip 
rai! Tiesa, daug ž 
žangių vytų, bet ne 
ir moterų. Žinau viepą 
prastą sodžiaus š 
Pirmais nepriklaušomyl 
metais vienas tos šeimos, 
nūs pasiryžo mokytis, 
vo neturtingi 
ypač, 
Tėvas dėl to sūnaus žygioį 
murmėjo. Motina ne. 
paskutinį kąsnį atėmusi t 
savo burnos siųsdavo ‘ moki
niui nė maž nemurmėdamažs 
Pati naktimis vykdavo 
valgiu miestan, nors.vy 
nėpavaduodavo. Iš: 
sūnų. Ėjo dukrelė žemės u- 
kio ir ruošos mokyklon, 
irgi nedraudė, nors 
vienintelėj ir jai pačiai lai 
reikalingas užvadas 
namų. Ir tai paprasta, eil 
nė kaimietė, bet koki g 

tina vaikų motina!

Tokių motinų nors ] 
daug, bet yra. "

- z
Prie darbo, pire ūki 

tuvaitės netingi. Prie 
kų, gyvulių ir daržų p 
tos ištisus metus — 
nenusiskundžia, nors 
kad jų pareigos neleiaŽ 
matyti nė teatrų nė parodų.' 

ir kitokių “linksntių” prą-' 
mogų ar kultūros reiškiniiį.; 
Vienintele jų kibirkštis 
tai spauda o dabar dar ir 
radio. Laikraštis ir radio 
išlygins gal ne vieną gi 
nę raukšlę nuo jų rūpesn 
išvagotos kaktos. Tik, žino
mu tepasinaudos gal 
jaunosios šeimininkės, 
nesnės neįprhtę prie ska 
mo o radio įsitaisyti, rt 
šimtelio atliekamų Įiti 

Gyvenimas visgi reikalauja 
kad žmogus nepasidarytuAi 
aklas žemės vergas. Juo 
nuolatinis sunkus darbas 
reikalauja kūnui ir sieku*'! 
poilsio; kitaip jis si 
lės, “sulaukės” ir 
rys šiurkštus, kaip.ię 
vienas laisvės netekęs. ' 
kultūringi vyrai tures 
galvoti ir savo šeimų, vr 
ir jų motinų dvasioš j 
lais pasirūpinti ir tam 
tą desėtkų litų sutaupyti 
amerikietės moterys, t 
miršta savo’namų ir
v • 
cių.

kia jorąrt
įį Gyvenimai ‘if^tovi’Vieto- 

jė. / .Žmonės gimsta, auga, 
mokosi. Jaunuomenė kas

dien įgyja naujų paročių, 
kas gal seniems labai keis
tai rodosi. Čia norėčiau ke
letą žodžių apie mūsų gerb
tinąsias sodžiaus moteris, y- 
pač mūsų gėles mergaites 
pastebėti. O kur geriau ga
li mūsų lietuvaites matyti, 
jų pibiutiniai išvaizdai pri
sižiūrėki: — žinoma tik per 
Atlaidus, ant “kermošiaus’’ 

— kaip čia sakoma, kuomet 
po pamaldų “špaceravoja” 
miestelio ar bažnytkaimio 
rinkoje ir gatvėmis. Kurie 
amerikiečiai šią vasarą vie
šėjo Lietuvoje galėjo prisi
žiūrėti. Sezonas ir mados 
nežino jokių paliaubų. Te
gul sau bus šalta — bet skai
tosi vasara ir delko gi ne
dėvėti plonų pirktinių ba
listinių suknelių. Atėjo ma
da — kirptis — šnait gra
žiausios auksinės kasos, kad 
paskui ir raudoti reiktų ir 
iš gailesčio pirštus kramty
tum. Blogi metai čia nieko 
negelįuoja. “Duokš mama 
dvidesėtkį—-reikalauja duk
ra — o tai aš ir bažnyčion 
nebeisiu!” — ultimatyviai 
pareiškia motinai: “Štai 
kaimynės Verutės nauja, su- 
lyg paskiausios mados suk
nelė...” ir tt. ir tt. Gerai, 
kad yra gera teta Ameriko
je — tai ir madų bei sezo
nų reikalus lengviau užkišti. 
Vargas kai lito nėra iš kur 
ištraukti. Bet ir dabar sun
kiais laikais, kada iš užjū
rio brolių maldaujama do
lerių — mados reikalai daž
nai stovi aukštesnėje kla
sėje už pilvo reikalus. Gal 
dėlto nestebėtina, kad ap
lankant savo gimines ameri- 
čiui išrodo tokie kūdos, ne
riebios išvaizdos žmonės. Ta
čiau šiaip ar taip, nemažai 
yra pas mus įgimto lengva
būdiškumo. Ypač jaunuo
menė. Ji perdaug negalvo
ja ką ryt valgysime ar ger
sime. Ji protauja tartum 
sulig Evangelijos: Nesirū
pinkite ką ryt valgysite ar 
gersite, prisižiūrėkite pauk
ščiams ir tt. Tik “lauko le
lijoms” čia neimta domėn: 
rūpinamasi tuojau pasipuoš
ti. Iš rūbų, mūsų miestuo
se įr bažnytkaimiuose galė
tum spręsti, kad žmonių gy
venama pasiturinčiai/beveik 
“europeiškąi” ir viskuom

; O pO 
lėšų tiesiog nebuv

— Sargūs sėdėjo namuose. Pro langą pa
mačiau į sėdintį prie stalo ir skaitantį laikraštį., 
Kad tikriau būtų — užrėmiau duris pasipai
niojusiu kuolu, ir kol neišrūkiau dviejų pypkių 
—' kuolo nėatėmiau. Numanęs, kad tu jau savo 
darbą atlikai, atėmiau kuolą ir nuėjau sau... 
Nė nežinojo sargas, kad apie pusvalandį buvo 
belaisviu savo namuose..1.

Gatvėse žmonės skubėjo, bėgo savo reika
lais; visur buvo paprasta, kasdieniniai. Nieks 
nežinojo, kad senoje Gedimino pilyje vėl plevė
suoja Vytis, nors gedulo šydu apgaubta, nors 
kukli, bet lietuviu rankomis iškelta.

O Petriukas su Antanu nuėjo namo, į ViL 
niaus pakraščius, kiekvienas nešdamas krūti
nėje padaryto tautiško darbo džiaugsmą... Ry
tojaus dieną, kai nepriklausomoje Lietuvoje 
džiaugsmo vėliavos plevėsavo, o pavergtoje, r- 
žmoįnės dūsavo sunkią okupaciją atminę, Pe
triukas, nuo ankstaus ryto stovėjo spaustuvėje 
prie} raidžių kasos ir mikliai viena po kitos rin. 
ko’ raides,, o Antanas krovė į savo ilgą vežimą 
prekes iš krautuvės. Girdėdami žmonių kal
bas, kad iš pat ryto Gedimino pilyje plevėsavo. 
Lietuvos vėliava ir ką4 ją tik vėlų rytą pasi
sekė lenkų p^opįųkąms iiųtraukri, abu vieu^

J v , ... J;
1 f- Ateis -IdikAs, nutrauksime diU
bar triumfūojančiį telikę Vėliavą ntio mūsų pi-. —- ‘

Kas sienos>aplinkui, kas plieninės štangos 
Ir rankos grandim surakintos! ? — 
Supūsiu grindyse be laiko belaisvis, 
Bet laisvos, liks laisvos man mintys!..

(“Trimitas”)
— , ' ■........ ■ —

Apačioje, tūkstančiais šviesos taškų, žibėjo 
Vilnius. Vingiuotu gatvių žiburiai pynėsi, raiz
gėsi įvairiomis kryptimis, aukštų namų apšvies
ti langai lyg pakabinti ore švietė tamsaus dan
gaus fone.

Petriukas atsiduso. Paskui greit atrišo ry
šulėlį ir išskleidė vėliavą. Sugrubusiais nuo šal
čio pirštais sunėrė į vėliavos auseles pakeliamą 
virvę, stipriai užrišo jos galą ir ^paskui, dar me
tęs vieną žvilgsnį į miestą, atsargiai ėmė trauk
ti virvę už kito galo. Netepti blokai sučypė ir 
vėliava ėmė kilti. Vėjas išskleidė ją visą, su
rangė, vėl išskleidė... Vėliavą vis kilo. Grei
tai ji plevėsavo jau pačiame stiebo gale.

“Kad tik nesuplėšytų vėjas vėliavos, kaip 
suplėšė praeitą vasalą lenkų vėliavą per Aušros 
Vartų stebuklingo paveikslo “karūnavimą” len
kų karaliene... — galvojo Petriukas.

J Užrišęs pakeliamos virvės antrąjį galą, Pe
triukas dar ilgai žiūrėjo į plevėsuojančią vė
liavą. Paskui tyliai apleido bokštą.

Sodo viduryje Petriukas vėl susitiko su An
tanu.

— Kaip tau?

— O kaip tau? — paklaūse Viekas kitą, i.
— klausyk! — griebė Antaną’ už rankos Petriuk^- * “ -

(Bus daugiau)
i

f •

r ■
lies bokšto.. * tt.

bokšto aikštelę ir uždusęs apsidairė aplinkui.
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Abu išgirdo, kaip vėjui pučiant plevėsavo 
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MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUI?

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)—___ .
/ JUODOŠ (prastais kietais viršeliais)__
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)

-.7- JUODOS (geros odos viršeliais).__
BALTOS (e^ujoidos viršelius)—
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organą*
Valdyba

<

.. . i-:4
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SO. ŽOSTON, MASS. *

Antradieny, spalių 16 dieną, 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus dahg 
naujų ir naudingų kladkimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą*

i

i

darni prie tokio darbo savo gyvybę išstato į pavojų.
_

į CLEVELAND, ORIO y

C , - ■ ...
LDS. 51 kp. susirinkimas

i ■ ’

Spalių 11 d. 8 vai. vak.; Lie
tuvių Salėje įvyks L. D,x Są
jungos 51 kuopos - mėnesinis 
sųsirinkiihas:i*>GerbiAmi nariai 
prašomi - smdjrinfcti^ i o v:

> bird .-.Raštininkas
- p-v* i»< it4 ;<» > PROVIDMNOE) B.;ii Ą?

LDS. 11 kuopos mčifesinis Susi
rinkimas įvyks sekmadieny,, spa- 
lių 21 d., t-uoj /po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
.visi šiame susirinkime, dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyld- 
me gražų pavyzdį kitiems, i '< ■ ; 
t . Valdyto

WATERBURY, CONN :

Spalių 28 d., 1 vai. po pietų L, ; 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyto

A1.-

If .t...
skundžiasi 

trumpumu- Vie- 
išminčius mir- 

^BBfrgubdėsi esą varnams 
| <k«Bikliams skirta ilgai 
■O be naudos, tuo tar- 
ip kai žmogus turi.greit ap- 
įįį||^'pasaulį. Kąrtu su 
EtĖšklkundimais, senai žino- 
ttVgyvenimo -prailginimo 
BUdyinai, suristi su magis- 

jr gamtiškų jėgų naudo- 
ixnu. JŠenovėje buvo ieško- 

gyvenimo eleksyras, vi- 
Etiiamžy'— išminčių akme- 
ięiisj kuris ne. tik gvdvtii 

ligas, bet galėtų ir pa- 
ogstus metalus ' paversti 
irtngiaisiais.

• -
t j

naudodamiesi 
tiių noru ilgai gyventi, 
ėjo apgaudinėaami dide- 

i turtus susikrauti. Ži
las yra garsus gydytojo 

tr gąmtosjyrinėtojo eleksv- 
raš, vardu Theophrastus 
Bonbastus Paracelsius iš 

Bohenheimo. Šį eleksyrą jis 
Elž gerus pinigus siūlė žmo-

' aš, užtikmidamas ilgą, 
Ų šimtų metų, gyvenimą, 
? tarpu kai pats gyveno 
48- mt. Buvo ir daugiau 
Lasių apgavikų, kurių re- 

^eptai, reikia pripažinti, jei 
^nebūdavo naudingi sveika
tai, tai daugiausiai ir ne- 
iffuksmingi.
L Augalų gyvenimo prailgi- 
■Urnas, 4. y. jų natūralinio 
^■antinio) senėjimo sustab- 
"djlnas pavyko išrišti teigia- 
Ą»ą&tx^Pašalinus augalųmn 
įgyventi k būtinas sąlygas, 

tai — deguonį, maistą 
tr reikalingąją šilumą, jų 
.gyvybės pažymiai dingsta, 
Užstoja tariamoji miriis. 
Sausos sėklos gyvybė, pasi- 

-siėpusi. Radus tinkamas są
lygas, kai kurios jų net už 
Šimto metų leidžia ūgius, žv- 

ir/neša vaisius. Yra au- 
kurie iš šiltų kraštų 
i į šaltesnius, daug il- 

pąu gyvena, kadangi čionai 
ių žydėjimo, išsivystymo są- 
ygos daug sunkesnė, todėl 
iėtesfcės. Tuo būdu, kai ku- 
pu' augalų gyvenimas pra
ilginama dešimčia kartų. 
Nfisų rožėta per vieną va- 
iarų pilnai išsivysto, žydi, 
luoda vaisiu ir miršta. Su- y* i ‘ *liabdžius jos žydėjimą, t. y. 
prašalinus žiedų .ūgius, jos 
imžių galima keleriaią^me- 
iais prailginti ir ji aūga ne
dideliu medeliu. Leidus ši- 
• - . ' » r

K;

z*. 4
J 7

■ y

, _ ‘'..fjitJ;'mas pasakė savo moki- 
tam medeliui žydėti, jis ne
ša vaisių įr greit miršta.Tas 
pat ir su šienaujama žole. 
Piaunamų pievų, ir kiti) pa- 
sanrnų. .augalų trukdomas 

inmas^ prailginamas. dauge - 
liu metų,____:‘ .
♦ . »

Daug simkiau yra su gy
vuliais, o žmonių gyvenimo 
prailginimas panašiomis 
lengvomis priemonėmis vi
sai nevyksta. Negalint var
toti dirbtinų priemonių, il
ginančių žmogaus žydėjimą 
arba išsivvstvmą, belieka 
vienas būdas, turįs lygią 
vertę su išsivystymo prate
simu—tai gyvybės jėgų sau
gojimas, sulaikymas ir sai- 
kumas. ,

Gydymo mokslo tėvas 
graikas Hipokratas mirda- 
niams: “Aš palieku jums du 
gydytoju — saikumą ir pa
sitenkinimą!’’ Iš tikrųjų, 
nėra geresnio patarimo 
tiems, kurie nori ilgai gy
venti, kaip visuose gyveni
mo dalykuose laikytis saiku- 
mo. Daugumas ilgai gyve
nančių kilę riš neturtingieji) 
luomų, kurių gyvenimo var
gas išaugino gerą paprotį — 
saikumą. Daugelis jų sulau
kia šimto metų.

Norint savo gyvenimą 
prailginti, reikia visų pir
ma stengtis jį nesutrumpin
ti. Tam dera auksinis vi
durio kelias. Visa, kas per 
daug ir kas per maža, via 
sveikatai kenksminga. ,Bet 
ypač gyvenimą trumpina, 
kaip gj’dvtojai yra pripaži
nę, blogas išauklėjimas, ne- 
saikumas meilėje, per didelis 
dvasios jėgų (proto) Įtempi
mas' liešvams oras, didelis 
žmonių susibūrimas mies
tuose, parinktas valgis, svai
giną gėrimai, blogas ūpas, 
rūpestis, dvkaviinas, nuobo- 
advimas, ligos įsivaizdavi
mas, mirties baimė ir k. t.

Gvvenima ilgina išmintai- 
gas kūno mankštymas — 
prižiūrėjimas. Tam dera 
gimnastika, tyras oras ir 
dažnas maudymasis. Kūnas 

. netitri būti lepus, bet veng
tinas per didelis sportu už- 

. siėmimas- Daug reiškia, jei 
jaunystė praleista darbštu
me, nevengiant nei sunkaus 

i darbo, nei vargingesnio gy
venimo, nes dauguma (veik 
visi) šimto meti) sulaukę 
taip praleido savo jaunystę. 
Be to, veik visi .ilgai gyveną 
kelis kartus veda, todėl ap- 
sivedimas, žinoma jei jis lai
mingas, gyvenimo nęsutrum- 
pina.

Miegas irgi labai svarbus 
šiuo atžvilgiu, todėl labai 
svarbu ramiai ir giliai' mie
goti. Miegant žmogaus kū
no organai atsigauna, Įgau
na n;

l JNEW BRHUuNj C$NN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks * 

sekmadieny, ' špahų *2T r 'm. **
Svarbu, kąĄ i Ši rainAkbMf ątei- . 
tų visi nariai* ir j bnesą
uąują narį atsivestų prirašyti prie, 4 
mūsų brangioj brganizacijos.

Nepamirškite džsimokėtl xhiok« ».l 
les. ,

1
' į-f c į.- • - . 1 —

DaUgginčų-buvo keliama 
dėl maisto/ Sunkiai dirba 
žmonės tvirtina, kad be mė
sos negalį atgauti jėgų. Bet 
kiaušiniuose, piene ir sūry
je yra tų pačių maisto da
lių, kaip ir mėsoje. Be to, 

ir ankštiniai augalai gali 
puikiai pakeisti' mėsų, tuo 
labiaių kad pigūs. Reikia 
priminti dar, kad Indijos 
braminai mėsos visai neval
go, tuo tarpu dažnai labai 
ilgai gyvena.

Garsus tyrinėtojas Elias 
Mečnikovas pataria vartoti 
įūkštų pienų. Jamt yra bak
terijų, kurios, pačios būda
mos nekenksmingos, praša
lina storojoj žarnoje esan
čias sveikatai pavojingas 
bakterijas ir nuodus. Tau
tos, kurios vartojo rūkštų 
pieną, turi daugiausia ilgą 
amžių pasiekusių žmonių.

Į • *

Alkoholio, tabako, taip 
pat kavos ir arbatos reikia 
vengti. Nors ir daug yra šių 
dalykų mėgėjų, sulaukusių 
žilo plauko tačiau niekas 
negali užginčyti jų kenks
mingumo.

Sakoma dar, esą maža bū
tų naudosj jei daug žmonių 
ilgai gyventų! Bet dauguma 
semi žmonių nenustoja savo 
darbingumo.

Todėl visiems, ilgai gyven
ti norintiems, tebūna dar 
kartą primintas receptas: 
vengk pats savo gyvenimą 
trumpinti!

NEPAMIRŠITE UŽSIREGISTRUOTI
■ /-...-i .—-—

.r

Prezidento rinkimuose galės 
suoti tik tie piliečiai, kurie 
paskirtu lakiu užsiregistruos. 
Užtaigi kiekvienas pilietis-ė 
turėtų gerai įsitėmyti žemiau 
nurodytą laiką ir nepamiršti 
užsiregistruoti.

a HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks spalių 14 d. tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės.* LDS. 6 kp. rast.

metų rinkimus, lietuvių visuo
menės darbuotojai, didumoje 
Amerikoje gimę, sukūrė prie 
Demokratų partijos ir Lietu- 
vių Skyrių. Taigi dabar De
mokratų Partijos kampanijos

___ /

centre, 1775 Broadway, New 
York City, tarpe kitų žymes
nių tautų atstovybių — yra 
ir Lietuvių ofisas, turintis ant 
durų parašą: -“Lithuanian'” 
Lietuvių sk. reikalų vedėju y- 
ra J. P. Mačiulis.

* •

C. BR00KLYN, N. Y,
Spalių 28 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdybą

1

1

X

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus sekmadieny, spalių 
14 dieną, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

Registracija

New Yorko valstybėje: Nuo 
spalių 8 iki 13 d.; miestuose 
su 5000 ar daugiau gyventojų 
(išskyrus New Yorką), spalių 
12, 13, 14 ir 20 dd. Kaimuo
se ir miesteliuose — spalių 13 
ir 20 dd. Kurie balsavimo me
tu turės kur kitur išvažiuoti, 
tie afidavitus turi padaryti 
tarpe spalių 7 ir 20 d.

Connecticut valstybėje pas
kutinė diena bus spalių 16 d.

Delawaxe valstybėje pasku
tinė diena bus trečią .šeštadie
nį prieš rinkimus.

Illinois — paskutinė diena 
bus trečią antradienį prieš rin
kimus.

Maryland—trečiadieny, spa
lių 31 d.

Massachusetts — paskutinė 
diena trečiadieny, spalių 17 d.

Michigan — paskutinė die
na trečią šeštadienį prieš rin
kimus.

Missouri — paskutinė diena 
bus-dešimtą dieną prieš rinki
mus.

New Jersey—paskutinė die
na bus ketvirtą antradien. 
prieš rinkimus.

Ohio — paskutinė diena bus 
šeštadieny trečios savaitės 
prieš rinkimus.

Wisconsin — spalių 23 d. 
balsuoti tik tie piliečiai, kurie

Rap.

BALTIMORE, MD.
Spalių 14-tą dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp.- 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si.. Kviečia Valdyba

PREZIDENTO AUTOMOBI
LIO KATASTROFA

Kaunas. — Policijos ži
niomis, IX. 14 d. K. A. M. 
cėntralinės karioumenės 
dirbtuvės remontų vedėjas 
V. Jusevičius ir dirbtuvių 
mechanikas J. Adomavičius, 
paėmė iš dirbtuvės ątvežtą 
remontuoti Prezidento auto
mobilį ir išvažiavo juo pasi
važinėti. Vvrukaj buvo tru
puti truktelėję valstybinės. 
Visu smarkumu važiuodami 
atsidūrė į medį. Automobi
lis aplaužytas ir apdaužys 
tas. Adomavičiui sužeista 
galva. Policija tuo reikalu • lankyti į šį* susirinkjmą^del ap

veda tardymą.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesihis susi

rinkimas įvyks sekmadieny, spa
lių 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St, /' 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdybą

(
»

•9

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. spalių po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

S. Čaikauakas, rašt.

DETROIT, MICH.
LDS..72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 21 dieną 
spalių, tuoj po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi-

> svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, spalių 26-tą dieną, 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Wat£r St. Mieli drau
gai ir draugės, malbnėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję išsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be tu, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie, mūsų orga-. 
nizalijos. Kviečia Valdyba

I

>

TIK KĄ IšATO IŠ SPAUDOS NAUJA’ 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE 

“Sionification of a ParentaI 
Language”

ši knygelė yra daugiausia pritaikyta 
Amerikos lietuvių Jaunimui. Kaina tik 
25c., persiuntimas 2c Kreipkitės: 

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

«

■Ž 5 *

18.

20.

22.

.50 

.50

.25 

.50 

.75

J 12.
* 13.

14.
15.
16.
17.

-V..-- ’

į Smilgfe, J. Glavickas ir

.30 

.40 

.30 ■

.30

t

3.
4.
5.
6.
7.

“Trimitas”

JELGtU 'NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ UJĄL’UVlŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ’?
z 

f

; Uteratinš Komisija 
Cūft. V. K. Taškūnas, 
fafc. K Urbonavičius, 
L j. Krušinskas,

•• ■ •,

7 i A L R. X Federacijos 
, T«7b» t

; Dsugybd paveikslu! Pasakos, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės 
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. i Uždaviniai ir J

Vienas N^.^usroazinti'

y

v*

25

.25

11.

»

.25

.25

.50

.75
$1.50

ltO.O

.75

.50

.50

.40

.65

.50

.60
$1.00

Meilė
Meile uždegta krūtinė 
O pažvelgia .

Penkios linksmos dainos

Duetai

Imnas

.25

25
.40

Tautiški Šokiai .40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

Įvairios
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Bakai Prie Fortepijono

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
a) Ekiu į girelę, b) Ui, m, m, Dieve 
a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS

Ak, myliu tave
Bernužėį nevesk pačios
Graži čia giružė

Visuomet širdis surakinta

a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli. Tėveli
a) Močiute, miege noriu: b) Oi,
varge, varge
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis

:------------------------------
į- D. B. CENTRO VALDYBA

K. Urbonavičius, Dv. Vadas, 
ra.,* . 50 W. Sixth' St.,

' •». — Sonth Boston, Mass.
Vį. Paulauskas, Pirmininkas, 
hįk.- 49 Davidam* St.,

S, Lowell, Mass. 
\r. Ždankuą, Vice-Pirmininkas, 
p- 1297 W. 15th Avė., 
Bįi" Gary, Ind.
A. F. Kneižys, Sekretorius, 
g , 366 "W. Broadway, 
Bf ’ ♦ : South Boston, Mass.
A. Vaisiauskas, Iždininkas,

371 Portland St., 
' Cambridge, Mass.

i Kontrolės Komisija
• R.

LIETUVIŲ SKYRIUS DEMO 
KRATŲ PARTIJOJ

Kad pakėlus lietuvių vardą 
svetimtaučių tarpe ir kad pa
dėjus demokratijai laimėti šių

...  — I 4

Trisdešimt dainų
musų nuntįs

tupėjo
Tautiški šokiai L

svarus, 
oras tyy^ igiie,^.karstas. 
Visai nekenkia;ilsėtis šaltes- 
niame kambary. Ir ne vien 
kūnas, bet ir dvasia turi 
miegant pasilsėti, todėl prieš 
gulant patartina kratytis 
neramių minčių ir rūpesčių, 
kad rylų pabudus jaustum 
visai atsigavusiu. Labai 

1 svarbu yra anksti gulti ir

pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės.-Darbeliai 
iš popieriausjnolio ir kitokį. Laikarščio kaina: metams 
2 doL, pusei metą — 1 doL Eina 2 kartus per mėnesį.

f

Apvesdinkite mane 
Šių nakcialy (dzūkiška)
Jojau dieną (augštam balsui)-^. 
Ko liūdit sveteliai ---------------
Siuntė mine motinėlė------------
Vai aš pakirsčiau-------*,------
Saulelė Raudona------------------

KOMP. VĄIOIUNO DAOT08
Jau kelias Lietuva! .... --------
Dvi dainos---------------------------

Šokiai I. -»_____________
Šokiai R______________

.30 

.60 
JO 
JO
.20
25

Mišram Chorui
Ginkim šalį Lietuvos____
Giesmė į Šv. Kazimerą _
Lietuvos Vyčių Iranas _
Pirmyn į kovą________
Mes grįšim ten ------------
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, c) Išbėgo mergytė_________
a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu-
rau anksci rytų, c) Aš užgimiąu 
Lietuvoj--------------------------------------- - '

a) Miels tėveli, b) Oi -skauda gaL GUDAVICIAU8 DAIN08
vėlę, c) Atsigėriau žalio vyno -4^*,,. -^0, Aštuonios įvairoa dainoa 
a) Tykusis rytelis, bj Oi laksto.V^- f. Trys dainos ,,, ..... .............. ..
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu- vATYrrrrAvm
čia-liulia___________________ _____  ’■»"<„. . VALBliUOniSB

L Mūsų šokiai_____ ______
, r

Visos .virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda-

1.
2.

.50

.50

mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip: 
u/ - * 'b : t,h;

“DARBININKAS”
1 ■ \ * -' . . ■



i*
Ja v---------- ------

vilgomų daiktų krautuves 
sr vininkasi, išmaliavojo 
krautuves vidų ir įvedė ki
tokių pagerinimų. Dabar 
krautuvė yra švari ir^pirke- 
ji|i dau£ maloniau užeiti ir 
nisidirktį vafgamį daiktų: 
Persmknnimur Užeikite p

■ .11 .

ŠVENTO PETW? 

DR-mvjpq
PirmintnlfRsi uit

. • 7oą E.
Vįce-Pirm. — J. JackęvraRB^. 
^2S&Wyer

Prot; RaštimąkAs L..4riq£HI

366 Brėadtfay,1 So. Bestoji, Bfi 
Ižįlininkas Vinę&8t;Kfl¥Siu&

<67 G. St., South Boston. V 
Draugija lafko' sąvo’suMrinįrf 
. tkas pirmą ne^Sldienį ‘kiek$

■mėnepįo 2-rą v a t. po pietą, 
įrapijos salėj, 4&Ž E. Sev 
tSt.’/So.1 Boston* !Mašs.'1 

-J- t ■ ■ /

f ROVIMĄ ¥į, -šėms, uepritaikoma dįū- 
.ąj^amzačijo? čarieriąt 

t išgėriau būtų, kad bo- 
nĄąflkai, ’k«wift9peišgftlii;atai. 
žadėti, savo biijttei-p«rveėtų:į> 
paskolas,kad daryta 
steigiant organizaciją— Tada 
nėsusidųę^e parterio
klausimu ir skolininkams bū
tų užtikrinta, kad jie, jeigu ne- 

ii. ;

Palangaįa’Aęji:
^vadinama “Camp^ 

ition^pTąmo^a,
** *

Vhps “jjanjp^^tray^ -gra- 
žuų ir -Dyįsaą padą-,
rė Sabai gerą! įspūdi. j'

.■ . • • < r“1' . * 1 '•

r Ypač -buvo gražiai papuos- .

pb” kaip ne8“lu>>a d“°“.
Laimio įrirm* pri^ Garbė j užtik™*™, kad suma bus 
mūs, mei^ailėms, kurios daug nė negalima žadėti
darboMa^o ii-yivfcite.VBaiii nhožin,aus nž ldėtus P*“*“8-

vinuj,niį
nant' graboriąus 

t • i C

kuri. S. Kneižiui,' kuris pata- 
rimąis prisidėjo, prie' šio dąrbo. 
niekas:nėbesimąudo.

Dabar “Palangoje” šalta ir 
niekas nęrisiąiąudo. < ’ rs j

Šv., Cicilijos choras, p. J. 
Baniui vadovaujant, •nutarė 
rengti koncertą. Sako, kad Šri 
koncertas bos gražiausia#. Tik 
nelaime,' kad -£paš mus nėra 
vaikinų. Na, gal priaugs, o 
dabar turime vargti ir ūmiais 
ką turime.

* i . . •

• • •

Rugsėjo’ 27 d., Holy' Rosąry 
svetainėj, rodė “Ben Hųr” 
paveikslus. Šis veikalas pali- 
kd gerą, įspūdį visiems.

Pabaigus- rodyti paveikslus 
mūšų ųUantetas, p. Baniui va
dovaujant, ; pądainavo keletą, 
darūeltų. -Pelnas paskirtas 
naujos bažnyčios fondam *

Mūsų bažnyčioje buvo reko- 
lekrijbs. Žmonės gausiai lan
kėsi į bažnyčią. Tik jauni
mas brikį aptingęs in.nesilau- 
koT^at ’partrildų.^-

Tur būt jaunieji dar iš va
saros jaučiasi pavargę. “At
silsėję” gal ir jie supras svar
bą maldos, tik, kad nebūtų po 
laikui.

Šėrininkai gali tik tikėtis gau
ti dividentūs jeigu yra iš ko 
rųokėtl.

‘B. P. Šilkausko paraginimas 
caip tik tinka kuopų 
iimuose pasvarstyti, 
naujas mintis reikėtų 
iškelti.
€;

r I

susirin- 
Be to, 
organe

<

WATERBURY, CONN,
Kaip kapitalistai išnaudoja

■ . -, darbininkus
Nežinau ar kur kitur yra į. 

vesta taip, kaip pas mus G aso 
ir Elektros kompanijos tvarka. 
Pas mus jeigu nori gauti švię- 
sĄ tai turi užstatyti $5.00 ar 
$10.00 ir kompanijos tik tada 
atidaro šviesą. Tuos pinigus 
laiko be nuošimčių ir iki tol, 
kol naudosies jų patarnavimu, 
nors už tą patarnavimą kas 
mėnuo užmoki bilas. Be to, 
turi mokėti kas mėnuo, degin- 

’i 
"ga:

Radastėlė

MOTERIES DIDYBĖ < / 
Heinrikas I įnirdamas taip 
kalbėjo savo sužieduotinei 
Matildai: “Tu ištikimiau
sia! Dar niekas tokios mo
teriškas neturėjo, Kuri taip, 
būtų ištikima moterystėje. 
Ačiū, kad mano pyktį ma
lonumu numalšindavai, man 
naudingiausį patarimų duo
davai, mane nuo netiesos 
saugojai ir neleidai teisybės 
įžeisti ir mano širdį visumet 
prie švelnumo privesdavai!’'

VIEŠAS PARDAVIMAS
(AUCTION SALE) 

K E T V I R T A I> I E N Y
SPALIŲ-OCTOBER 11, 1928 

South Bostone 
11-tą valandą, ryte

114-B St., dviejų šeimynų mumis, ne
toli Bromhvuy. Taipgi 115 B St., ta. 
p:i<*in diena ir valanda, dviejų ir pu
sės šeimynų mūrinis namas, kampus 

~................ - ’ ' ’ i
norite nupirkti pigiai abi nuosavylies. 
Bus parduodama tam kuris duos di- 
džiausj pasiūlymų. Sąlygos pardavimo 
bus dienoj okšino.

Per THOMAS O. McENANY 
(Akciotiierius) 

Meridian St.. E. Boston, 
. Tei. 0355

Šv. Kazimiero parapijoj iš
kilmingas vakaras įvyko rūgs. 
28 d. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė pagerbti kun. M. F. 
Daumontą, jo vienų metų ku
nigavimo sukaktuvėse ir var
do dienoje. Draugijų atstovai 
išreiškė linkėjimus ir 
dovanėles, 
programa, 
mis.
bėlių ir vaikučiai, Seserų iš
mokinti atvaidino gražų vei- 
kaliuką. Visa tai buvo daro
ma pagerbimui kun. M. F. 
Daumanto už gerą pasidarba
vimą ųiūsų parapijoj.

z

Kun. M. Daumantas mūsų 
parapijoj iier 14 mėnesių daug 
žmonių, paklydusių, sugrąžino 
prie tikro tikėjimo. Jis čia y- 
ra visų mylimas ir gerbiamas.

Lai Dievas jam duoda svei
katą ir toliau 'taip gražiai ir 
naudingai darbuotis Kristaus 
vynyne.

Įteikė 
Buvo . turininga 
Prasidėjo daino- 

Pasakyta daug prakal-

Parapijonas

Gub. Al. Smith, Demokratų partijos kandidatas į pre
zidentus, Vidurinėse Pietų valstijose buvo karštai priimtas. 
Jo kampanijos prakalbose gausios minios kėlė jam perkū
niškas ovacijas. Šis vaizdas parodo gub. Smith kalbant su 
vaikais.

t

ar ne elektrą, po $1.63; už 
5«są po-$1^0:- -Šios kompani
jos naudojasi dėlto, kad netu
ri konkur-entų. Tai baisus iš
naudojimas.

Darbininkai turėtų susiorga
nizuoti ir prieš tokią sistemą 
kompanijų užprotestuoti.

Be to, ■ turėtų pasirūpinti, 
kad'toks išnaudojimas būtų 
įstatymais uždrausta.

- kada gąso kompanija įve
dė šią naują sistemą tai aš nu- 

paklaust i delko taip da- 
W kad tai baisus iš- 
naudojimas.

. ^..Kompanijos manadžeris man 
atsakė: “Tai mūsų biznis.” 
tada aš iam atsakiau, kad jū- 

j* • * ■ • 4 ’■ . i •

sų.bizniu, tai atsiimk savo niv- 
terir o aš apseisiu ir be gaso. 

. • Jis;man sako: “Tu kitą kar
tą kada norėsi gaso. tai turė
si tiz^iniokėti $2.00 už įdėji-

i« ” Bet aš Vistiek liepiau jam

t

' ■ * "n- v F "- -i. Ą
i-5* ii.'*

Labai man malonu ir links
ma buvo skaityti mūsų LDS. 
organizacijos Seimo protokblij 
ir apyskaitą. Viskas gerai, tik 
Seimas turėjo padaryti’ nuta
rimą kas link namo bonų. Jau 
artinasi pribrendimo laikąs,.’ 
Męs turime tuo labiau .susiru,-. 
pinti. Aš čia paduosiu minti' 
musų Centro Vąldybai. Būtų 
gerąi, kad Uebtrtf Valdyba' 1 
VMū^boninipkių>ąt£ikreiptų..&; £5 
prašytų < bonus pakeisti į šė-. r . 
riž£ Taiš pini gaiš steigti 
kf nors biznį?--------- " ’' * ■« *

Mes tarife ant
organizaciją ant bizniškų pą- 
matų, nes kitaip. me& skursi-} 

§nd:iir jękio ■progrėŠbrnėpd^M< 
ryšime. Knr vra kaiHUhs'j^į"^ streikuoti, korppa- 

atsiranda- )F didesnis vei
/L 

ir
i organizac^ĮO?.-'^’1 ■"'* 
Enm^ime”’ 'snsivierrijimn^F 
n neturėtų pinigyj ar na* 
•prie*'jų -laikytūt*i; --Ne. 
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Naujas darbas
1926 metais, kun. S. Draugelio 
pasidarbavimu, lietuviai gra
žiai pasirodė Sesųui-Centen- 
nial parodoj. Šiais metais vėl 
kun. S. Draugelio raginami vi
si smarkiai dirba, kad surin
kus žinias iš Amerikos lietu
vių gyvenimo ir kad išleidus 
Amerikos lietuvių istorinę 
knygą “Amerikos Lietuviai.” 

Mūsų kolonijoj susidaręs ko
mitetas smarkiai darbuojasi. 
Jau baigia surinkti žinias ir 
įduos kun. S. Draugeliui, kny
gos “Amerikos Lietuviai” lei
dėjų pirmininkui.

Statistinių žinių rinkimui 
komiteto susirinkimai Įvyksta 
kas mėnesis antrą ir ketvirtą 
antradienį vakarais. Kiekvie
nas lietuvis kviečiamas daly
vauti.

Sn giri nki m n vedėjas.

Vietines žinios
LANKĖSI “DARBININKO” 

REDAKIJ0J
Kun. A. Petraitis, Atholio 

lietuvių parapijos klebonas 
su savo vargonininku lankė
si ‘ ‘ Darbininko redakcijoj.

‘ ‘Darbininko ’ ’ spaustuviai 
paliko spaudos darbą už ke
letą desčtkų dolerių, o- var
gonininkas padare biznio už 
keletą dolerių..

Prie tos progos kreipia- 
įnės į visus mūsų organiza
cijos narius ir priedelius 
remti “Darbininką” spau
dos darbais ir kitokiais už
sakymais^ . .f

‘ ‘ Darbi įlinko ’ ’ spaustuvė
je atlieka įvairius spaudos 
darbus, draugijoms ir pavie
niams asmenims ūž prieina
mą kainą.

NAUJOKAITIS UŽ DEMO
KRATUS

Mūsų biznierius Naujo
kaitis, ne tik balsuos pats už 
Demokratų partijos kandi
datus, bet ragins ir kitus 
balsuoti.

Žada suorganizuoti apie 
50 automobilistų išvežioti 
piliečius balsuotojus už De
mokratui Įnirti jos kandida
tus.

»

»Athens St. Ateikite j šį pardavimą jei

23 Mass.

DIDELIS BARGEN AS
Z.

DIDIS GAVO NAUJĄ
. ' durpingiem r

Diks, auksinių
imav
'Z Z T"N

žiemos ne tik aš, bet ir daug 
kas gali' apseiti be gaso.
\ jeigu žmonės pradėtų pro-

* * V * z * * • • * •rujos būtų priverstos nusileis-

i

nAriū "prisirišimas
ii L* , B. P. šilkauskas

t >:

ŠV. JONO ĖV bl.' Į{X^R 
'DR-JOS VALDYBAu

Pirmininkas — M, ŽiobaĮ ‘ <_
539 E. 7th St., So: Boston,3-*Mi 
Telephobe South Boston 355! 

Vice-Pirmininkas—J. Petrąusl
24 Thomas Pk., S. Bošton,' Mi
Prot. Raštininkas—J, Glrieli ___ _ _
5 Thomas Pk.,. S- Boston, <

?in. Raštininkas — M. ŠeikiB^.»i»^įv
366 Broadway, S. Boskįn, .

' Casierius — A. Naudžiūnas,!' f
885 Broacriay, So. Boston, ĄlaSfc.čį. 

Tvarkdarys J. ZaikisĮ * j
7 Winfield St', ’S. Boston,' 

Draugija laiko susirinkimus kaąty 
trečią nedėldienj kiekvieno 
nėšio, 2-rą Valandą po pietlį'^ ■ 
parapijos salėj, 492 E.. SlvaUttHvV' 
St., So. Boston. Mass. *i

; '

LIETUV. DUKTERŲ DM0<h. 
. PO GLOBA MOTINOS ŠVČcęt’-

VALDYBA \ . M ]
Pirmininkė*— Jieva MarksięąĄih^'Ui 

625 E. 8th St, S. Boston,* įfta«į’TT 
Vice-PirmiTiinke—Ona ZtilonienĄ '*

11 Monks St., S. Bostonu Maiši?-'*.' ' 
Prot. Rast. — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, MsaR.,.y[l 
Telephone South Boston 3422-Rį4'*

Fin. Rast. — Bronislava CiūnięriK -1 
29GouldSt., W. Roxbury, Maą^41»f- 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, - -
105 W. 6th St., S; Bošton, Mass.

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS/ tJy ’ 
1512 Columbia Rd., So. Boston.!

Drttifgiftrisav<> susirMrimiri lafk<* * ■ 
kas antrą utarninką kiekvieno^ ; 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki-’ 
tės pas protokolą*’ raštininkę’'^ 
laišku ar telefonu. s

................ ..... . ' . - 
’ 4 V’tf| r 
■į

Viee-Pirmininkas—J. Grubinskfcs,’^

Prot. Rast. —■ V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Masa. -L 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis^
366 Broadway, So. Boston, čSIąs& Į/Z 

Iždininkas — V. Balutis, ' ■ "'
36 Mercer St, S. Boštbn, Mašč' V < 

Maršalka — P. LaučkA, 61C ‘
393 Fifth St, So. Boston,. Maą^- ' 

Draugija laiko susirinkinfiis k» "• : 
antrą nedėldieftį *kickviėW) '-ih?&ff 
nėšio, po num. 492 E, Sevęntft/; - 
St., parapijos salėj, Septinta^-’ 
Gatvė, South Boston, Mass.

ANTJUSiT- "! . 
hįj&HĖg

694 E. 5th St,'S.

?in. Raštininkas — M. Šeikis^

- i

/j

3-jų šeimynų namas su krautuve, ge
roj vietoj Dorcliesterj-, turi būti grei
tai parduotas, nes savininkas išvažiuo
ja Lietuvon. Remtos neša $110 pęv 
mėnesį, prekė $8,500 ir tik $800 reikia 
Įmokėti------ -  - _____

FAR.MA 300 akrų, 200 akrų dirita- 
mos, 100 akrų miško; pirmos klesos 
9-kambarių namas, didelė banė i r—kiti 
budinkai; 30 melžiamų karvių, 3 ark
liai. 100 kalakutų. 100 ančių ir apie 
200 vištų; visi geriausi padarai, k. 1.-, 
tmktoris, kuliama mašina ir visi kiti 
kokių lik reikia. Ant greitb pardavi
mo prekė $13.000.

ANT MAINO. 5-akrų fanu a, karvė, 
arklys, kiaulės, vištos ir antys, l’rie 
gero kelio “Statė Road,” 10 mailių 
nuo Bostono. Parsiduoda tik už $8000. 
Mainys ant mimo apie Bostonų.

I>ei platesnių informacijų kreipki- 

te> JUOZAS BALUŠAITIS, 

337 W. Third St., So. Boston 
Telefonas South Boston 0418-R.

(S.-12)

Juozas 
daiktų pardavėjas ir laikro

dininkas, “Darbininko” na
me daro gerą biznį. Jis tu
ri užėmęs net ketin ius kam
barius. Du kambariu išren- 
davojo gyvenimui: vieną tu
ri užėmęs p. V. Valatka, L. 
D. S. 1 kp. iždininkas, o ki
tą, kur buvo “Darbininko” 
redakcija, parendavojo jau
nas smuikininkas p. Kiškis. 
Taigi p. Kiškis yra naujas 
p. Dilio burdingierius.

Rap.

.l; .
ŠV. KAZIMIERO R. K.

VALDYBOS ANTRAŠĄ]
Pirmininkas — Jonas Jaroša, 

225 L St., So. Boston, Mass:
• i

VEIKIA SMITH 
KLIUB0 NARIAI?

Vietos lietuviai susiinte- 
resavo prezidento rinkimais. 
Pradėjus organizuotis lietu
vių Smith kliubui, o ypač po 
mass-mitingo, daug kas 
klausia “ką veikia Smith 
kliubas?” T tuos klausimus 
galėtų atsakyti Smith kliu- 
bo valdyba, kurios pirminin
ku yra p. K. Šidlauskas. 
Tik kažin delko kliubo val
dyba nešaukia susirinkimų, 
nė nei n formuoja publiką ą- 
pie savo darbus: >.

Artinasi rinkimai, o mes 
dar ’ b^usi organizavome 
kaip reikia, kad įtraukus vi
sus lietuvius į darbą.

Svarini, kad irsi piliečiai 
užsiregistruotų. •Kliubas .tu
rėtų paraginti regritmotis 
ir nurodyti vietas. “Wake-

KĄ

RENGIASI PAMAINYTI
- STONĄ

Kitą mėnesį-^ada pamai
nyti stonų .apie: pusę tuzino 
mūsų įžymesnių darbuotojų 
ir katalikiškų organizacijų 
nariiL /Jie--sako,- kad- jau. 
jiems' įkirejo 'klausinėjimai 
“Kada ženysiėsiY’^p antra,' 
jau ir laikas. Kas žemjasi 
ir su kuo, Ihi spėjai kas tuo 
interesuojasi. ~

K. K.
’ ■ ■ ■Z< f

24 Prescott St., Readville, Masų.n ~

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
GROSERN'E geroj vietoj, žmonių ap
gyventa;- fieras biznis. Priežastis par
davimo sužinosite ant vietos. Savinin
ką galima matyti nuo 5 vai. vakarais. 
38 Union St., Cambridge, Mass.

(S.-19)

MICHAEL M. PLEPYS
324 “E” Street, So. Boston, Mass 

Kampas “E” St. ir Broadvay 
Tel. So. Boston 1645-M ' 

Lietuvis CONŠTABLE
Parduodu ir mainau namus, krau
tuves ir farmas. Inžiūrinu auto
mobilius, namus, fornišius ir tt.

Užtvirtinu visokius dokumentus 
kaip čia taip ir Lietuvoje.

—  *”■- ■ “ J ■
ANT REND0S

AjiartmentAs 263 Broadvay. Per 
25 metus buvęs daktaro ofisas. Iš
taisysime pagal gyventojo norą. 
Kreipkitės: MILLER’S, 261 W. 
Broadway. Tel. S. B. 1743-J.

(S-9)

D. L. K. KEISTUČIO
VALDYBOS *

Pirmininkas — Mot. VerštackaĄffX 
694 E. 5th St.,* S. Boston, Mass.: r

Vicė-Pirm. Poy. Rąką,
95 C St., So. Boston, Mass. , ;

Prot. Rašt. — Ant. Macejtaas,
450 Ė. 7tb Št?§.

Fin. Rašt. -7- Pranas Tuleikis, —
109 Boven St., S. BostotL. Ma££'* 

Iždininkas — Andrius Žaueckas,
150 II St., South Boston. Mass.

Tvarkdaris — Kazys' MBrt^bnis,'f 
906 E. Broadvray,’S: Bdištoių^Mass. ’ .‘J

Draugija laiko šavb‘susirinkimus . 
kas antrą nedėMiėhį, kwkvWKM'1 

> mėnesio Lietuvių Salėj,'-(kerti • 
B ir Silvėr ’ gatr So. Boston, 

! Mase., * 1’30 tfak po pieti^ Ąfety. |
< darni susiriokimaą prašome et- „V 

• dvėsti naujj parią
’ prie mūsą draugijos.

>. ANT RENŪOS
5 kambariai “Ktfbinifctt” name 
su šiluma ir labai pigiai. Deh in- 
formaciją kreipkitės “Darbinin- 

. ko” A

'l<S.

K

Įaudriną ir-Genird Valdy.-. 
J savo

i š|'taip svarbų klausimą, 
^es tųrirnę, pasišvęsti, ir 

'dŽBti o

Viktoras Vaitaitls
ir SrSKBnis:

iam visus.

s.

E ’fr^&iiv

rt”d”x 1f>8

‘ v r > ' ~ *

. B. ii.Hiig:

t

* • — O>\

..... ■*’ VUtiggėjo 30 d: tarM>fsMrehsn
įllablFretar 

myriišlaš7]x)k^lis p. .*ę?Jtava- 
^ihhsko namuose opagerbimųi

L 4 * A I •

kūh. Mykolo Daumanto vhr-r
. Juozo Kavaliausko
dienos. 1

JUDOMI 
PAVEIKSLAI

Rengia
’ Amžino Rožančiaus Dr-gija

v per 4 yakarus
SPALIŲ (OCT.) 13-14, 20-21 
' POBAŽNYTINĖJ SALĖJ 
Eifth Street, So. Boston, Mass.
Oijjiš I ; >

n Spbatomiir prasidės 4 vai. 
papigtų o nedėliomis prasidės 
7:30 vai. vakare. ; - >

Pusė pelno skiriama parapi-
• • t • . «• * T * •' Svečių buvo.) J?» F P^^uolynm.

t o sųknestą.jĮaugiaus kaip snn-
ta<,*KMvh*’tinksminosi pri^fiu- 

valgių ir sa 
gėrimų. Svečiams s

M®' 
vo būvį.

_____________________

tas pirmiausia prakalbėjo* *f

<y j J’; t ; > «.

j Įžanga maža tik 25c
kams 10 centų.

Rėngiaft&JL. K? Vytąnto Pašaipia Draugija

3 ’ •’H if

IT

* ~ '. 'r’ r“
A UOtUMBUS dienoje

Garadžiaus Telefonas 
Boston 0777 

f
įi.rind Savininku
Pardiodam naujus Sti 
visokio padirbimo autom

I

bmprt
į



f*.te

•.
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“Šaltinis”
>1

A

A. J. KUPSTIS ✓

bai susirūpino, pagaliau, išėjęs ši -* 
bažnyčios, užėjo j krautuvę ir nu=. ■ S' 
sipirko kvortą deguto, prisipylė apSkl
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TIGRAS VESTUVIŲ 
PUOTOJ

I I

n

maudė
Paga-

čias šovęs į jį, ir žvėris pa
leidęs jaunąją iš dantų. 
Tigras, baisiai surikęs, pa
sileido bėgti ir dingo amži
name miške.

vieną stiklelį, išgėręa nusipurtė, 
išgėrė antrą deguto stiklelį ir pa-, 
galvojęs tarė:
"— Vis dėlto smala biaurus daik- 

tas! Bet priprasiu ir -bus galima 
gerti. . (“š-nis”)

Vienas komunistas skundėsi sa
vo komisarui, kad jo viršininkas 
jį pavadinęs asilu, ir ką jis turįs 
dėl to daryti?

— Apskųsk jį už išdavimą ko
munistinio sekreto,—atsakė komi
saras. (“Ūk.”)

PROTINGAS
— Sveikas, Mikai. Pačiam biz

nis eina gerai. Na, o kiek pinigų, 
kapitalo įdėjai?

— Savo pro?ą, daugiku nieko.
— Stebėtina, kad be nieko taip 

daug padarei. (“Š-nis”)-

Drama -3-jų aktų'

— ir— - -, 
“APKALBOS IR MEILĖ”

2-jų aktų
'> Rankraščių kopijas galima 

gauti pas:
JONĄ TARVYDĄ

94 Bradford St., Lawrence, Mass.

■-

< u |
< u.v.ą J
•* ' -»3 g

V •5

/į

F -r 
f/? .

LIETUVIS DANTISTAS -

DR. ST. A. GALVARISKI
(GAMNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tdephone So. Boston 2300 V- 

Oflsas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:45 !kl 5:20 po piet ir nuo * 
iki 9 vakare. Šventą dieną pagal 8W« 
sitarimą. ■

sbobn

Sekmadieniais pagal sutarties. ;
a. — — — — —

4 d. -

* 1.4'

Ką tik. išėjo iš spaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja, Knyga 

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

“MOTINOS MEILĖ”
r -k-

i

grįžę

vl ir

ipt .gero^ rūgščios

TeL Broekton 5112 ,
DANTISTAS i

DR. A. J. GORMAN į
(GUMAU8KAS)-

705 Mato St„ Montello, Mamų 
(Khmpas Broad Streetl 

Ofiso valandos:1 --'/'J
» Ryte nuo 10 iki 12 vaL 

Dieną nuę 2 iki 5 raL 
Vakare nuo 6 iki 8 raLREDAKCIJOJE

— O jūs-melagiai! Kas jums 
pasakė, kad aš buvau girtas ne
dėlioję? Sakykite! Aš jam antau
sius atidaužysiu, daugiau nekis 
nosies, kur jsm nereikia.

— Nusiramink brangusis: tai 
mums Igliaukos radio pranešė.

.— A, taip?—Tai kita rodą. 
V-’ ' “Š-nis”

b- V ••
» < I M "

; r -v .

yas draugai Pairilerrūtada

yo: “As gj^&i- 
^ina.” Z Ir 

Painlevū kantriai jos grįž-

- r* - J

c •

•X' -sy -S
F •

maš didėlis
•’ v - et- . •.»

geras orato-

nebuvo ministeris, įis^buyo
mokytojas ir gyveno

-pohtikas ;ir
zinogus, yra dąi

galima papasakoti šimtus 
itiškų istorijų. , Visas

papildo, tačiau,K viena. silp+ 
ųybe, kuri vis dėlto daro ji
idar sąmpatiškesniu. — tai
jo išsiblaškymas. ,

. kurį- laiką apie

labai kukliai. ' Painleve ūkį

sitjktanroseB jįį&ikreida^ahft

tai grjsiu

tant laukdavo
Kartą ekonomė, kažkokių

reikalų ^ verčiama, negrįžo
ve buvo visur sako- namo visa diena, PainTevė ta

inas anekdotas, gal būt, ne- 
afatinkąs tikrenybę, tačiau

vakarą lauke vizito, tačiau
netikėtas laiškas 31 priver

galėjęs visai įvykti. Atsiti-
; kptaip- Painlevė turėjo da-
Jyyauti vieno tėvynei užsi-

vėsę. Miništerio laukė au-
tomobiHs. Tačiau Painleve

tė apleisti namus neaprėž
tam laikui. Jis pagal savo
ekonomės paprotį parašė
ant durų: Ponas Pamlevė

tao m<#nentu kalbėjosi su 
’ vięnu iš mokslo draugų; o 

jis tokiu laiku niėkam ne- 
leisdavo jo kalbos trukdyti. 
Miništerio ddjutantas kelis 
kartus stengėsi pertraukti 

|| jų kalbą, primindamas rei- 
itišvažiuoti, tačiau Pain- 

;levė tik nekantriai ranko- 
^'ims nūmodavo. Praėjo ir 
\ .visas geras pusvalandis. Ga- 

lų gale Painlevė nekantriai 
ptiKiuiiJsr savo adjutanto: 
kc^i, 4iš tiesų, jūs nuo ma- 

jaęs norite. Adjutantas at- 
■ sakęs, kad jis, Painlevė, tų 

rėjęs dalyvauti generolo lai
dotuvėse, tačiau jau dabar 
per»vėlu atiduoti paskutinę

< mirusiam pagarbą.
•— Kaip tai? Ną, tokdį 

būdu kitą kartą, nuramino 
/ Painlevė adj utantą.

? ; /Tačiau dar juokingesnį 
atsitikimą iš Painlevė jau
nystės laikų pasakoja jo ge-

.4 . “* ■■■----- “

trupučiuką grįš vėhau,
ramus išvažiavo. Kada jis
po dviejų valandų giąžo ir, 
kažką galvodamas, perskai
tė savo ranka parašytą pa
rašą, sau pasakė:

— “Na, tokiu būdu pa
lauksiu trupučiuką” ir ra
miai atsisėdo ant laiptų.

1

ANGLŲ VALDININKO 
NUOTYKIAI INDIJOJ

Anglų valdomoj Indijos 
daly yra prietaras, kad per 
didelius sausmečius įkaitin
tasis atogrąžų dangus gali 
būti permaldaujamas, jei į 
kokį išdžiūstantį -šaltinį, ar
ba nusekusį upelį įmerksi 
baltaodį žmogių

Makas Primenąs, garbin
gas kolonijų valdininkas, ė- 
jo kilnias mokesčių rinkėjo 
pareigas. Į visokius vietos 
gyventojų prietarus tiek 
pat dėmesio tekreipė, kiek 
šie į Bemard Shaw nforiz 
mus.

Užtat neatsižvelgdamas į 
draugi) perspėjimus ir į 
žiaurius karščius, kurie kan
kino Pendžabą jau antras 
mėnuo, Makas Fri menas su 
portfeliu rankoj iškeliavo į 
mažutį indusų kaimelį rink
ti mokesčių.

Valdininkas nustebo, kad 
jį susitikti išėjo visas kai
mas. Pamatęs tokias iškil
mingas sutiktuves Frimenas

332 WEST BR0ADWAY 
? REAL ESTATE 

; ANT PARDAVIMO
South Boston’e

Trijų šeimynų medinis namas 4-4-4 
kambariai, gesas, elektras, skalby- 
h&s, pijazaį. Prekė $5,500. Savi
ninkas sutmka mainyti ant far- 
mos. apie 20 arba 25Cakerios že
mės kur yra laikomos arba gali- 
ma laikyti karvės. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojau.

J’ Pinkus kampinis namas, krau
tuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 
Tankiausia bizniui vieta. Kampa*. 
E ir Fifth Sts., So. Bostoife. Pre- 
>6 $5,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
,vąnt Sfeth St., netoli E Stn 4-44 

kambariai, gesas; elektra, skalby? 
nės. Visas pertaisytas iš vidaus ir 
iŠ lauko. Prekė $4,800.

• • į . 1 Dorchester’y -r'
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Preke $10,500.

Trijų šeimynų medinis namas 
5-6 kambariai su įtaisymais. Pre- 
i $10,000. . . ,
Dviejų šeimynų medinis namas 
fr 7 kambariai su visais įtaisy- 
ais 'fe vienas lotas žemės dėlei 
rmo. Prekė $UM

dviejų šeimynų namas 5-5 
bariai ir dviejų karu gara.

—_____ SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 1682—1373

arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.

Hardware Krautuvė South Bos
tone ant Broadway, geras, senai 
išdirbtas biznis, parsiduoda pigiai.

Bafbernė ir Poolrnimis. Vienin- 
tė>ė tokia įstaiga didžioj lietuviais 
apgvventoj vietoj, Bostonu prie
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip
kitės tuojau.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSUEANCE
Inžiūrinu ir apt I9MOKESČIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, forni&us, namus, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t p.

Parūpinu pinigas delei morgi- 
čių ant namų, ir farmų, Bostone ir 
joJkpieUnkiW. T*'-’ “ S/

Jdgn<twdte tnnigų^ kuriuos gar 
iStųmtto ^k?įmti, gąudąnū gerą 
nuošimti, ant* pirmų 'arba antrų 
'uS^piS^ogi; ir Lairakniv 

&ų Pardavfanft'ir Pinigų Startinio 
Skyrimu
> Parduodu, Anglis ir- Malkas. 

' Anglys' žinomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono. 

Turiu daugybe namų, tautų 
biznių ant pardavimo fe mainymo 
kurių čia negalima suminėti. 

Visais Teikalais

valandos:' 
ūl rakta

is kuklumo net paraudo.
Tačiau jo kuklumo rau

donumą pakeitė pasipiktini
mo raudonumas.

Mokesčių rinkėją manda
giai, bet kategoriškai nurė
dė, saulės įdegintomis indie- 
tiškomis rankomis pakėlė 
aukštyn ir įmerkė į pusiau 
išdžiūvusią dumbluotu dug
nu upę.

Nors mokesčių Rinkėjas 
smarkiai keikėsi, tačiau jo 
keiksmai geidžiamojo lie
taus neišvengė.

Indusai pakraipė galvas 
ir nutarė laukti ryt dienos.

Rytojaus dieną maudymas 
pasikartojo, tačiau 
nesimatė.

Vargša Frimena 
keturiolika dienų, 
liau, — ar tai buvo laimin
gas supuolimas, • o gal dan 
gus nutarė ’ palaikytu B rifų 
imperijos autoritetą, — pra
pliupo lyti. x Indusai iš 
džiaugsmo pasileidę šokti 
šventą šokį ir ištisas dvi sa
vaites dieyams aukotam 
valdininkui sumokėjo iki 
paskutinio skatiko.

Pranešdama^ apie tą įvy
kį savo vyriausybei Makas 
Frimenas parašė: •

— “Man rodosi, kad Jo 
Didybės vyriausybė padarys 
labai garbingą ir humaniš
ką žygį paleisdama mokes
čių rįnkėjus per sausmečius 
nuo nemalonių mokesčių 
rinkimo pareigų.”

“Lietuvos Aidas”

Nesenai viename Siamo 
valst..(Azijoj) kaime įvyko 
nepaprastas atsitikimas ves
tuvių puotoj. ,

'Vestuvininkai,
šliūbo, buvo pakviesti į gra
žia aikštelę, kur buvo su- 
ruoštos vaišės. Tik staiga 
pasigirdo baisus riksmas, ir 
svečiai pamatė reginį,' nuo 
kurio visų gyslose sustingo 
kraujas.

; Niekam nepastebint, į ves
tuvininkų tarpą buvo įsi
brovęs tigras ir suriebęs 

, jaunąją. Nei ai rųtilgoj i bu
vo už peties pagriebta ir 

; kabojo plėšriojo žvėries 
. dantyse, plūsdama kraujais. 

Jaunasis nelaukdamas puo
lė žvėrį su durtuvu, liet ne
išgelbėjo. Tik vienas svo-

* su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų-. .
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. į.
Už ! persiuntimą prisiųskit 
3c. -pašto ženklelį
‘ “DARBININKAS”
336 JB’way, So. Boston, Mass.
I \ I - . ? aŠ **
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| TIŠKO SVIESTO (ĘAS- | |ul 

f TINIO)?' į-’

Šitokio sviesto dabar be-Į 
veik nematyt. Bet šeiriai^ 
žemaičiuose, kiekviena šeimi- 
niuk^!iW^S®lidar5;ti

T:—
iriamas, taj'i ___________ _ _____
grietu^e^^jLip^Į įdėt į karštą 
krosnį, t re j etos .valandų
išimti ir nusunkus sukrėsti 
į kubiliuką (rėčką). Atau
šus; valandą laiko plakt 
šaukštu iki pasidarys gra
žios baltos'putos — reiškia 
kastinis padalytas. Susū- 
džius, sukrėsti į molinius 
indus ir laikyti/šaltai. Šis 
sviestas gana skanus, tik il
giau, kaip tris mėnesius, ne
išbūna — pradeda gesti ir 
senti. Taigi jis reikia tuoj 
ir valgyti.

ŽVAIGŽDŽIŲ TYRIMO 
STOTIS, TURINTI 

3000 METŲ

Tiriant senovės akmeninį 
trobesį Mektenburge išaiš

kinta, kad jis buvo pastaty-' 

tas prieš 3000 metų stebėti 

saulei ir žvaigždėms. Pagal 

tuos stebėjimus buvo suda

romas kalendorius. Gc-rai 
išsilaikę lig šiol laukų klo

dai rodo, kad trobesys buvo 

pastatytas 1181 metais Kris
tui negimus.

Kauno “Vienybė”

* beverdą ir v 
Ąšluona^į

J’ZZ. f. s,
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Aušros šū-S

Spalių 14 d. —.7
N. Y. — i
da vaikai būna 

Spalių 28 ~
dėl “Aušros sūnų 
būry, Conn.

Lapkričio
L. T.

Lapkričio_ _  -
N. J. — su Šv. Cecilijos chonĮ"' 
“Žemes rojus/r

Lapkričio 17 d.
N. J.

Lapkričio 25 d. -
N. J. < ’ , 

Spalių 21 d. - “___ ____
nūs” dviejose vietose: po piet;
— New Britais, Conn/, vakari

— Hartford, Conn. -į”
Kolonijų organizacijos, ku-^;

rios iki Kalėdų norėtų susU 
tarti dėl art. St. Pilkos kom^ 
panijos atvykimo prašomos

RIEBIEJI SŪRIAI
Statant pieną į šiltą kros

nį, reikia į kiekvieną puo
dynę įdėti po poni šaukštų 
grietinės ir po stiklinę sal
daus pieno. Tą viską su- 
maišyt šaukštu. Išėmus iš 
krosnies ir paaušinus, pilt į 
vieną didėlį maišelį. Nusi- 
varvėjus, sukrėsti į geidi) 
ir minkyt, pridedant drus
kos, kmynų ir grietinės po kreiptis šiuo antrašu: St PiD 

šaukštų kilogramui ka, 1701 Stanhope St',,Brook^ 
, • -v . . • _ _________ ' -h

pora !
varškės. Paskui, išminkius, 
sudėt į maišelius ir slėgt. 
Taip prislėgus, palaikyt po
ra dienų. Džiovint taip pat 
kaip ir neminkytuosius, tik
tai nelaistyk Druska sū
dant, saugot nc-persūdyt, nes 
sudžiūvęs sūris tampa sū
resnis.

I

JUOKELIAI
PRAGĄRO SMALA

Vienas girtuoklis klausu bažny
čioje jauno kunigėlio pamokslo, 
kuris, įrodinėdamas žmonėms al-z 
koholio kenksmingumą, tarp kit
ko pasakė: “Girtuoklis yra pra
žuvęs šiame pasauly ir bus pra
keiktas aname pasauly; už kiek
vieną degtinės stikliuką teks jam 
išgerti po bosą verdančios sma
los...” ' _ i

Visa tai girdėjęs girtuoklis la-

CIBULINĖ SRIUBA
*

* Nulupk vieną didelį cibu
lį, po vandeniu, kad išvengti 
ašaravimą. Sukapok mažais 
šmoteliais ir povaliai i.škepk 
skauradoj kurioj įdėta 1^2 
šaukštuko sviesto. Nuolat 
maišyk kad nedegtų. Įpilk 
tris puodukus' pieno -arba

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE ■. 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
' jeaAparavioius} ' 

511 Brodaway, So. Boston 
OJtio valanda: 

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:80 Iki B 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Oflcaa 
uždarytas subatos vakaraįj Ir hie- 
dėldienials, taip-gi seredomis nuo 

12408 dieną uždarytas
Taipgi nuima ir X-Ray

■ ........... ... ===a=A

RELIGIJOS PAMOKOJE
— Vaikeli, kas užmušė Kaina?
— Koperatyvai,—atsakė pirklio
" ' . (“Š-nis”)vaikas^

r t-------
BLAIVININKŲ KURSUOS 

užsimuša ore?—klau- 
jauniklio.- 
mčs negali.—atfca- 
/. J“š-nis”)
- .. .

šia
i. * 1

. • r
fcė tasai.

« - -----—
BesMencljM Telepbonai: 0779-R. K
Ofiao Telefonas So. Boeton 0779-V

GIRTU0E3JB I&VENTŲJŲ 

. PAVEIKSLAI >
Kvėdarnos parapijoje, Alkupio 

kaime vienas”girtuoklis, kada tik 
pareidavo iš miestelio girtas, vi
suomet sukabinėdavo šventųjų pa
veikslus zsava* hdegamajame prie
šingomis pusėmis, t. y. pryšakiu į 

žmona kiekvieną rytą turėdavo 
paveikslus perkabinėti iš nąujo. 
Kai ka?tą žmona užpuolė savo 
vyrą barti, jis ramiai atmokė:

s?

• \

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS 
IR PARODA

Šiuomi skelbiame, kad A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 

;. ir New Hampshirc 
kričio suvažiavimas į- 

vyks 4 dieną lapkričio, pir
mą vai. po pietž, šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta 
g-vė, So. Boston, Mass.

Pildant pereito apskričio 
suvažiavimo nutarimą, šia
me suvažiavime bus kartu 
ir rankų išdirbinių paroda.

Brangios sąjungietės! ruoš
kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be Atidėliojimo, kąci 
paroda pavyktų, o neliktų 
vien nutarimu.Visokius ran
kų išdi^įniųs prašome siųs-

Bingumu? pusėmis, t. y. prysaKiu 
sieną .užpakaliu j kambarį. , Joj 
žmona kiekvieną rytą turėdavo
paveikslus perkabinėti

vyrą barti, jis
“Tai kam.tie šventieji žiūri 
ne jrirtūORlį/ geriau teŽiūrie 
ną.’L<V <

GVnfoltaakaM
^LIETUVIS GRABORIUS Į 

I •BALSAMUOTOJ'A* 1 
1043.Washington

J—“Honvoodį
IfOKTBLLO Om

-1 H

■ i ■■ i !■■■■■■■ i ——My——1—

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvya Dantistas

A. L. KAPOČIUS 1 
251 Broadway, SotrthBorton 
z (“Keleivio” name' 
Ofiso valandos nuo 9 ’ 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vaL dieną. Sub&tomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį). ip- t •
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