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Patersono streikierių skai
čius auga

! i

LENKLfpS LIGONINĖS 
PRIPILDYTOS BE

PROČIAIS
Vidaus reikalų ministeri

jos sveikatos departamento 
žiniomis šiuo laiku visose 
Lenkijos ligoninėse esą 90,- 
000 sergančių proto ligomis. 
O rasit dar daugiau tokių 
ligonių pasilieka savo na
muose.

Darbininkai reikalauja 44 vai. 
į savaitę darbo ir pripažinti 

uniją

Šilko audenyčiose dirbo
20,000 darbininku

apie

?• -- —-
i ■

GILLIS DABAR GALI 
PARDAVINĖTI 

GASOLINĄ
Salėm, Mass.—Spalių 

d. And re w J. “Bossv“ 
lis, Nevvburyport 
laimėjo kovą 
pardavinėti 
IJigh ir Statė gatvių, Ne\v- 
buryport, Mass.

Jis pardavinėjo toje vie
toje gasoliną lx‘ leidimo ir 
užtai jį teismas nubaudė 
dviem mėnesiais kalėjimu ir 
užsimokėti piniginę bausmę 
$1,140.

Dabar jis sėdėdamas ka
lėjime gavo laišką nuo Val
stijos Gaisrų Maršalo G. C. 
Neal, kad jam leidimas bus 
išduotas kuomet bus patai
sytas šalygatvis.

Maj oras Gili!s sugrįžęs iš 
kalėjimo, o gal ir tuojaus 
įsakys pataisyti šalygatvį ir 
tada gaus leidimą.

i 10
Gil

ina j oras 
atidaryti ir 

gasoliną prie

Paterson, N. J. — Mūsų 
korespondentas praneša, kad 
streikas palietė 67 šilko au- 
denyčias, kur dirbo apie 20,- 
000 darbininkų.

Streikuoja jau apie 5,000 
darbininkų. Tikisi, kad iš
eis visi į streiką.

Darbininkai reikalauja 44 
valandų darbo į savaitę ir 
pripažinti uniją.

Jau lx'veik visos audeny- 
čios pikietuojamos streikio- 
rių.

Šilko audenyčiose, didžiu
moje. darbininkai neorgani
zuoti. Dabar bando visus 
darbininkus įtraukti į 
ją. Ūpas visi] geras ir 
bininkai noriai 
ją-

Darbininkai 
jeigu tiki į jų
bruks komunistai.

rašosi į

PATS SAU PASID^itSlfC 
'OPERACIJĄ v j' f

Los Angeles, Cal.
Robert Meals, susirgęs apen--tetas Ma^achusetts Valsri- 
dicitu, nuvažiavo į ligoninę 
ii- pats sau pasidarė opera
ciją.

Dr. Meals užmarino tik 
pilvo šoną ir praplovęs iš
ėmė sugedusi organą ir žaiz
dą užsiuvo.

Operacija gerai pavyko.

40 ŽMONIŲ SU SUBMARINU 
NUSKENDO

Pa rąžius. — Prancūzų 
submarinas “Ondine“ susi
kūlė su graikų prekybos lai
vu “Ekaterina Gulandris.“ 
Žmonių, kurių buvo 43 sub- 
marine, nuskendo.

Pranei ja pasiuntė keletą 
naikintuvų ieškoti nusken
dusių žmonių.
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kovą laimės 
tarpą neisi -

AM. EXPRESS KOMPANI
JOJ DARBININKŲ STREI

KAS ATŠAUKTAS
Ne/r York. — Praneša, 

kad netikėtai iššauktas A- 
merican Raihvay Express 
ko^n pan i j osl darbiu i nkų
streikas, spalių 12 d., at
šauktas. Darbininkai nuta
rė grįžti darban.

Streikas tęsėsi dvi dieni.

Ar bus Lietuvoj Seimas?

PLEČKAITININKAI GAVO 
KALĖJIMĄ

Kariuomenes teismas šiomis 
dienomis nagrinėjo Plečkai
čio “armijos“ organizato
riaus Vasaičio ir kitų kalti
namųjų bylą. Vasaitis tar
navo' technikos pulke ir. 
pasitaikius progai, paspru
ko pas Plečkaitį ir pradėjo 
organizuoti politinius emi
grantus.

Teismas pripažino jį kaltu 
ir nubaudė 10 metų s. d. ka
lėjimo. Be jo. Kazlauskas 
nubaustas 4 metais s. d. ka
lėjimo. Kiti 2 išteisinti.
» 1,1 ■■ i" i t — —

Kainavo pardavėjui $23,000 
parduoti šautuvą vaikui

27 STREIKIERIAI NU
BAUSTI

M i lira ūke e, Wis. — Fede- 
raliame teisme, teisėjas (Tei
gei* nubaudė pinigine baus
me už “indžionkšino” lau
žymą 27 Kenoshos Allen A. 
kompanijas streikiurius. Vi
si jie buvo kaltinami už be
tvarkės kėlimą.

SLAPTA KOMUNISTŲ 
SPAUSTUVĖ

“Spartakas” Žaliakalny, 
Kaune, likviduota. Per kra
tą rasta ir daug komunisti
nės medžiagos. Be to, Pa
nevėžy sulaikytas kom. kur
jeris su čemodanu, kuriame 
buvo apie 5.000 atsišaukimu.

L • i ~ > X v

jos Darbo Federacijos vien
balsiai pareiškė, kad remsiu 
ir balsuosią, už Demokratų 
barti jos kandidatą į prezi
dentus gub. Smith.

Šis kpmitetas nuodugniai 
ištyrė abiejų partijų kandi
datų gyvenimą ir jų darbus 

ir rado, kad Smith, kuris 
ber 25 metus tarnauja visuo
menei yra tinkamesnis ir ar
timesnis žmogus darbinin
kams, negu Hoover.

Tad šis komitetas ragina 
darbininkus balsuoti už 
Smith, lapkričio 6 d.

lenkų Valdžios kon
fliktas SU UŽSIENIŲ 

SKAUDA
i 
b

LIUDENDORFO DRAUGAI 
REIKALAUJA IŠVADUOTI 
KLAIPĖDOS VOKIEČIUS 

IŠ LIETUVOS “VER
GIJOS“

Vokiečių tautininkų reakcinin
kų demonstarcija ir demon
strantų reikalavimai Berly
ne.

-•> •«

žurnalistą protestas Lenku 
valdžiai

Varšuvoj; tuo-pačiu laiku 
įvyko du kcjif liktai su spau

da. Vienos, Vokieti jos spau
dos žurnalistai užprotestavo 

prieš Zalesfcio 'pareiškimą 
Paryžiuj, kad “pasaulis jau 
nesiskaito sp neteisingomis 

► žinio- i ~ y?
o antras dar didesnis- 

koręspon- 
a^rTtenki- 

laukiama vyriausybės

Finansų ministerio p. Tūbelio 
nuomonė

Bor. Oriečkin, rašydamas 
“Seg.“ Lietuvos opiais die
nos klausimais, be kita ko 
taip rašo:

“Pasikalbėjime su p. Tū
belių aš paliečiau klausimą 
apie tai, ar bus sušauktas 
Seimas?

Ministerių pirmininko pa
vaduotojas nurodė, kad jis 
asmeniškai skaito neproduk
tingu darbą tokios skaitlin
gos sudėtimi įstaigos, kokia 
yra Seimas, dažnai nukryps
tantis nuo įstatimdavybės 
darbo politikavimo pusėn.

Iš šių žodžių galima buvo 
padaryti išvada apie tai, — 
rašo p. Orečkinas,—kad Sei
mo klausimas dabartiniu 
laiku Lietuvoje klausimų ei
lėje dar nestovi.“

Vokietijos Spaudos 

mis,“ < 
“Prag. 
dentas 
j°j 
permainų. Tą žinią atšauk
dama Pato agentūra pareiš
kė, esą “daroma žygiai su- 
trukdvti užsienių spaudos 
korespondentams davinėti 
melagingus spaudai prane
šimus.“

Užsienių spaudos atstovai 
Amerikos, Vokietijos, Ang
lijos, Čekoslovakijos ir kiti 
žurnalistai Varšuvoj išnešė 
prieš tai protesto rezoliuci
ją ir pasiuntė delegaciją pas 
Lenkui valdžią, kad išsiaiš
kintų.

Sekmadienį Berlyne Įvy
ko didelė “Štalhelmo” de

monstracija, kurioje dalvva- 

vo 15,000 asmenų. Laike Z k
demonstracijos nacionalistu 

yderis grovas Vestarp pa
sakė kalbą, kurioje formu- 

avo .Vokietijos tautininką 
reikalavimus. Tautininkai 
reikalauja, kad Vokietijai*
būtų duota lygi su kitomis 

valstybėmis ginklavimosi 

teisė, kad Reino sritys būtą 
evakuota ir kad Vokietija 

būtų išvaduota nuo Versa- 
lės sutarties jungo 
rępaafbijų ' 
būti reviduotas ir sutvarky
tas Vokietijos sienų klausi
mas Rytuose. Vokiečių ma
žumos Dancige ir Klaipėdo
je turinčios būti apsaugotos 
nuo pavergimo ir tautinės 
prispaudos iš lenkų ir lietu
vių pusės.

Demonstrantai pasiuntė 
sveikinimus generolui Liu- 
dendorfui. kaipo savo idėji
niam vadui.

-Vf/r York, spalių 15 d. --- 
Praneša, kad Graf Zeppeli- 
nas, kuriuo atvažiuoja 20 
pasažieriu ir 40 darbininkų 
iš Vokietijos jau Jung. Val
stijose. Zepelinas buvo kiek 
sugedęs, bet ore* pataisvta ir 
jau baigia atlėkti į Lake
liu rst, N. ,J.

Visi pasažieriai sveiki. 
Buvo kiek nusigandę kada 
zepelinas buvo sugedęs, bet 
pataisius visi rainiai miego
jo. Dr. liūgo Eckener,

įįSCl ipbš&l

komandierius irtazepelino;
jrt) 27 valandų įtempto d 
bo, nuėjo pailsėti.

Dedant 
numerį Į pr<»są Vokietiją 
zepelinas lėkė virš Virgniiaj 
valstijos.

Iš Firedrichshafen, Yq?į 
kietijos Graf Zepelinas išlė-1 
kė ĮK'reitą ketvirtadienį.; 
Taigi šis didžiulis orinis lai-i 
vas išbuvo oi-e jau 104 vą-į 
landas. Jungt. Valstijas paH 
siekė laimingai. ^4

Gub, Smith aplanke Lincoln 
gimimo vietą

4"

šį “Darbini

ŽYDŲ RIAUŠĖS LENKIJOJ Uždėjo vainiką, ant rąstais 
statyto istorinio namelio

Tikintieji primušė netikin
čiuosius

jungo. Be to, šuvos žydu kvartalų namai 
klausimas turi buvę aplipinti prieštikybinio•mio 

turinio atsišaukimais, kas 

nepaprastai suerzinę tikin
čiuosius žydus. Be to, žydų 

profsąjungos per šventes 

laike atidarytas valgyklas ir 

kitas įstaigas, o taipgi de

monstravo gatvėse.

Lemberge lx*dieviai bandė 
ardyti tvarką sinagogose, 
bet tikinčiųjų buvo smarkiai 

apkulti.

Komunistų diktatūroj įvesta 
rykščių bausme

LouisvUle, Kv. — Gub. J 
Smith, Demokratų partijos 
kandidatas į jirezidentit 
besilankydamas 
valstijose su prakalbom 
aplankė Abraham Lin

. . . ; 
gimtinę ir ant jo namelio^ 
rąstų pastatyto, uždėjo^ 
nikų. .................U4

Gub. Smithą, pietį 
valstijose, priėmė iškilmnĮgį 
gai. Visur jį patiko didžiau*-j 
sios minios žmonių ir kėlė i 
jam triukšmingas ovacijas. ‘ 
•Jis savo prakalbose priminė 
republikonų šmugelį, prohij 
bicijos jstatvmų laužymų,^ 
tarifą ir kitus svarbius klau«» 
simus. J

Gub. Smith tiki, kad Pie 
tinių Valstijų piliečiai 
“solid” už jį į prezidentus. ^

■------------------

VAŽIUOJA RUSIJON
Kaunas, šiomis dieno 

Sovietu Rusijon išvažiav 
460 rusų valstiečių. Da 
lis jų išsivežė inventorių, 
gyvulius. Išvažiavimo prii 
žastis — nėra žemės, netui 
ko dirbti. Sibire, Tomsk 
gubernijoj, Sovietų vai 
paskyrusi jiems po 6 ha. 
mės ir duodanti po 30 < 
voncų pašalpos. Iš viso* 
Lietuvos Rusijon išvažiu 
apie 1500 ūkininkų. .

Jie išgyveno Lietuvoj 
pie šimtą im tų, t. y. iš 
žiuoja jau vaikai ir anūkai* 
Ęinant žemėn reformos įsta
tymui, jų.^l
atliptos, žcmmt i>* 
tikriems jų sarininkain  ̂
yifl putų reĮ0>nU<bSi.UFtu 

y Iro įstumti Rusiją gįiu 

■ tJefnv6jū,,'VrtldžM4 
gruojantiVth*r buvo šutei 
nemokamos vizos ir ki 
lengvatos.

Emigravo dau^iimc^ 
Šiaulių ir J 

lų/. z! >* 1 . . •.
kur, -Ki 

vo’apgyvendinta.

■i

i
■

VĖL NAUJA SLAPTA 
SUTARTIS

“Pravda“ iš Londono gau
na žinių apie slaptą Italijos 
Albanijos sutartį, kurios 
pirmas paragrafas sako, 
kad Albanija yra Italijos 
patronate ir derina politi
nius žygius su Italija. Ant
rame paragrafe kalba, kad 
Zogu, būdamas Italijos va
salas, sieksiąs būti itališkos 
Balkanų imperijos caras.

X

SUSIRGO V.'K. RAČKAUS
KAS LONDONE

Ėjęs Lietuvos atstovo pa- 
reigasfĮzondone,. pasiiinrinv- 

: rbėsžJsekfretcnrius»VL»>Kri< riKA 

J tom kajakas i sunkiai <grfEgxJįiuo

MARIA VITŲ “VYSKUPAS“ 
NUTEISTAS KALĖTI

Plockas, Lenkija. — Ma
ria vi tų sektos “vyskupas“ 
Kovalski, kuris buvo kalti
namas už nemoralius pasiel
gimus mariavitų vienuoli joj 
nuteistas 30-iai mėnesių ka
lėjimu.

^Teisme buvo įrodynėjama, 
kad šis atskalūnų “vysku
pas“ turėjęs net šešias pa
čias-

Išplakta 300 valstiečių

Visos SSSR laikraščiu 
redaktorių suvažiavime ži
nomas komunistas Moloto
vas patvirtino žinias, kad 
ties Iževskio fabriku. Vo
riuku apygaidoj. turėjusi 
viltos baisi smurto ekzeku- 
cija! — vietinė valdžia rykš
tėmis išplakė 300 valstiečiu.

Pirma valstiečius plakė 
ties mokykla, paskiau prie 
gaisrinės. Tie. kurie geruo
ju neatėjo, buvo atvestį ir 
išplakti. Daugumaš’plalka- 
mnjii nesipriešino ir. Mjrt-1 
darni didesnių bausmių, fpa- 
tvs guldavusi ir ditodafosi' 
plakti. i " ”1

Užsienių spauda de.l toJpa- 
žvnii, kad kdmunisiap į^į fa

šistai vieni iš kitu mokosi 
valdymo metodų: koipinter- 
nas bu vęs pa vyzdžiu (fašistų 
tarrhai,' o 
rvk.Štės —

I kurijomis.

I

’ ja neišvengtina. Jti
- 20 d. p. Račkius!

11* » _ V*

k a ra-

t

I

I ,1

v v 
ses-

V. ' \ k' ■

fašistų fasres: 
kcimunisfų egze-

Vaikas 
į namus.
is 1

Bet r ai-

Užsienių spauda praneša, 
kad Sovietų Rusija pripa
žinusi naujai iškeptą 
lių Zogu.

v|iko
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New York. — Aukščiau
sias Teismas pripažino $23,- 
000 tėvui 13 metu vaiko, ku- 
riam pardavėjas pardavė o- 
ro šautuvą.

Sulig įstatymų nepilna
mečiams vaikams uždrausta 
parduoti pavojingus puik
ius.

Kada vaikas nusipirko šį 
šautuvai, tai motina liepė 
vaikui nunešti pardavėjui 
atgal ir atsiimti pinigus.

Vaikas šautuvą nunešė, 
bet pardavėjas nepriėmė ir 
pinigu negrąžino, 
šautuvą parsinešė

Motina šautuvo 
atėmė ir paslėpė.

kas surado ir davė paban
dyti savo draugui 7 metų 
amžiaus.

Šis vaikutis bebandyda- 
mas nušovė savo draugą, 
šautuvo savininką.

Tėvas šautuvo pardavėją 
patraukė į teismą. Byla pa
siekė ir aukščiausiąjį teismą.

Teisėjas pripažino, kad 
vaikas žuvo nuo pardavėjo 
nelegalio darbo ir priteisė, 
kad jis užmokėtų tėvui $23,- 
000 nuostolių.

BENAMIŲ STATISTIKA
Šiuo laiku Varšuvoj netu

rį buto 2537 šeimų, viso la
bo 9,451 asmuo. Jie visi 
laikinai gyveną įvairiose be
namių priegladose ir šiaip 
įvariose vietose.

i •
KAI NĖRA ŠVENTĖS,

SUGALVOJA jL
Kadangi. Lenkijos nep: 

klausomvbės 10 m. sukaki
Kadangi. Lenkijos nepjfc. bdlandžioiunėneaiDlifn: 

tinšttoju* metu švitinate.i pHJ 
blogoj d tiek, kad T»hdbno 
gydytojų nuomone operaci- 

ugsėjo m. 
_ nskas, žmo

nos lydimaą išvažiavo į Vys- 
jau badeną, ku 

i turės pari

klausomvbės 10 m. sukaktu,^ 
vės išpuola š. m. lapkričio 
mėn. 11 d., sekmadienį, tai 
švietimo ministerija parėdė, 
kad mokyklose būtų švenčia
ma ir XI. 10, vadinasi 
tadienis. Aplinkraštis 
išsiuntinėta.

veikiausia ir 
tix>pe racijai.

IR VĖL NEVYKSTA
Prasidėjusios derybos tarp 

Lenkijos ir Vokietijos de
legacijų Varšuvoj ir šiuo 
žygiu neina sklandžiai. Vos 
keli posėdžiai teįvyko, o jau.

LrVbkiecių delegacijos pirmi
ninkas d-ras Hermos par
vyko Berlinan nauji! in
strukcijų parsivežti. Kaip 
žinoma, tarp išvardyti] val
stybių derybos eina jau ke
linti metai, bet ligi šiol dar 
nepavyko sudarrii prekybos 
sutarčių.



I

%

• v

!

oc.

- A?i

i i a

iš Dig-
---

J: i ( _
f « ’^aYgais^

imis, javai ir ūkio padargai 
apdrausti nebuvo. '-i

kinės Čižiūnuose, 
Keižiuose, ir jose 
“kermošiaus” dieną 
visi girti. Tokie tai

*T-i Į. !>' f J

“Darbin'
»
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ĮVAIRIOS KNYGOS
■ Mandagumas—įvairūs pata

rimai užsilaikymo draugystė- 1

mė. Parašė Kun.. A. Staniuky-

guiio, 9įwlią mėne- < \
sįains. Išleido kun. K. A Va- 
'sys------------------- 1-----------------------25c.

1 Išganymo Apsireiškimai—atė
jimas jr gyvenimas ant žęm&s 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas 
su jgi’Jdbmis-------------- 1 ’.I.IJ—75c.

^Dangaus Karalienė.—Stirin- 1 '' 
kb.KunJMi GavaleviJius; ^bei • 
ąpdąrjų; ^5 pęątaį,, su ^pja^ais Ij-ŲO

'Legendos ir Patf&kąjimad/a* •
, pįc Kūdikėlį Jėzų. Verte kun. . t 

Kulikauskas ........................... 50c.': >1. I

18 POLITINIAIS 
KALINIAIS

J > £r

i Į M ji L » t-,’. vyjy.-tm ■> 
teles” ir jięt šv. K&zimiero 
D-jos Skyrių “pirmininkai”, 
praleido bučiuodami stilde* 
liūs vakarėlio pirmąją dalį, 

o prasidėjus šokiams pora 
šlėktų parodė s^vo kultūrą: 

rėkavo, trypė kulio jos, žino
ma, policija turėjo juos pa- 

savo glebini.
. Lpdrus Rimščįe, VIII. 5- 

šokiniai pasistengė nuvvk- 

ti [kiton parapijon ir pasi
rodyti su savo “Bajoru Gai
džiu.” Pasamdyta “liaudięs 
namo” salė. Publika buvo 
įvairi, daugiausia iš mies
čiuko, sodžiaus jaunimo ma
žai matėsi. Kodėl boikata- 
vo vakarėlį nežinia, ar tai 
lietus pakenkė, ar geriau 
rimšiškiai pripratę prie ne
lemtų kliokimų, “koleczkų.” 
Kaip tik tą dieną buvo kuo- 

Biižienėj. 
kaipo 
buvo 

rimšė- 
niai: vejoja madas, lietuviš
kai net gėdinasi kalbėti, la
bai madoj “pasikaravuodit” 
su kažinkokio plauko darbi
ninkais gudais, maskoliais, 
kurie kaip tik dabar veda 
kelius per Rimšės laukus, 
(rėdą. Būdami lietuviais tu
rim gerbt, savo vardą o y- 
pač gėda lietuvaitėms-rim- 
šietėnis svetimas madas ve- 
jot.

Dal t iškęs vakarėlis šiemet 
buvo įdomesnis, nes vieto
je pernykščių triukšmada
rių dūkštiečiu. savieji ka- 
niūkiniai. kai paprastai gir
ti. Įdomiausia, kad visi iš
vien laikės, mat pasibaigus 
vaidinimui, nė vienas kito 
nepralenkė: visi it vienas di
rigavo nešantiems '' moki
niams suolus (kluone suolai 
taisyta iš lentų, tam tikra 
tvarka sudėstytų). Matyt, 
kad dar šio kraštelio žmo 
nūs nepriaugę, kad atjausti) 
ariistų-rengėjų vargus ir su
prastu vakarėliu reikalingu
mą. Nors galima pasakvti, 
kad yra jau šiokia tokia pa
žanga. Galutinai šio mėn. 
1 d. atsirado nežinia iŠ kur 

■-1 

jaunas kunigėlis ir apsigy
veno prie stoties koplyčioje, 
kur ir laiko keletui valdi
ninkų ir policininkams pa
maldas. Jaunas kunigėlis 
mokėdamas gražiai pakalbė
ti įg) j<> daug simpatijos pas 
moterėles, kurios meilinda
mosi naujam kunigėliui ne
sigaili ir visokių dovani), 
kaip pav. kiaušinių.

Kad meilinasi prie* jauno 
kunigėlio lenkai tai nieko 
■'nuostabu, liet kai laksto te
nai ir lietuvės moterys, tai 
jau visai negražu, o juo la
biau, kai turime savo baž
nyčią ir savo klelioną. Ti
kiuosi. kad tos moterėles nu
stos lankytis, nes kitaip pa
skelbsiu įiavardes.

Iš DŪKŠTO PADANGES
Nežinau, kaip seniau bu

vo Dūkšte, ‘bet dabar čia, 
daug atmainų vyksta. Kaip 
seniau; taip ir dabar Dūkš
tas yra betų viskas. Dabar
tiniais laikais3 išskvius žv- r * *
delbtu ir atėjūnus gyvenan-' 
čius miestelyje, lietuviai 
sudaro didžiumą. Lietuvių 
gyvenimas šiame kampelyje 
yra sunkus, žmonės dejuo
ja. laukia pagerėjimo laikų. 
Laukia, kad visos bėdos at
kristi i. kad atsirastų uždar
bio. Čia ištisos eilės bedar
bių, laukiančių geresnių lai
kų. Auksinui gauti reika
linga padėti daug triūso: 
moteriškė vos per dieną už
dirba tą 1 auksiną su ska
tikais. Kur galas bus var
gui ?! Mokesčiai vis didina
si, auga ligi begalyla’s . . . 
Daug teko žmonėms pa
vargti pavasarį su pašaru ir 
maistu. Rugiai pavasarį pa
sirodė- labai gražūs, bet di
deli šalčiai taip juos sulaikė,

. ^TRENKĖ
• Naktį

20 <L- Ntfįjįs. 
^kaiinę, Žiežmarių 

ejkūho Renkamo 

^Jau^žĮ&io Mo- 
:Stt 

ru ir ūkio pa
so gaisras pada

lė nuoston^l1,755 lt. Kluo-

įvyks 
is ka-'< 
r Leųt

hŲųjfe i.šsittstį c , .
t K-tee.*- 'MĮį&as-.
«P“W Tašai........ ‘'■ ' -------------------------

et kompozicijos moks
linki joje ir Paryžiuje 

ge jaunas kompozitorius 
autas Bacevičius. Jau 
yra sukomponavęs daug 
ikos veikalui. Vieną jo 
’onijų žada groti Kuze- 
io orkestras Paryžiuje, 

išlcis- 
muzi- 

firma.

į PANEVĖŽIO KRONIKA 
®-PaMcrčž//.s. Po truputi re- 
|fe>ntuojasi statosi ii- Paue- 
Vežys šiuo Statybos sezonu. 
jTarp ko kito, pažymėtina, 
įcad žydi! statomas naujas 
kinas Panevėžyje. Tad Pa
nevėžio žydi ja jau turės Šį 

enį tame trobesy ir salę 
vo koncertams ir pasi

linksminimams. (> naujasis 

kinas panevėžiečiams bu- 
naudingas tuo. kad sudarys 
konkurenciją dviem p. 
Chniieliausko kinam kurie ai kankino publiką ir 

i atmosferos slėgrnrrt 
ūksiu nepaveiksliimu- 

ii. Iš statybos darbu dar 
ikia paminėti dvejus įm

inus, žydu lieiniukų ir nicr- 
įčių gimnazijom, kiiriuo- 
jau ši rudenį prasidėjo 

okslas.

— Panevėžiui trūkte trūk- 
Sta^žmoniško klubo. Tiesa 
jau, nebeblogas “Vienybė.” 

t, rodos. Panevėžys dane 
oniškesnį galėti) įsitaisyti 

Ubą — ne tik iš vardo, bet 
Jįr iš išvaizdos klubą. Ne-

• •

KRIM. STATISTIKA
šių metų rugpjūčiu mūu. 

visoj Lietuvoj Įvairių žmog
žudysčių užregistruota S, 
liek ir išaiškinta: nužudyta 
kūdikiui 10. išaiškinta 9: į>1č- 
Šinii) J. išaiškinta 3, vagys
čių 1.030, išaiškinta 700: 
sukčiavimų 38. išaišk. 35: 
Išniekinimu moterų 8, išaiš. 
7: dokumentų ir pinigų
perdirbimų 41. ishišk. 32; 
išeikvojimų 0. išaišk. 6; pa
degimų 17. išaišk. 13: įlegti- 
ih"s varvinu 48. išaišk. 48.

Iš viso rugp. mėn. buvo 
užregistruoti 1.227 krim. 
nusikaltimai, iš jų išaiškinti 
922. arba 75, 14G.

DAUG SPAUSTUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ

Telšiai. šiuo metu 
šiuos yra net keturios spaus
tuvės. kurių dvi (Vyskupi
jos kurijos ir “Perkūno”) 
nei elektra bei motorų va
romos. Laikraščiu yra du: 
“Žemaitis” ir “Žemaičiu 
Prietclius.” šiais metais

I

buvo dar ir Telšių šaulių 
Rinktinė pradėjusi leisti 
mėnesinę “Šatriją.” kurios 
išėjo 3 numeriai ir dabar 
jau ketvirtas mėnuo nebe
sirodo — matyt mirė. Ben
drai Telšių šauliams su lai
kraščiais nesiseka: mirė 
“įkišiu Žibios,” vėliau 
“šaules.” o dabar “šatri-

IR

SPORTO OLIMPIADA IR 
DAINŲ DIENA PRIE

NUOSE
“Žiburio” ginm. Prienuo

se rugsėjo mėn. 23 d. suruo
šė sporto olimp. ir dainų 
dieną. Programa buvo įdo
mi ir Įvairi. Bet lietus tru
putį pakenkė sportininkams 
i r dainininkams.

ŠIOMETINIS DERLIUS

I

fseniai susikūrusi lietuviu in-p 
g.teligentų bičiuli ja. ui? 
;į8tUsirūpinusi tim dal 
-Reiketu pagaliau iširi 
t n 1
£satas lietuviškas klubas
f ne^fžy.

. -K..

t-

I
i 
t
i- »•. 
H 
D*

I’ane vėž i o sa v i va h l v 1 >ės 
keliai jau baigia ir į patar- 

gję "įeiti: “Apsaugok.
pafję, nuo Panevėžio savi

ti. vafilvbės keliu!” Žmonės 

kad tik velnias savo 
s keliais teve-

D .

TAISOSI
Višfglis. šitas miestelis i- 

ma tvarkytis. Dabar jau čia 
'pradėjo daryti cementinius 
jšalieatvius: Vilniaus aikštėj 
ir Bažnvčios g-ve j netrukus 
bus užbaigti, o vėliau ma
noma ir kitas gatves. Be to 
sa.v. imnegiasių d-ja stato 
•.•ementinį namą daryti kon
certams ir pasi linksmini
mams. Dabar tik reikia 

A ieš- j susirūpinti, kad mūsų mies
telis būtų surištas plentu su 

■bet kuriuo artimesniu mies-
i

•tu. tada šis kampelis gal 
1 daugiau atgytu ir pagvvė-I . . i
1 tu.

Daugailai. Pabuvęs ilges
nį laiką gražus oras leido ū- 
kininkams labai gražiai įsi- 
sėti žiemkenčius, kurie jau 
daugelio laukuose’ smagiai 
žaliuoja. Suvartotų mine
raliniu trąšu kiekis (beveik 

K 4 4. X

išimtinai superfosfato) žy
miai pralenkė kitų metų 
normas.

Dabartiniu metu ruošia
masi vasarojai valyti, kuriui 
derlius galima nuspėti ne
bus žemesnis vidutinio, tik 
nežinia, kaip jie pasiseks 
suimti mm lauko, nes saulė 
labai šykščiai šildo žemę, o 
lietus i>er daug dažnas sve- 

Kai kur jau raunami 
linai, ima gelsti avižos, bet 
žirniai vietomis dar tebežy
di.

Gerais daržais labai reta 
šeimininkė tegali pasi
džiaugti.

•įas.

v •

^JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
«įPAMIR&TŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

T AI IŠR AbYŲINK JiŲMS
GRAŽIAUSI2 VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

> ‘‘5AU1UTĖU
x „ a . : . r _

r

,y . . ... .. —
^Daugybė paveikslų! Pasakos, ap^dkyrneliai,eilėraščiai, 

L * Žįihitės iš gimtojo kraŠ- 
Įvąirnjnėliat Uždaviniai ir 

priežodįbakjnįslės. Darbeliai 
4 , toki. Laikančio kaina: metams

dol., pusei metą — 1 dol. Eina Ž kartus per mėnesį, 
aveikslus piešia K. RIMONIS 1

a __________ _ _ _

' Vienas

'juokai. Pieids vaikų teatrui. ’ 

•to ir plataus pasaulio.
, Patarlės,

Tš popieriaus,molio ir kitoki. Laika1
į 31! pramogėlės. 

' Tš nnni ori n n

PASKOLOS ŪKININKAMS
Nukentėjusioms nuo au

dru ūkininkams žemės ban
kas paskyrė 110 tūkstančiu 
litu paskoloms. Šiaulių aps. 
paskirta 85 tūkstančiai. Kė
dainių — 15 tūkst. ir Seinų 
apskr. — 10 tūkstančių litų.

kad. rugiapiūtėj pusdykes 
varpeles prisėjo raškyti. Ki
ti sodžiai labai nukentė nuo 
ledų; ištisus laukus išmušė 
(Ęalviškiai,'' Zakalvisk^j? 
Vd.<č£iildjiLŠ/tū6! tarpu :d^l* Š&T-'1 
čiiį žaliuojU:"ypač' fniėžitiii}11 
kaįžip, ąr spjegas jų.jieprir ' 
deiigs (.?).- Daug bulvi^p 
per lietus išmirko.

Arkivyskupas bažnyčią vi
sokeriopai “remontuoja.” 
Maino kunigus, įveda len
kiškas pamaldas, jas naiki
na; dabar prieš pat sumą, 
varpams suskambinus, sako
mas lenkams pamokslas, 
nors “lenkai” atspyrę mū- 

|i-ą visuomet stypso lauke.
Lietuviai klauso net dviejų 
pamokslui: prieš mišias len
kiškai ir po — lietuviškai. 
Reikia pažymėti, kad ‘‘len
kai” nėra patenkinti vien 
jiems sakomu pamokslu, a- 
gituoja, daro vakarėlius, 
mitingus statyti bažnyčią! ar 
koplytėlę, rodos, net kito ku
nigo reikalauja. Jiems kve
pia Dūkšto stačiatikių cerk
vė. mat jie nori ją jiaversti 
bažnyčia, tik nežinia ar tai 
jiems pasiseks. Apie Dūkš
tą susipratimas negeri mi
siąs... Liaudies mokyklų 
priskaitoma ligi keturių li
tai pernai mokslo metais 
veikė tik dvi: viena Bikėnų 
sodžiuji* spalių iūčnesio pra
džioje uždarė. Begunavoje 
nęmokymo priežastis buvo 
mokytojos liga. O Dūkštai 
reikėtų netik keturių, bet 
maža būtų ir 20! Toki so
džiai D riškūHiti, L i g ū na i, 
Kaniūkai, Beržininkai pri
valo būtinai turėt sau lietu
viškas mokyklas. Vieni jų 
stengiasi mokyklų, bet jokio 
atsakymo negauna. Viduri
nėse mokyklose mokinių vos 

galim priskaityti ligi 15. Vi
si berniukai, mergaičių tik 
2. Yra suorganizuota kele
tas šv. Kaz. Dr-jos skvrių. 
bet didelio veiklumo nepa
rodo, mat nėr vadų. Su pa
skaitomis centras iš Vil
niaus nesiteikia ko nors at
siųsti. Šiemet buvo atva
žiavęs A. Juškevičius su ki
nu, o iš kilio sodiečiams tiek 
naudos, kiek vaikams iš sal
dainių- Didžiausią veiklu
mą rodo mokiniai, jų paly
ginamai mažas skaičius dir
ba išsijuosęs. Daug padeda 
šv. Kaz. Dr-jos skyriams 
vesti susirinkimus, paaiški
na, ką nors pataria ir t. t. 
Jau treti metai, it koki ar
tistų tmpė stato kasmet va
karėlius netik savo parapi
joj. bet dargi kitose. Taip 
šiemet surengė vakarėli Li- 
gūnų dvare. Pastatė pozi- 
tivistinę ir pamokinančią 5 
veiksmų komediją “Bajoras 
Gaidys.” tą patį veikalėlį 
pastatė Rimšėj Breslavės 
apskr.^įj raltiškėj(^|e^.

svečių 
atsilanfe^s Kazitiškio' 

nas kun. Bobinas. Suvaidi
no gerai. ''Vo vaidinimo šo
kius prade, 
pabaigė — 
niii. Jauninu 
bai gražiai: 
liga vi mo 
vakarėliui pnk 
įtaisytas bufetą

«

je ir visuomeniniame, gyveni-1 ,

uąs--------- ---------- ': ____ ...'__ _!2Uc.
■ Apie Kataliką tikybos Tik- f 
ryb^y—pažinimas tikybos, ‘jos“1 1 
privalumų, ypatybiųfij tikroj-/Į 
jo kataliko priedermės. Para-, 
šė Kun. Jėzuitas ‘Fėllk. ’Čozėl 30c.

Tretininką Jubiliejus — i00 ! 

meti) sukaktuvėms paminėti' * • 
prašymas Švento Pranciškaus 

venuoliji; ir 3 vfenuoliją į^ta-i 1 ’* 
tai  ------ u— j-----------------8c.

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

patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų akmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas... .............. 15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laiką. 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 gyveninio atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas —.........-..45c.

Žiema ir Vasara. Parašė Pr.
Mašiotas .................... _r—... .........20c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis..... _.....45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ieną—apie vienas derybas 
bo galę įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio

Pramoninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis.--------- 75c.

Marijos Menuo 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
rumą 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. _____ ______________________ 15c.

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

Laimė — (poema). Parašė 
Všitkus_________________ _ ___ 50c

Mūsą Tikėjimas—Išaiškini
mas pa grindų'iriūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas iP širvintn —„ —..,50c, •

Bitininkas: • ParaSė Tėyas 
Jeronimas P<ięką&is--------- —JOc,

- Lietuvos J. ,

V.

žmogus ir Gyvuolys. Para
šę kun. P. BuČys L—.... _____ ... 30c.

Elementorius ir Vaiku Skai- 
tymėliai. 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 Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas...............    5c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)  ......._....15c.

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

Apsrikimų Komedija. Atsi- 
tikimas iš-Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. ______ __ ____ __________ _ 10c.

Moteryste ir Šeimyna. Vertė
J. Gerutis........ .......    40c.

Limpamosios Ligos ir'karįį 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dre'®* 
A. Vileišis_ ______________^.lje SOc.

Gamtos PradžiamokBlis—ne
gyvoji gamta: žeme, vanduo, 
oras. Parade J. Baronas „......  50c.

Mūsų Laikų šventoji, St. Te-
$1.00 (resč, Vaikelio Jėzaus Mažoji 

Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius _________________________ 35c.

TEATRAI

Giliūkiiigas Vyras—2 aktą 
komdija; paraše S. Tarvydas 25c.

Elgetų Gudrumas. 3-ją veiks
mą komedija. Parašč Seirijų 
Juozukas ..............    25a

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seirijų Juozukas....... ... 35c

Sniegas—Drama 4-rių aktą. 
Vertė Akelaitis.......... ........... 40c.

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

Žydą Karalius—drama 4 ak
tą, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas ____________________________30e.

•
Visi Geri—3-ją veiksmų vaiz

delis; parašė F. V.___________ 10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė—4 aktu drama. Ver
tė Jonas Tarvydas___________ 10c.

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

Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas__________ __________ 65c.

Vaiką Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
ldlmė; 3) Pasakyk mano lai
mę. Surinko S. K., D. ir N—15c.

Vaiką Teatrai: dalis II: 1)
Tštirsime paskui: 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. ir N.----------15c.

MALDAKNYGfiS
Pulkim ant Kelią—“D ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)________ —--------50c

»

rijis—juodos (prastais kietais 
i
1

Mažas Naujas 'A'A^so Alto-LIETUVOS MUZIĖ08 IR 
DAINOS CENTRAS

Šiuo vardu tveriasi nauja 
muzikininkų ir dainininkų 
draugija, kurios įsteigįinas 
buvo numatytas, be*ruošiami 

II Dainų šventę. Tos šven
tės rengimo Komitetas yra 
paruošęs šios draugijos įsta
tus, juos įregistravęs pas 
Kauno miesto ir apskrities 
viršiniką ir yni nutaręs 
sukviesti šios draugijos stei
giamąjį susirinkimą Kaune, 
Šaulių Sąjungos salėjo spa
lių 24 d.
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MIEG A IR VALGO KAS 
. JAI PATINKA
ie man pagelbėja labai 

Mirei Nante Oorrin. ftrd-
1 “Pirm negu nš pradėjau 
aš labai kentėjau nuo gasų 
Mano Slttlis’ ir nervai tiek 

jnap darė nesmagumo .kad aS nega- 
JKjšu miegoti naktiima. Dabar aš mie
gu gerai ir galiu valgyti kas man pa
tintai be baimės.*

Nuga-Tone sutelkta turtingą raudoną 
krauJe, stiprins nervus. — padaro svei
kais Ir stipriais vyras ir'motėrtk Jts 
suteiks joms gera apetitą. pataisys viri^- 
klnimą. prabaltos InJęBtą U kppėną ne
malonumus. prakaltas uikletėjim< ir 
padaugins jmą sunkumą. Nuga-Tone 
stimuliuoja ir stiprina nervus ir kitus 
svarbius organus, suteikia raudonumą 

vel
iu 

Truputį energijos Ir stiprumo. Vartoklt keletą

more. Ten1-

šcl crrrrnnAT
Mažas Naąjt»MAQ]f«OrAlto-

šeSkeriSus

Rmęs ir Kąjp|ėk: Dckl^mąy^ 
Hjoę, Monologai ir Dialogai. , 
Parašė Juozas V. Kovas. _l_2_‘30ė!' 

? Graudūs' Verksmai. — Vert ė 
Vysk. A. BaTanauskUs _JJL—JOK'

■Eucharistiikos Stacijos.—SiK' 
Htuvino Kun. P. JuŠkaitia.— 
4 Kristaus Kulius r Stadijos, 
Graudūs Verkitfnav |faldos Ge-

iri' is—juodos (geresn

' '' Rate ’ Nkujas Atftsu! Altai-
• rt110—juodos (gsrpp;odps Vfr-

Čf Jais) .. ......-.1^.._______ l$1.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—baltos (celuloidos virše
liai) _____________ ______ ______ 1.00

MMfaA4 iTatrfsCs Aukso Alto-' 
ritup-UuHtd#-fccluloidos virŠc- . . i,<

n

be vertės.
t

i

šokiu, 
pat. sukti- 
laikėsi lą-

South Boeton, lfam.
*
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SiųsdanA užsakymus arba pinigu?, .t’tauomefc adresuokite taip:
DARBINGAS

366 Weat Broadvay
I * -•

Vkiąauiir, 1 III

pnjrpHnnaniSlam veidui. pwąrn?.inn ve; 
d<» kompl*lt»1Ją tr iri t Hitai duridn

« . dieną Ir pastebėklt dideli positnisynm
ke sodžiuj nbtdnos reim jrmiknfivC 'Rot ftnirltfl. 
il-nr tani jmutnmėt tikrą Nujm-Tono — pn-
KUT S|< K- vaduotojai yra

PASAKOS” B-vė.
<

:i siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
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Valstiją Sveikatos 
veda tautišką rau
namą Carvill’e jau 

Pertą

APIE NUSINUODIJIMĄ 
GRYBAIS

Grybai, kaipo maistas, y- 
ra Jabai menkos vertės, nes 
gana sunkiai susivirškina. 
Užtai daug grybą valgyti 
nesveika. Žinoma, valgyti 
grybą truputį tik dėl užsi- 
gardžiavimo, tai sveikatai 
nepakenks.

Kai kurie grybai yra la
bai gražios išvaizdos, “mė
singi“ ir skaniai kvepia, bet 
savyje turi nuodus vadina
mus “muškarinas.” Jeigu 
žmogus suvalgo nuodingą 
grybų, tai pas jį atsiranda 
ligos simptomai (pažymiai) 
labai panašūs į kolieros, bū
tent, pradeda vemti, smar
kiai su skausmu vidurius 
paleidžia, baisus troškulys 

' kankina, visas kūnas nusilp- 
nėja ir virpa, gerklėje jau
čiamas lyg koks skausdų ka
muolys būtą įspraustas, a- 
kys dalinai, arba net visiš
kai. apanka, galva svaigsta. 
Paskui nelaimingasis pamė
lynuoja ir pradeda miegoti, 
ir jei tada niekas nesusi
pranta jo budinti,'tai gali 
užmigti amžinu miegu. Už
tai yra labai svarbu kiek
vienam žinoti, kaip tokiu at
sitikimu žmogų gelbėt.

1) Visu pirma, grybais 
apsinuodijusį reikia būtinai 
pravemdinti, kutenant su 
plunksna gomurį.

2) Paskui duoti gerti 
daug ricinos (castor oil).

3) Šauktis kuogreičiausia 
daktaro,

4) Iki daktaras atvyks, 
neleisti žmogui užmigti, bū
tent, reikia jį judinti, gnai
byti. už plauką tampyti, 
mušti ir daryti viską, kad 
tik neužmigtą. Tik nevalia 
jį su šaltu vandeniu apipil
ti, nuo ko gali būti blogai.

Verdant grybus visada 
reik į puodą įmesti žibantį 
sidabrinį pinigą. Jei pini
gas pajuosta, aišku, kad to
kie grybai valgyti yra pavo
jinga. Taipgi grybai yra 
nuodingi, jei iš ją “pienas“ 
bėga, jei greit pajuosta ar 
pamėlynuoja, jei yra kartūs. 
Grybaujant, verčiau pasi
klausk to, kuris grybus pa
žįsta. Geriausia yra rinkti 
tik tokius-grybus, apie ku
riuos jau iš prityrimo žinai, 
kad nėra kenksmingi.

Grybą mėgėjams patarti
na šio straipsnelio 
gerai įsidėmėti, kad 
le žinotumėte kaip 
Visi lietuviai turėtą
bent tiek mokslo ir sumanu
mo. kad mokėtą gelbėti žmo
gaus gyvybę įvairiose nelai
mėse. Dr. A. M. Račkiu 

(“Ūkininkas”)

Suv. 
Biuras 
puočią 
per septynius metus,
laiką, 37 raupuočiai buvo 
paliuosuoti iš įstaigos kaipo 
išgydyti ir kaipo nepavojin
gi viešai sveikatai. Iš tą vi
są, tk venas buvo atgal su- 
grąžntas.

Dabartniu laiku, 400 rau- 
puočią gydosi Carvill’e. Li
goniai paeina iš visu šalies 
dalią ir ją tarpe randasi 
sveturgi mušiu. Daugumas 
gimė Louisianoj, Floridoj ir 
Tennessee. Iš svetimą salią, 
daugiausia paėjo iš Chini- 
jos, Graikijos ir Meksikos.

Rokuojama, kad Suv. Val
stijoje iš viso yra 1.200 rau- 
puočią. 4

C kau hn oog ra ai i e j u s pa
sekmingas prieš senovišką 
ligą. Raupai, liga kuri nuo 
senovišką dieną kankina

žmoniją, galą gale, pasiduo
da gydymui. Chaulmoogra 
aliejus, žalias ir iš jo pada

ryti vaistai, vartojamas gy
dyti ligonius Carvill’e. Nela
bai senai vartojant apmari
nantį vaistą buvo galima 
duoti sergantiems vaistus 
padarytus iš chaulmoogra 
aliejaus be perdidelio skaus; 
mo. Pradžioje kuomet 
chaulmoogra aliejus buvo 
vartojamas, skausmas buvo 
neišpasakytas. Dabartės pa
tys ligoniai nebijo pasiduo
ti gvdvmui. Pirmiaus ne- 
buvo galima jiems duoti už
tektinai chaulmoogra alie
jaus pasekmingai gydyti. 
Žalias .chaulmoogra aliejus 
verčia vemti, ir tas būdas 
nebuvo geras. Bet nauji bū
dai vartojami Carvill’e. 
Naujos “capsules“ sutirpsta 
žarnose ir ne pilve kaip pir
mieji darė. 1 Tas išnaikina 
vėmimą ir dabar galima 
daugiau? aliejaus duoti ne
gu pirmiaus buvo galima ir 
tas pagreitina išgydvmą.

F. L. I. S.

SSRS Stovi Prieš Naują 
Ekonominį Krizį

Madison, Uis.—Grupė pro

gresyvių republikonų sukūrė 

”Smith for President” orga

nizaciją, kurios uždaviniu yra 

pasidarbuoti už g;iib. Al.SūŪUj 
y^rinkįnią Prezidentu*., ,.\ 

, Tos'' organizacijos svkri, 

Krank W. Kuebl, pareiškė: 

“Būtų neįmanoma, kad bet 
kuris progresyvis repubi ikonas 

remtų p. Hoover’io kandida
tūrų.” Kadangi p. llooveris 

neturįs jokiame klausime pro- 

gresyvio nusistatymo, tai pro

gresyviai ne tik ką susilaiky

sią nuo Hooverio paramos. bet 
visu uolumu remsiu gub. Al 

Smitlią, kurio rekordas ir nu
sistatymai progresyvius pa ten- ( 
kiną.

♦ ♦ ♦

Amerikos Darbo Federacijos 

skyrių konvencijos, New 

Yorko, New Jersey, Arizona ir 
kai kuriose kitose valstybėse 

veik vienbalsiai užgyrė gub. 
Smitlio kandidatūrą į .Jungti
nių Valstybių prezidentus.

Smitlio kandidatūrą užgiriu 
pasiremiant jo nuveiktais dar
bininkų naudai darbais New 
Yorko valstybėje, jo nuolatiniu 
susidomėjimu darbo žmonių 
reikalais ir jo aiškiu nusista
tymu už darbininkų būvio pa-, 
gerinimų.

* # *

Darbininkai dirba prie pastatymo Kubos Centralinio vieškelio, kuris bus per visą sa
lą ilgio nuo Pinai de Rio per Havaną ir Matanzas iki Santįag0 Guba. Nebus šaliniu 
keliu ir skerskelių ir galės važiuoti kokio kas norės greitumo. šis didysis vieškelis, ku
ris kainuos $75,000,000, bus užbaigtas 1930 metais. Darbas bus padarytas Amerikos 
kontraktorią.

■i
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Sensacija Apie Plečkaičio ir Pilsudskio 
Planus

f
*GRAŽUS APSIĖJIMAS

KAIP LAIKYTI RANKAS? |
J

Į 

•i

“Ot jau rado apie ką ra
šyti! Ar ne vis tiek, kaip 
rankas laikyti.” Ne, nevis- 
tiek. .Jei krapštysi nosį, au
sis, akis arba dantis prie ki
tu žmonių, tas darys labai 
nemalonu, negražu įspūdį. 
Taip pat negražu bus, jqį ka- 
sysies galvą, pečius ar I 
kitą kūno dali, jei valysi 
nagos, čiupinėsies apie ’ 
dą ir tt.

Ar tai prie stalo, ar : 
sk rifai prie kitu žmonių,. 
sėdi, laikyk rankas graži 
padėjęs ant kelią arba a 
prieglobsčio, žinoma, j< i ui1 
kojomis nedarai. Jei 
gali rankas nuleisti. SlV 

prie stalo, negalima re 
rankomis ant stalo, barsi 
ti pirštais, negalima sėc 
pasirėmus galvą rankoi 
Taipogi reikia žiūrėti, I 
rankos būtu švarios.

Nesvarbu, kad rankos . 
tą gražios, baltos. Stor< 
pūslėtos, kietos nuo dar! 
rankos yra gražiausias žm _ 
gaus darbininko papuoš^ 

mas. Tokias rankas reiki 
gerbti, nes jos yra geriau 
sias liūdi ji mas, kad ją savi 
ninkas yra naudingas visuo

menės narys.
Nepridera prie kitą, ran

kas laikyti kišeniuose.
“K ainy

Kriminaline policija pra-i 
neša žinią, kurias kriauna— 
linei policijai silteikes Len

ką generalinio štabo II sky
riaus karininkas B. P., pa
bėgęs iš Lenkijos mūsa pu
sėn. Jis silkes, kad Plečkai
tis vertas skaityti antru 
Pilsudskiu. Pilsudskio no
ras pagrobti Kauną — žino
mas. To siekti padedąs Ple
čkaitis. Pilsudskis tokiu 
bendradavjjju labai džiau
giasi.

Lenku gener. štabo TT 
skyriuje (laibas vedamas la
bai intensyvui. Plečkaiti- 
ninkai ypač pradėjo tvirtin
tis po legioninkų 
vimo.

Nesenai įvykusi 
rencija Plečkaičio

■ Konferencijoj buvo kalba

ma apie Plečkaitininką or
ganizacijos veikimą. Orga

nizacijos veikimą Lietuvoje 

nutarta stiprinti. Tam tiks
lui askirta 10,000 dolerių, 
ši suma esanti įteikta Pleč

kaičiui per gen. štabo eks- 

portūrą Vilniuje, 4 dieną po 
legioninką suvažiavimo.

Rugpiūčio 14 d. įvyko pa
sitarimas Plečkaičio ir di
vizijos generolo Ridz Smig- 
ly. Pasitarime dalyvavo 
gen. štabo II skyriaus šefas 
Tartari ir nustatyti palnai, 
kaip paruošti strateginius 
punktus (Pliacuvka) Lietu
voje.

Vilniuje esanti sudaryta 
“Lietuvos valdžia,” kurios 
sąstatan įeiną Lenkų politi
kai veikėjai: majoras Kir
tiklis. atst. Znydram-Kos- 
cialkovskis, Abramovičius. 
Račkevičius ir K. Okuličius.

Plečkaitis iki lapkričio 
mėnesio esąs pasižadėjęs pa
ruošti “dirvą.” Vilniuje 
uoliai jis dirbąs. Valstybės 
spaustuvėj esą spausdinama 
daug proklamaciją ir jos 
per Rygą gabenamos Kau
nan, Ukmergėn, Panevėžin. 
Utenon ir kitur.

(« ka- 
kĮlJįri'

mi- ties ir socialinės gyvenimo 
sąlygos stačiai prašyte pra
šosi, kad būtu nors šiek tiek 
pagerintos.

Taip pat negeresnės ir 
darbo sąlygos sov. fabrikuo
se, oyvpač šachtose. Žmo
gaus muskulu energija eks
ploatuojama iki nesąžinišku- 
mo. Darbo reikmenys yra 
taip pasenę ir susinešioję, 
kad, turint dar galvoj admi
nistracijos apsileidimą, ne
laimingi] atsitikimu skaičius 
katastrofiškai didėja. Tai}), 
pa v., iš 1000 šachtose dir
bančiu darbininką 1924 m. 
nelaimingą atsitikimu buvo 
115, 1925 m. — 131, o 1927 
m. jau net. 180.

Taigi Kokovcevas, reziu
muodamas savo paduotus 
davinius, pareiškia, kad sov. 
vyriausybė stovi prieš labai 
sunku ekonominį krizį. Šis 
krizis įgauna dar didesnės 
reikšmės dėl to, kad jis į- 
vyksta po 10 sovietų valdy
mo metų.

Sovietą vyriausybei šis. 
krizis, Kokovcevo nuomone, 
yra labai pavojingas, ir pa
vojingas dėl to. kad jis pa
sireiškia ne politikoj, bet 
grynai ekonomikoj. Politi
niu krizių sov. vyriausybė 
kol kas dar nebijo. Inteli-• 
gentijos klasė yra parblokš
ta, prispausta arba išvaryta 
iš krašto. Patys Rusijos gy
ventojai neturi jokią būdą 
suorganizuoti veikiančios o- 

, pozicijos, tuo tarpu kaip 
vyriausybe vartoja didžiau-!

Buvęs caru Rusijos 
nisteris Kokovcevas šiomis 
dienomis išspausdino Pary
žiaus laikrašty “Revue dės 
deux Mondes” didelį straip
snį, kuriame tamsiomis spal
vomis piešia dabartinį Ru
sijos ekonomišką gyvenimą. 
Šiame straipsny buv. minis- 
teris, remdamasis skaičiais, 
parodo šių dieną Rusijos 
tikrą ekonomiško gyvenimo 
sugriuvimą, ir tvirtina, kad 
šis krizis savo didumu netu
ri Rusijos gyvenime sau ly
gaus, ir kad jis gali turėti 
labai rinitą padariniu.

Apie Sov. Rusijos gyve
nimą, kaip mes žinom, suži
noti ką nors tikra yra sun
ku. Bolševikai labai gerai 
moka slėpti visus savo kraš
to sunkumus. Ją agentai 
užsieny ir spauda viduje iš
sijuosę kalba apie nuostabą 
Rusijos ekonomiško gyveni
mo išsi pietoj imą. Tačiau vi
sos žinios, ateinančios iš 
Sov. Rusijos, vienodai tvir
tina, kad šiuo momentu Ru
sija pergyvena didelį ekono
minį krizį.

Nedarbas Sov. Rusijoj 
kas kartą vis didėja. Ben
dras skaičius darbininku, 
dirbančią viso krašto pra
monėj, nuo 1927 m. spalią 
mėn. iki 1928 m. kovo mėn. 
išaugo nuo 2,072,600 žm. iki 
2,155,000, t. y. padidėjo dar
bininką 83,000, tačiau tuo 
pačiu laiku bedarbią skai
čius iš 1,178,100 žm. padidė
jo iki 1,482,800. Vadinas, 
per tą patį laiką bedarbią 
užaugo net 304,700 žmonių. 
Aišku, čia paduodami skai
čiai neparodo tikrą dalyku 
padėjimą, šie skaičiai rodo 
tik oficialiai užregistruotus 
bedarbius. Tačiau galima 
manyti kad darbo biržose 
lieka dar neužregistruotą a- 
pie 1,000,000 darbininką. 
Tokiu būdu bendras bedar
bią skaičius pasieks jau net 
2,5 mil. žmonią.

Vis dėlto ir turį darbo 
žmonės gyvena labai sun
kius laikus. 'Užmokestis už 
darbą yra labai mažas, bui-

Moterų įvairios organizaci
jos remia gub. Smitlio išrin
kimą Prezidentu, dėl to. kad 
jis New Yorko-valstybės legis- 
latūroj uoliai kovojo už mote
rį] lygias teises ir jų garbės 
bei gerbūvio reikalus. Gub. 
Smitlio pastangomis, N. Y. val
stybėje moterys gavo ne .vien 
lygias balsavimo teises balsuo
ti valdžios išrinkime, bet taip
gi ir prie valdžios bei kultū
rinių darbų, už kurių atlikimą 
— moterys gauna lygi? su vy
rais atlyginimą.

Pasirodo, kad žmonės moka 
Įvertinti darbus tų valdininkų, 
kuriems rūpi liaudies reikalai, 
paprastųjų žmonių interesai ir 
teisės.

su važia-

kon fe
su mar

šalu Pilsudskiu, atstovo Jo
no Pilsudskio bute. Konfe
rencijoj dalyvavo: majoras 
Kirtiklis, atst. Znydra — 
Koscialkovskis, senatorius 
Abramovičius, atst. M. Rač- 
kevičius, eksportūros l nr. 
vedėjas — gener. štabo ma
joras Fel. Mejeris, 1-mos 
legijoną divizijos vadas 
ulk. Pakoš, atst. Okuličius, 
“Kurjer Wilenski” redak
torius, generolas diviz. Ridz- 
Smigly, 'diviz. generolas So- 
snovskis, pulk. V. SI o vok.

v •
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MALDAKNYGES

turinį 
reika- 
elgtis. 
turėti

“V
• L .

Rap.

RAUPAI PASIDUODA 
GYDYMUI

Astuoni raupuočiai ką tik 
biivo paliuosuoti iš tautiškos 
raupą senatorijos Carvill’e, 
Louisianos valstijoj. Mato
mai, jie išgydyti nuo baisios 
ligos, kuri per šimtmečius 
buvo laikyta neišgydoma. 

\ Suv. Valstiją Sveikatos 
Biuras tiki, kad nauji gydy
mo bfidai yra gan1 pasek
mingi.

sį aparatą terorui ir repre
sijoms. Diktatūra yra su
varžiusi visą Rusijos gyve
nimą. Spaudos laisvės jo
kios nėra. Tačiau ekonomi
nis krizis iššaukia visai ki
tokias pasėkas. Jis pasie
kia tuojau visas gyventoją 
mases ir susirinkę didelio e- 
konominio krizio skauduliai 
gali nublokšti net tvirčiausi 
teroro aparatą.

t . “Rytas”

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)-------
JUODOS (prastais kietais viršeliais)___ ;____
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)_____
JUODOS (geros odos viršeliais)___________
BALTOS (celuloidos viršeliais)_____________
BAI TOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu)__

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
“DARBININKAS”

366 West Broadvay South Boston, Mass.

.50

.85 
.$1.00 
$1.00 
$1.15

Vanagaičio Dainos
Kas norite išmokti gražią irlinksmą dainą kreipkitės į mUs, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžiu 
rasite).

Solo Dainos:
MAMYTE (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)__________________________ 60c.
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvute;
baritonui, mezzo soprano) ----------- 40c.
LITAI (baritonui^ lengvute, tinka
“Menas, Mokslas, Sportas” 3 “Va
nago Plunksnos”)______________ 50c.
GODELES (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plnn.”) ----------- 60c.
STASYS (tinka “Barbora” 3 “Va
nago Plunksnos)------------------------- 60c.
DUL DUL DŪDELE (aukštam bal
sui: lengva, graži) ---------------------- 50c.

Chorams Dainos:
VEJUŽELIS (ilga, lengva, lyriška 
daina)_______ _____________________ 35c.
MUZIKA MUZIKA (galima šokti

Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalia,” 
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, South Boston, Mass.

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) -------------------------------- ----------
8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 
4 balsam)------------------------------------ 40c.
“DAINUOK” II Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos)--------------------------------------- 60c.
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku
mo ir meilės pilna) -----------------------60c.
MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai Justojus; patrio
tiška) —--------------- - ----------------------- 30c.

11. VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms meliodijoms ir dekla
macijoms) __________ _____ __ ____ 2
FORDUKAS (Poupuri iš 14 liaudies 
dainų. Vyrų chotnidr soprano. Juoko 
daug, lengva d^nuoti).
imant dideliam skaičiuje, duoda-

7.

8.

9.

10.
%
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r NEAPYKANTA KATA
LIKŲ RINKIMUOSEi 
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t t

Gana jau yra blogai, kai 
Į “pats muša, pats rėkia.” bet 

dar blogiau yra ir sykiu juo- 
fkinga,^ai netik tave muša 

ir mušikas šaukiasi pagel- 
bos, bet dar bando kitus į- 
tikinti, kad tu jį muši ir lie
pia tau tylėti ir nesiskųsti. 
Taip dabar daro tamsūs 
portes!antiški gaivalai Ame
rikoje. Kokias tik paskalas 
ir šmeižtus jie ne leidžia a- 

iandidatą į prezidentus, 
tli’ą, vien tik dėlto, kad 
yra katalikas! Ką jie 
prikalba ir neprirašo a- 
Kataliku Bažnyčią! Ka- 

ikams tai ne naujiena, 
ujiena ir komedija yra 

me, kad protestantų falin
iai, tdraug su jais ir re- 
il^.onu partijos' komite- 
• mitina Smith’ą. kam, 
•i, jis maišąs į politiką 
binį klausimą! Visa gi 
tli’o “kaltė” tame, kad 
išdrįso vieną-kitą sykį 

•uiti nepamatuotus įiro- 
antiški] bigoti] įiriekaiš- 
sąryšy su tuo. kad jis. 

talikas. yra kandidatu i J. 
ilstijų prezidentus! Išei- 
ttaip: leisk mums tave 
neižti į>er laikraščius, 
amfletus, nūs estradų ir iš 
akyklų. bet tau nevalia gili
as! Jei tu ginsies, tai tn 
/eli religiją Į politiką!

Netolerancijos Amerikoje 
kuomet netrūko. Purito- 
“pilgrimai” atvyko Į A- 

riką. nes buvo persekio- 
^#ni Anglijoje už puritaniz- 

i. Rodos, patys radę tikė
lio laisvę turėti] ji] duoti 
kiti] tikėjimų žmonėms, 

it kur tau! Vos spėjo šiek 
ek susitvarkyti naujoje ko
pijoje. tuoj puola perse- 
ioti neįiuritonus. Teko ki- 
oms protestantu sektoms 

nemažai nukentėti, bet. ži
noma. daugiausia teko kata
likams. Pa v. Massachusetts 
valstijoje buvo išleista Įsta
tymas, kuriuo einant katali
kų kunigams ir ypač jėzu
itams buvo uždrausta apsi
gyventi valstijoje, 
jstatymo peržengimą 
mirties bausmė.

Laikui lM'gant. kataliku 
imigracija augo ir įstatymai 
jjrieš juos sušvelnėjo, ir ga

lų gale katalikai tapo pripa
žinti lygiateisiais piliečiais, 
bet protestantų netoleran- 
tingumas toli gražu dar ir 

dabar nėra išnykęs Naujoje 
•Anglijoje. Pietų ir vakaro

|

Už šio 

gręsū

didatūra i prezidentus Įkai
tino tą netolerantingumą iki 
aukščiausiam laipsniui.

Tas netolerantiškų gaiva
lų Įtūžimas teeinu turi ir gė
lų pusių. Šviesesnieji ir 
rimtesnieji protestantai tuo 
labai piktinasi ir energingai 
reaguoja prieš savo tamsių
jų brolių fanatizmą. Vis 
dėlto reikia pripažinti, kad 
jų kova su tamsiais fanatiš
kais pryčeriais yra nelygi. 
I tamsią sufanatizuotą gal
vą kulkas lengviau įtelpa 
pričerio kišama katalikiško 
baubo baimė už rimtą švie
saus protestanto argumentą. 
Neežiūrint jokių rimtų Įro
dymų, sukvailintas ir sufa
natizuotas protestantas vis- 
vien mano, kad Katalikų 
Bažnyčia yra tarsi koki tai 
pragariška organizacija, gi 
Srnith’as — ką ne velnias. 
Smith’o išrinkimas būtų y- 
pač tuo svarbus, kad 
Srnith’as. būdamas labai ga
bus administratorius ir doras 
žmogus beprezidentaudamas 
turėti] progos Įrodyti savo 
darbais net ir tamsiausiam 
protestantui, jog katalikas 
nėra koks ten išgama, bet ly
giai geras ir ištikimas Ame
rikos pilietis, ar net ir pre
zidentas, kaip ir kiekvienas 
doras Amerikos pilietis, ne
žiūrint kokio jis nebūtų ti
kėjimo. Smith’o išrinkimas 
užduotų smarki] smūgi ne- 
tolerantingumui ir išeitų vi
su piliečių naudai, ypač tu 
sufanatizuoti] protestomi. 
kurie dabar lx*reikalingai ir 
kenksmingai aikvoja 
energiją neapykantai.

savo

Partijos ir Be
darbe

Republikonų partijos a- 

gitatoriai dabar baido darbi

ninku bedarbės šmėkla. Gir

di, jei būsiąs išrinktas 

Srnith’as, darbininkams bū

sią bloga ir daug jų netek
sią darbo; dirbančiųjų gi 

atlyginimas sumažėsiąs. 

Svarbiausias jų “įrodymas” 
via tas: demokratai žymiai 

sumažinsią muitus už pre

kes įvežamas iš Europos ir 
kitų šalių; Amerikos fabri
kantai gausią papiginti sa
vo prekes, kad išlaikius 
konkurenciją su įvežamomis

.yalstijosi’ tamsiu protintam .prekėmis ir trtdel būsią pri- 
tiškų masių netolerantingu- versti nukapoti darbininkų 

atlyginimą ir daug darbinin
kų atleisti.

į 3nas yra kurkus didesnis. 
fąffCataliko, Al Smith’o, kan- 
■E -

G*.
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Toki republĮkonų agitaci

ja yra niekuo neparemta ir 
tiesiog melaginga Nė de
mokratų partijos platforma, 
nė Srnith’as nėra pasisakę 

, už muitų panaikinimą, arba 
už žymų jų sumažinimą. 
Srnith’as, yra kritikavęs re
publikonų partijos muitų 
politiką už tai, kad ji remia
si ne moksliškai ir bešališ
kai patikrintais daviniais, 
1x4 daugausia taip vadina
ma lobby. Didieji trostai 
turi savo agitatorius Wash- 
ingtone. Jie veikia ne vie
šai, 1x4 slapta kongreso na
rių tarpe. Tokius agitato
rius, kurie atstovauja kom
panijas ne viešai—sakysim, 
komisijose — bet privačiai, 
ta i į) sakant, kuluaruose, va
dinama lobbyists, o jų užku
lisinę darbuotę lobbying. 
Aišku, kad kiekviena kom
panija, kiekvienas trestas, 
kiekvienas fabrikantas pa
geidauja kuoaukščiaiLsių 
muitų ant tų prekių, kurias 
jis išdirba, kąd tuo būdu ne 
tik užkirtus kelią pigesnių 
prekių įvežimui į J. Valsti
jas iš kitų šalių bet kad ga
lima būtų daugiau už jas 
nulupti nuo Amerikos var
totojų. Aišku taipgi, kad 
tos kompanijos, kurios turi 
geresnius lobyists Washing- 
tone gauna aukštesnius mui
lus visvien, ar ištikrųjų jos 
yra jų reikalingos, ar ne. 
Taip buvo prie republikonų. 
Lobvistai buvo AVashingtone 
galingi ir turėjo daug gerų 
bičiulių aukštose valdžios 
sferose.

Muitų problema įirie da- 
lartinių apystori] yra svar

bi. Su ja rišasi prekių kai
ną ir Amerikos darbininko 
atlyginimas. Europos, Ja- 
lonijos ir kitų šalių darbi

ninkų atlyginimas yrą kili
kas mažesnis už Amerikos 
darbininko. Dėl to tai Eu
ropos fabrikantas gali par
duoti savo prekes žymiai 
žemesne kaina. Jei ne mui
tų siena Amerikos fabrikai!-

4J A fi B 1 N H K A S
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KAD AŠ BŪČIA...

Kad aš būčia, kaip paukštelis, 
Kurs aukštai lekioja;
Gal negrimsčia begalinėj 
Žemelės raudoje.. .

Kad aš būčia kaip vėjelis 
*' Kursai klaidžiai kaukia,

Nei vienam nepranašaučia
Dalelę nejaukią.

Kad aš būčia kaip žirgelis, 
Kurs staklelėj žvengia, 
Oi dažnai, dažnai atbėgčia 
Į tąją palangę

Kur močiutė sengalvėlė 
Man vargiai auklėjo,
Kad sudėjus rankas mokė 
Garbint Ge radėją.

Aš nubėgčia, pažiūrėčia 
Ką 
(lai
Gal

tėvelis veikia.
skausmuos vaitoj paskendęs 
pagalbos reikia.

vargužyje nugrimsdęsBet
Ašaroms aps’liejęs 
Neesu aš nei paukštelis, 
Žirgelis, nei vejas.

E. Va iš n o ra s-Vch! g-s

Kaunas, 1926 m. 1II-2.

tai nepajėgtu išlaikyti kon

kurencijos su kitu šalių fab

rikantais ir tektų arba už

daryti dirbtuves, arba žy
miai numušti darbininkų at
lyginimą. Iš kitos gi pusės, 
jei muitai yra peraukšti, 
vartotojui tenka perbrangiai 
mokėti už prekes, o fabri
kantai, žinoma, nesiskubin
tų kelti darbininkų atlygi
nimą.

Srnith’as anaiptol nesiūlo 
panaikinti muitus, arba pre- 
daug juos apkapoti, bet siū
lo juos geriau sutvarkyti. 
Jo nuomone muitai nepri
valo priklausyti nuo vadi
namojo lobby, 1x4 privalo 
būti nustatyti bešališkai lie
pa rtin ii] ekspertų tikslu pa-

remti silpnesnes industrijas 
ir atsižvelgiant iš vienos pu
sės i tai, kad nesumažinus 
darbininko atlyginimą, iš ki
tos gi pusės, kad kainos var
totojui nebūtų nepamatuo
tai keliamos dėl peraukštų 
muitų. Iš to aišku, kad 
republikonai pataikaudavo 
galingiems kapitalistams. 
Srnith’ui gi rūpi darbinin
kų ir vartotojų labas. Aiš
ku irgi, kad republikonų 
baidymai blogais laikais, jei 
Srnith’as bus išrinktas, ne
turi jokio pamato ir yra pi
gi priešrinkiminė agitacija.

Tikras gyvenimas prasideda 
tik tuomet, kai žmogus išsiža
da savęs.—Karbell.

Antradienis, spalių 16 d., 1926

IŠ KATAUKĮJ FEDERACIJĄ CENTRO
I

Jaunute Kristaus

Sulig ‘‘Kalk. Missioncn.”

Kova už Šventą
sias Teises

Vilniaus lietuvių atstovės 
misija

Kadangi pavergtame Vil

niuje ir Suvalkijos krašte 

yra likę daug didžiojo karo
, Visi gyvieji lietuviai žino, 

kad Vilnius yra įsteigtas: ,v. .
' ‘ Inašlaičių ir nemaža jų prisi

dėjo lenkų nužudytų lietu
vių tėvų likusių našlaičių, 

kuriuos reikalinga priglaus

ti ir tinkamai juos auklėti; 

kadangi Vilniaus krašto lie

tuviai neturtingai gyvena, 
todėl jiems būtinai reikalin
ga pašalpa iš šalies.

Rugsėjo 1 d., 1927 m. Vil

niaus Lietuvių Labdarybės 

Draugija vienuolikoje jų 

laikomuose bendrabučiuose 

užlaikė 650 vaikučių, ku
riems tinkamai užlaikyti 
maistui, drapanoms ir mo
kyt i-lavinti juos reikalinga 
didelių sumų; kadangi Vil
niečiams pasidarė jau per
sunki našta, todėl jie ir pri
siuntė savo atstovę, ponia 
Emiliją Vileiišenę. kad mes, 
amerikiečiai lietuviai, kiek 

■ galėdami paremtume jos at
stovaujamą misiją. I’irmie- 
ji žingsniai ponios Vileišie
nės misijos pasirodė gana 
geri ir reik tikėtis, kad jie 
tolau bus da. geresni.

Iki s pa Iii] 8 d- gerb. atsto
vė aukų yra gavusi sekamai: 
Nc\vark, N. J. Šv. Jurgio 
draugijos vakarienėje $25.- 
60. Harrison, N. J. $226.10. 
Maspeth’e p. Sirvydo išleis
tuvių vakarienėje $140.05 ir 
da nuo poros asmenų $15.00. 
Ne\\ark. N. J. $57.42. Viso 
bendrai — $464.17.

Visiems aukojusiems Vil
niaus našlaičių auklėjimui 
tariame širdingos padėkos 
V- 1 W •žodžius.

Spaliui 20-23 gerb. atstovė 

laukes I’hiladelphia, Pa.

Federacijos Sekretoriatas

Didžiojo Lietuvos kunigaik
ščio Gedimino ir nuo jo Į- 

steigimo dienos buvo Lietu

vos sostine.

Nors Vilniaus miesto gy

ventojų dalis ir gerokai aįi- 

lenkinta, bet tas da nedaro, 
kad Vilnius paliktų lenkiš

ku, nes iš tikrųjų Vilniuje 
žydi] dauginus yra, negu len

kiu liet visgi niekas neban- 
do sakyt, kad Vilnių reikia 

priskirt Palestinai!

Lietuviai slinkiai kovoju

sieji už savo tautines teises 
didžioje rusi] imperijoje ir 

tą kovą laimėję, nenustosi

me kovoję kelis kart mažes
nį priešą! lenkus, kol Vil

niaus neat vaduosime! Plė

šikas pasisavinęs svetimą 

daiktą, nežiūrint, kaip jisai., 

jį gintų, bet vis dėlto vog
tas daiktas palieka vogtu ir 
anksčiau ar vėliau, jisai tu
ri jį atiduoti tikrajam savi
ninkui. Taiį) bus ir su Vil
nium. Nors lenkai dėdami 
visas pastangas 
užgniaužti visokį 
judėjimą Vilniaus 
kitose pavergtose 
žemėse, 1x4 tas jiems nepa
siseks. Kaip rusai prisigro
bę svetimi] žemių sau galą 
pasigamino, taip ir lenkai 
apžioję didesnį kąsnį, negu 
godus lenkas gali praryti, 
tuo kąsniu įiasįirings ir Lie
tuva atgaus savo pavergtas 
žemes. Tik visi lietuviai pri
valo nenuilstamai kovoti ir 
gelbėti kovojančius už savo 
šventąsias teises į Vilnių ir 
kitas pagrobtas Lietuvos že
mes.

s?

stengiasi 
lietuviu 

krašte ir 
Lietuvos

švęsti, kad ir kitus vaikučius patraukus prie tomobiliu susiejęs'vienas metodistų (toki kini 

Jėzaus. Todėl jos ir mielai pradėjo apaštalau- datikiai) dvasiškis ir prispyręs utos vaikučius 
ti tų mažų ir apleistų japoniečių tarpe. Jos 
ėjo net į gatves ir sutikusios kur susirūpinu
sius Japonijos išeivius, kalbino ir kvietė juos 

s.jŲsti savo vaikučiams drauge su jais vaikščio
ti į katalikui bažnyčią katekizmo mokytųs.

Bet ypatingo pasišventimo parodė šitame 
apaštalavimo darbe tarp mažų stabmeldžių vie
na 12 meti] mergaitė, vardu Lina Laprega. Ji 
yra duktė vieno Brazilijos karininko. Kiekvie
ną sekmadienį , po įlietų Lina surinkdavo jai 
pažįstamus Japoniečių vaikučius iš gatvės, va
dinamos Conde de Sarzedas ir vesdavo juos j 
katalikų bažnyčią. Ir jau bus ilgas laikas, kai 
ji šitą kilnią pareigą atlieka su didžiausiu są
žiningumu. Jau iš anksto ji džiaugėsi sykiu su 
savo draugėmis, kad ir jai Dievas padės išsau-

Tai atsitiko 1926 metais rugpjūčio 8 dieną 
Brazilijoje. Jūs jau būsite girdėję, jog daug 
žmonių, įvairių pažadėjimų suvilioti, keliauja 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų Valstybių į karš
tąjį Brazilijos kraštą Pietų Amerikoje. Atei
vių čia laukia daugelis pavojų. Įvairaus plau

 

ko eretikai netikintieji visais būdais stengia
si juos įtraukti į savo pinkles. Ypač sunkus li
kimas tinką Brazilijos didmiesčiuose šimtus 

 

Japonijos stabmeldžių, kurie paskutiniu laiku 
pradėjo ypač gausiai plaukti iš savo ankštos tė
vynės į didžiuosius Brazilijos plotus. Katali- goji bent mažą būrelį tų stabmeldžių vaikučiu 
kai stengiasi jiems kiek galėdami padėti: šel- nuo didmiesčio pavojų ir juos priartinti prie 
pia apleistus stabmeldžių vaikučius, renka juos mylimojo Jėzaus.
į katalikų bažnyčias, moko katekizmo ir ruošia Tik stai at<-.jo vjcna diena, ka(la jaj pejkė.įo 
prie krikšto. Tokiu bildu pernai didžiajame parodvp tikrą Kristaus išpažinėjų drąsą ir ap- 
San Paolo mieste Tėvų Jėzuitų bažnyčioje bu-; 
vo pakrikštyta 50 tokių Japonijos vaikučių j Į 

Šiemet jau ifgi 50, o-dar visa eile kitų stab 
meldžių vaikučių ruošiasi prie krikšto ir prie 
Pirmosios šv. Komunjos-

Ir ar jūs žinote, kas tuos mažus stabmeldžiu- 
kus surenka į katalikų bažnyčias?! — Ugi jau
nos katalikų mergaitės, kurios tame San—Paolo 
mieste prie Tėvų Jėzuitų bažnyčios yra suda
riusios “Eucharistijos (arba Svenč. Sakramen
to) Karžygių” draugijėlę. Ir, ’ot, tos mažos 
“Eucharistijos karžygės,’’ pačios eidamos daž-Įgalėtų būti tie japoniečių vaikučiai. Tr ją visą 
nai įirie šv. Komunijos, taip pamilo Kristų, jog!net šalti šiurpuliai pakratė, išgirdus, jog dar 

ir jos pasiryžo bdut kiek pasidarbuoti ir pasi- tik prieš keletą minučių toje vietoje buvo su au-
r ♦ 5 -v • . * i \ i

»

ginti savo auklėtinius nuo vylingų suvedžioto
jų. Tai buvo jau minėtoji pereitų metų rug
pjūčio 8 diena.

Kaiį> kiekvieną šventadienį, taip ir šią die
ną Lina atėjo sutartu laiku į Conde de Sarze- 
dos gatvę pasiimti ten nuolat susirenkančiųjų 
vaikučių. Bet koks buvo Linos nustebimas, ka
da ji atvykusi į paprastą jų susiėjimo vietą, 
šį kai-tąi nerado iu" vieno savo globai pavesto 
vaikučio!.. Ji be galo tuo susirūpino ir tuoj 
ėmė klausinėti aplinkui* ar kas nežino, kame

I

diauge su juo važiuoti Į metodistų bažnyčią.

— Bet mes norime eiti į 'rėvų Jėzuitų baž
nyčią katekizmo mokytis! Ir dabar tik laukia
me ateinant mūsų katekistes! — taip spyriavo- 
si vaikučiai.

Tačiau mctodislas gyrėsi, jog ir jis galįs ly
giai gerai katekizmo išmokyti.

— Bet-katalikui kunigas mus ruošia prie šv. 
krikšto ir mes norime būt pakrikštyti!

— O, aš mdku dar geriau vaikus krikštyti, 
negu kataliku kunigai! — kalbėjo tas klaidati
kis ir raginto ragino drauge su juo važiuoti. 
Vaikučiai norams nenoroms turėjo sėsti Į auto- 
mobilių ir važiuoti su juo.

Lina net išbalo tai sužinojus. Blizgančios 
skausmo ašaros pradėjo riedėti per jos susirū
pinusi veideli.. . Juk ji taip troško ir taip sva
jojo bent tuos japoniukus ai versti prie Kris
taus!-.. O štai dabar.. . jie |>akliiivo Į klaidati
kių rankas!. .

Bet iaukli nebuvo galima. Grobai ji susi- 
klausinėjo kame randasi metod-stu bažnyčia ir 
su kaišia malda Širdyje tekina pasileido bėgti 
į ta pusę, pasiryžusi /At-būt atinūi savo vai 
kučius iš tų suvedžiotoji] nagų!.. Ir taip ji 
bėgė apie du kilometru. tik retkarčiais atsikvėp
dama iies didžiausiomis miesio gari "mis. 1 rylo
mis kaip paprastai taip ir ši.,i.dien ūžė dundė
jo apiėN’JO.OOO automobilių . Iš viršaus kepi
no karštoji Brazilijos saulė dar visu savo smar 
kurnu. Nusišluosčiusi nuo savo paraudusiu 
skruostu prakaito ir ašarų lašus, tojo Eucha
ristijos karžyge v<*l liūgo ir liūgo. kol pagalinu 
visa suvargusi ji atsidūrė ties metodistų baž
nyčia. Ir nors iki to laiko Lina dar nū karto 
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

Atbė-

O Lina vis gynėsi ir Philadelphia, Pa.

sa-
li-vo

gos 
tarp Atheniečių.

’ f

(Iš prof. M. Biržiškos paskaitos sudarė P. Karuža)

laikėsi 
šaukė•

- “Ko gi 
tam kelini: ,ly-

japoniečius. Greitai ji pri-

J’J 
at- 
ne-

Nors teisv-

Tokiu b'.ulu jie pagaliau visi sušilę ir 
atvyko i Tėvu Jėzuitų bažnyčią.

jau senai prasidė-

Bet dabar užėjo 
viskas “neitralizuoti” 
“tautinti.” 
ekonomines
“tautinti”

Graikų moterys apkrečia ir aptaiso šalygatvius prie 
namų tirštu cementu, kad apsaugojus nuo mirtinos 
vadinamos “denguefever,” kuri yra plačiai išsiplatinus

Bėkim iš čia! Greičiau!..

J.

(Tęsinys)

VI.

Bet Lina paliepė vaikučiams susikabinti
I

c ■

LIETUVOS] iKAIMĘ
------------  --/O 

gus, nusvyruotas ;— vi 
kaip reikia!..” Ir ištikro.J 
Taip dažnai pasikartoja J 
mūsų valsčiuose: varo tave, 
grasydami pabaudomis,.nois 3 
visai ir nereikia. Visas 
gumentas: — kas tai turės 
pravažiuoti. O ištikro ture- I 
tų būti: blogi keliai be jo- * 
kių netikėtų “ponų pravą-,^ 
žiavimo” turėtų būt ])rižįū- r 
riini, o kur tvarkoje — ne
valia būtų piliečių varynė- i 
ti prieš saulės tekėjimą. Pi- Į 
liečiai būt ramūs, nes nebū
ti] kas juos erzina.

Ar rūpi dabar mums to- , 
limesnė tautos ateitis. Taip 
rūpi, tuo tikslu jau daroma 
žygių tautos sveikatai palai
kyti: steigiama ligoninės, 
vaikų prieglaudos, darželiai. 
Tačiau yra ir dirvonų. To
kie dirvonai, tai mūsų bięd- 
nuomenei pagelba šeimai iš
laikyti. Daug yra neturtin
gų. kurie auklėja nemaža 
vaiku. O tokius šeimos žy
dimus kiekviena sveika tau-

( l

ta turi branginti, čia val- 
stvbei reikia ateiti su pagel- - 
ba. Bet jie kol kas skursta 
ir jais nemanoma net darbu 
•rprūjiinti. Emigracrjos rei
kalui n<‘siiivaikyti. O tatai 
reikėti] rasti sveikos išeities, 
^antikini su seniau emigra
vusiais broliais — neaiškūs. 
Amerikiečiui tiek daug pri
sidėję prie mūši] šalies ge- 

Jrovės — Įtariami, štai kad 
: ir “Darbininkas.” Iki ant

rajam šių meti] pusmečiui 
jis buvo neįsileidžiamas. 
Paskui nežinia koki jėga 
paveikė ir ėmė praleisti. Da
bar vė*l nebeateina... Vis tai 
keisti, podraug liūdni reiš
kiniai. kurie* tautos ateities 
kelius gadina, ir bereikalin
gai trukdo visam tautos kū
nui įmeti ir plėtotis.

' (Galas)

Lenkai sako, kad Vilniaus 
krašte dabar nesą nė 100 
tūkstančių lietuvių, nors dar 
1919 m. gyventojų surašy
me patys radę 112 tūkstan
čių. O pačiam Vilniuj tesu- 
rado 2-3 tūkstančius, nors 
atsižvelgiant į prieglaudų ir 
mokyklų skaičių, tų lietuvių 
yra kur kas daugiau. Juk 
ir 1927 m. savivaldybių rin
kimuose, nežiūrint didžiau
sių lenkų agitacijų ir gra
sinimu, už lietuviu sąrašus 
atiduota daugiau 1000 bal
sų, kas su balsavusių šeimy
nomis sudaro 10 tūkstančių 
lietuvių. Bet ir tas skaičius 
netikras, nes daugeliui ne
buvo pripažinta pilietybės 
teisių, kiti, boikotuodami 
rinkimus, visai nebalsavo, o 
buvo nemaža dalis ir tokių, 
kurie nesąmoningai atidavė 
balsus už lenki] ir gudų są
rašus. — Pats, dalyvauda
mas Vilniaus gyventojų su
rašyme, patyriau. kad dau
gelis lietuvių, kurie moka 
visas vietos kalbas, nežino, 
kaip rašytis ir vadintis. Jei
gu taip buvo 1911 m., tai 
keičiantis visokioms val
džioms: rusų, vokiečių ir 
lenku, gyventojai, sekdami 
to laiko mada, rašėsi gudais 
ar b ukais.

Kad geriau išaiškinti, pa
žiūrėkim į Vilniaus krašto 
praeitį. Istorija gali duoti 
tikresnių žinių. Anot Bū
gos ir kt. senovės Lietuvos 
tyrinėtoju, visos lietuvių gi
minės atsikėlė į Lietuvą JŠ 
ryti] dar prieš Kristaus gi
mimą. Tarp 6-8 amžiaus že
maičiai nusikėlė į šiaurę. bet 
dalis lietuviu liko Vilniaus 
krašte ir už Nemuno. Be
kovodami su slavais ir vo
kiečiais žuvo jotvingiai ir 
prūsai, kurių likučiai pabė-

gė taip pat apsigyveno Vil
niaus krašte. Taigi nuo se
novės šis kraštas lietuvių 
gyvenamas.

Kol lietuviai patys vieni 
sudarė didžiulę savo valsty
bę, pavojaus lietuvybei ne
buvo. Bet susidėjus su rytų 
slavais ir lenkais, pamažu 
pasiduota pirmiau gudų, o 
vėliau lenkų kalbai ir kultū
rai. Tačiau ligi 19 am., e- 
sant nedemokratinei ponų 
tvarkai, ištautėję tik bajo
rai ir didikai; paprastų kai
mo žmonių lenkybė nepalie
tė. 16-17 amž., kai gudai iš 
pravoslavų virtų unijotais, o 
vėliau, caro verčiami, vėl 
sugrįžo į pravoslaviją, lietu
viai visą laiką paliko kata
likais, — vadinasi, kai kal
bama dėl tikybos, tai kata
likai ir yra lietuviai, o pra
voslavai — gudai, kurių pa
čiam Vilniaus krašte labai 
mažą.

Lenkai tvirtina, kad 
(lenkų) Vilniaus krašte 
siradę iš lietuvių paimtų 
laisvėn vergų,
bė, kad kariaudami lietuviai 
pa rsi vesdavo daug lenki] 
vergų, bet jų daug ir grąžin
davo. Jau Gediminas su
grąžino keliasdešimts tūks
tančių lenkų, o su Jogaila 
ir likusieji išvažiavo į Len
kiją. Žinoma, daug buvo 
lenkų tarnautojų, arba daž
nai lietuvių didikai vesdavo 
lenkes žmonas ir ištautėda- 
vo. Bet visa tai buvo tarp 
bajoru, kaimas ištautėjimo 
nepažino.

Tikras ištautėjimas prasi
deda tik 19 amž.. o gal kiek 
vėliau. Lygiai KM) m. atgal 
lenkų istorikas Balinskis, 
išskalbdamas Vilniaus gv- • *• • 
Ventoj lis. mini lietuvius, gu
dus. žydus ir vokiečius, bet

nuostabu, nemini lenkų, 
nors lenkų, kad ir nedaug, 
anais laikais buvę. Bet, ma
tyt, ir lenkai, sekdami lai
ko dvasią, laikė save lietu
viais ir jų buvo taip maža, 
kad nedrįso atskirai pasi ro
dyti. Prieš 8 metus spaudoj 
pasirodė įdomios vieno raš
to ištraukos iš 1857 m. Vil
niaus vyskupijos kunigų pa
tiekta vienam Petrapilio’ 
profesoriui gyventojų fau: 
tybių statistikos. Iš 140 pa
rapijų, tik dviejose, ir tai 
tik mieste, nepažymėsimiie- 
tuvių; visose kitose vieni] 
lietuvių arba mišrai su gu
dais ir lenkais gyvenama, 
nors lietuviai daugumoje*. 
Patikrinus, nekalbant apie 
lenkų žinias, ber tą 70 m. 
lietuviškai kalbančių skai
čius žymiai sumažėjęs. Da
bar via vietų, kur lietuvis- 
kai visai nekalbama, ar dar 
kalba tik vieni seneliai, o ta
da vienų lietuvių buvo dau
gumoj gyventa. Pavyzdžiui. 
1857 tokios parapijos buvo: 
abeji Trakai. Rūdninkai. 
Antakalnis. Verkiai. Ruda
mina. Ašmena, Varnėnai, 
Alsėnai, Krėvė. Salos, Ka
majai ir ilgiausia eilė kitu, 
šios žinios patiektos visu 
kunigų ir galima laikvti au- 
tortetingomis. Didžiausias 
lietuvių ištautėjįmas ėjo 
per atsiradusin-ifiikų politi
ką bažnyčioj ir spaudos už
draudimą, kurie labiausiai 
slopino lietuvybę. Tai]) per 
70 m., dėl šių dvieju prie
žasčių. mes nustojome žy
mios dalies lietuvių.

Laikui bėgant, padaryti 
keli gyventoji] surašymai. 
Nors juos davė rusai ar vo
kiečiai, bet lenkai, kaip dva
sininkai, kunigai ir inteli
gentai. turęjo žymios įtakos. 
Jie patardavo paprastiems 
nieko neišmanantiems žmo
nėms. kuo rašytis, ir dažnai 
patys būdavo surašinėtojai.

Ir vis dėlto, palyginę ru
sų ir vokiečių sąrašus, gau
name skaičių, kuris labai 
skiriasi nuo lenkų sąrašų.

u|
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1897 m. iš 100 gyventojų 
rasta tik 10 lenkų, 23i/2 lie
tuvių, 46 gudai (tokia buvo 
mada), toliau eina tuteišiai 
ir kt.: o vėliau, kada lenki] 
grovas Idiotėlis patikrinėje 
tuos skaičius, tai surado tik 
3 lenkus ir net 321?. iš šim
to lietuvių, o jau 1909 m. 
lenkų skaitoma 15—25(7<, 
nors, rodos, nauju lenki] ne
pribuvo, o lietuviai juk ne- 
išmirė. Išeina, kad liiduviai 
laiko įtakoje greitai ištautė- 
ja. Dar 1860 m. randama 
per 400 tūkstančių tikrų lie
tuvių. o prie vokiečių tik 
120 tūkstančių. Bet už tai 
užaugo lenkų ir gudų skai
čius.

Turėdami tokiu žinių, ga
lime drąsiai pasakyti, kad 
tie 100 tūkstančių. kurie, 
nežiūrėdami jokit] grasini
mų ir persekiojimų, dabar 
prisipažįsta lietuviais esą. 
yra tikri susipratę lietuviai. 
O kadangi, kurie tik moka 
susikalbėti lenkiškai, lenku 
valdžios priskiriami prie 
lenkų, tai visai suprantamas 
lenki] pagyras, kad iš 1 mi
lijono Vilniaus krašto gy
ventoji] esą 600 tūkstančiu 
lenki], nors tas skaičius ga
lima daugiau per pusę su
mažinti nesusipratusių lietu
vi i] naudai. Taigi, prie HM) 
tūkstančiu tikru lietuviu.

galima drąsiai pridėti 80 
tūkstančių iš gudu lietuvių, 
42 tūkstančiu tuteisiu, di
desnę dalį aplenkėjusių, kur 
nesenai kalbėta lietuviškai 
ir 90 tūkstančių iš pačio 
Vilniaus apskr. ir miesto,-- 
gausime G00 tūkstančių lie
tuvių. Štai yra skaičius,’del 
kurio mums tunka šiandien 
taip daug kovoti.

“ Kalt i >lix”

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS 
IR PARODA

nebuvo peržengusi kitos bažnyčios slenkstį, kaip 
tik katalikų, — tačiau dabar ji drąsiai įėjo į tą 
klaidatikių šventyklą.

Bažnyčioje kaip tik buvo sakomas pamoks
las. Žmonių daugybė buvo prisigrūdusi. Jų 
tarpe matėsi ir daug svetimžemių ateivių. Savo 
laimei vaikučių tarpe Lina tuoj pastebėjo ir 
savo nusiminusius
sigrūdo prie jųjų ir sušuko:

— Vaikučiai!
Greičiau!..

Žinoma, mažieji jiųioniečiai, vos tik pamatę 
savo mylimąjį] globėją, tuojau pašoko iš savo 
vietų ir visi nudžiugę su didžiausiu kliksniu pa. 
sileido prie jos... Pamokslininkas tai pama
tęs net akis išvertė ir visas paraudonavęs iš pyk
čio sušuko:

— Kas tau yra. tu akiplėša! Greitai, kad 
tavos čia nebūtų!. . Vaikai, nurimkite*!. .

Bet Lina nė kiek to nenusigando ir drąsiai 
jam pasakė: •

— Aš išeisiu tik drauge su tais vaikučiais!
— O kam tau rūpi tie vaikai! Palik juos!..

— Kaip tai ? Juk tai yra mano japoniečiai. 
kuriuos aš kiekvieną sekmadienį veduosi į ka
talikų bažnyčią!..

— Ką tu čia dar kalbi! Tuos vaikus aš pats 
čia atsivedžiau, n jie čia pasįliks!. .

— Tai netiesa! Tamsta man juos pavogei! 
— gynėsi ta mažutė drąsuolė ir nuolat kartojo: 
Aš iš čia neišeisiu be šitų vaikučių!..

Bažnyčioje kilo didelis sumišimas.
go dar antras metodistų pamokslininkas ir no
rėjo su jėįja išvesti mergaitę į gatvę. Bet vai
kučiai įsikabinę į jos drabužius tvirtai 
ir jos nepaleido.
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— Tai yra mano japoniečiai! Aš juos turiu 
vestis į katalikų bažnyčią.

Metodistų pamokslininkai, matydami geruo
ju negalėsią jos atsikratyti, išbėgę į gatvę pasi
šaukė policininką. Tas atėjo.

— Žiūrėk, Tamsta! — aiškino jam. — Koks 
tos mergaitės akiplėšiškumas. Be niekur nieko 
įsiveržia laike pamaldų ji į mūsų bažnyčią ir 
nori mums išvilioti visą būrį vaikų!. .

— Tai yra mano vaikučiai, kuriuos aš kiek
vieną šventadienį vedu į Tėvų .Jėzuitų bažnyčią. 
Ir štai jis man šiandien juos pagrobė!—gynėsi 
Lina.

Policininkas, ačiū Dievui, nepametė pusiau
svyros. Jis liepė visiems nurimti ir, kreipda
masis į mažuosius japoniečius. paklausė jų:

— Vaikai, ar jūs norite šičia pasilikti, ar ei
ti su šita mergaite ?

— Mes eisime su Lina! Su mūsų gerąja Li 
na!—šaukė, lalėjo vienas už kilo nudžiugę vai
kučiai.

— Na, tai gerai! — trumpai tarė policiniu 
kas ir, kreipdamasis į Liną, pasakė: Mergaite, 
pasiimk tu juos su šarvini!..

— Praleiskite juos!.. -i ;

Ir visi tie mažutėliai Japonijos ateiviai, grei
tai apleido svetimąjį] bažnyčią. Jie dabar ne* 
galėjo nė atsidžiaugti savo ištikimąja globėja 
O pati Lina giliai atsiduso ir. širdingai padė
kojus gerajam Jėzui už suteiktąją pagalbą, pra
dėjo įaipintis, kaip čia greičiau parvesti tokį 
didelį vaikučių būrelį į toli esančią katalikų 
bažnyčią. Kelionė buvo gana sunki ir pavo
jinga: nes rtuolat reikėjo eiti per plačias gat
ves. kuriose be paliovos dūzgė daugybė automo
bilių.

Šiuomi skelbiami*, kad A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir New Ilampshire 
apskričio suvažiavimas Į- 
vyks 4 dieną lapkričio, pir
mą vai. po pietž, šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta 
g-ve, So. Boston, Mass.

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

Brangios sąjungietės! ruoš
kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be atidėliojimo, kad 
paroda pavyktų, o neliktu 
vien nutarimu.Visokius ran
ku išdirbinius prašome siųs- 

. ti šiuo adresu:
M. Sulydau šlaite 

50 W. Sixtb St., 
So. Boston, Mass.

vieni kitiems už ranku ir neišsiskirti. O kada 
reikdavo pereiti skersai gatvę, tąsyk ji is tolo 
mosikuodavo ranka automobiliams, kad jie su
stoti] ir palauktų, kol ji su savo vaikučiu būrin 
pereis.
>i įmurę

Katekizmo pamoka buvo 
jus. Tėvas Dėl Toro, kuris mokė vaikučius ka
tekizmo, labai nusivijo, pamatęs, kad tie japo
niečiai taip vėlai atvyko į pamoką. Juk pa
prastai jie niekados nepasi vėlindavo. Tik iš
ji] veidelių galėjai pastebėti jog jiems šiandien 
kas nors nepaprasta turėjo atsitikti. Bet Lina 
kai]> tikra karžygė apie tai nieko nepasakė, ne
sigyrė. Ji tiktai pasiaiškino, jog šiandien jai 
teko tuos vaikučius iš labai toli parsivesti. Ir 
vos tik vėliau iš pačių japoniečių Tėvui

r

Iniciatyva ir atvirumas. Zui
kio rolė. Keistis pažangu
mas. Kada žmogus erzinasi. 
Tautos ateities rūpesniai.

Nesant tautos atstovybės 

— iniciatyva nebegali reikš
tis. Viskas eina tik iš vir

šaus. Už tad žmonės patys 

niekuoni nebesirūpina, kaip 

vien savo pilvu. O pažan
gumas tik tuomet reiškiasi 
gyvenime, kai tautos nariai 
laisvai yra išklausomi, jų 

troškiniai gauna gyvą atbal
si. Laisvi piliečiai nieko ne

bijo.

Nesenai Kaune susitikau 

savo seną' gerą pažįstamą. 
Pasikalbėję apie kitas ki

tą, apie šeimą, apie kasdie

nį gyvenimą — užklausiau 

kas girdėt Kainu*, kas ma

noma “užkulisiuos’’ ir t. 1. 

•Jis turėjo pažįstamų žurna
listų tarpe ir šiaip tarpe 
aukštesnių sferų. Labai ta

čiau nustebau, kai mano 

prietelius man nieko nesten
gė* papasakoti... Žinoma aš 

ncbeklausinėjau. Jš kur toks 

skirtumas? Toks jis būdavo 

atviras, drąsus—dabar ven

gia. prisibijo. Tarytum bū
tu tiesą įspėjęs man per 
Sekminių atostogas vienas 
papilietis.

Sakoma pažangumas. Pa
žangumas eina ekonominiu 
keliu, bet dvasios sryty ne
galime pasigirti. Patys rim
tieji laikraščiai yra sustoję. 
Kas šiandien nesigaili “Lie
tuvos” dienraščio, “Ilius
truotosios Lietuvos’’ — jais 
negali prilygti jokie šiandie
niniai leidiniai. Kodėl taip? 
Sensacija, lengvabūdiškas 
juokas — tai dabartines 
“be palty vės’’ spaudos daž
nas reiškinys. Toks liūdnas 
menkėjimas dvasia — tai 
iniciatyvos nykimo išdava, 
tai noras užpildyti atsiradu
sią tuštumą. Ir miestas ir 
kaimas tatai jaučia. Kata
liku vadai gerai supranta ir 
per katalikų organizacijas, 
ypač jaunimo—žadina auk-, 
štesnius kilnesnius žmogaus 
jausmus, 
mada 
arba 
zuok 
c i jas.

Dėl 
Tore pasisekė sužinoti visa teikyliū. Bet nė da
bar nenorėjo ši kilni 12 metų mergaitė pasi
pasakoti apie savo nepaprastai drąsų žygį. Ji 
vien tik kartojo:

— Tėveli, juk aš padariau tik tai. ką būti] 
allikę ir. kiekviena mergaitė, ar berniukas, ku
rie tik yra įsirašę į mūsų “Eucharistijos kar
žygių” knopelę!.
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Tą kilnų apaštalavimo darbelį atliko tik jau
na Brazilijos mergaitė, kuri dažnai jungiasi su 
Isgany’toju pasislėpusiu Švenč. Sakramente. O 
kiek tokių pat kilnių Eucharistijos karžygiu ga
lėtų atsirasti ir mūsų vaikučių tarpe, jei tik iš 
tų kelių dešimtų tūkstančių Lietuvos berniukų 
ir mergaičių suprastų bent dalis, kurie pasiryž
tų lygiai artintis prie Kristaus. Argi manote, 
kad Išganytojas ir jų nepalaimintų?!..

(“Žvaigždė”)

Neitrali- 
organiza- 
jaunimą. 

Bet rezultate. — tai padary
ti iš gyvų žmonių dirbtinus 
modelius. Iš sudvasintu e- 
sybių — materialius. Nesu
prantamas ir keistas šių me
tų pažangumas.

Žmonės nors ir apsnūdę, 
neretai ei7.inasi. Erzinasi 
ir pyksta. Nesenai viename 
valsčiuje“ kaimiečiai sekma
dienį gavo įsakymą ryt die
ną. pirmadienį, dar saulei 
netekėjus (tikras faktas!> 
savo sklypuose ant vieškelio 
kelią pataisyti. Buvo Įspė
ta. kad kas tai važiuosiąs... 
Žmonės, kaž kaip instinkty
viai įbauginti — atsikėlė tik 
auštant jtasįkinkę — išdar
dėjo. Ant kelio susitikę kits 

Ikitą piktinasi:
trūksta štai

Didžiai (ierb. Redakcija:—
Ar nebūti] salima kaip nors 

sujudinti jausmus G<*rb. klebo
ną, kad visose parapijose su
organizuoti] vaikučius, kurie 
nešiotų po stabas ir pardavi
nėtu katalikiškus laikraščius. 
Taip būti] galima daug gero 
padaryti dėl Dievo ir žmonių, 
nes prašalintų blogą spaudą iš 
namų.

Aš. važinėdamas jxj lietuvių 
kolionijas patėmijau Waterbu« 
rv, (’onn. kaip tie biedni si- 
račiukai sukatomis labai daug 
naudps padaro dėl žmonių ir 
dėl Dievo pardavinėdami spau
dą. Tuo pačiu jie padaro nau
dą ir klebonui. nes kuniet pa
rapijoj žmonės skaito katali
kiškus laikraščius, tai ir para- 
.. . .

pi joj ramu ir parapijonys su
tikime gyvena ir vienybėje 
darbuojasi parapijos Baž
nyčios labui. ą

< ‘ - -t- J

Duok Dieve, kad ateitų to-, 
kie laikai, kad visose parapi
jose platintūsi katalikiška 
spauda ir prašalintų blogų 
spaudą; kad paklydusieji Su
grįžtų prie Dievo, ir kad mūsų 
tarpe pranyktų nesutikimajk.

Su gilia pa garbu,
J. Kondrotel
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r KAS GIRDETHJETUViy KOLONUOSE |

PITTSBURGH, PA.
f Atsikreipimas į Geradarius 

K'.- ** \
; Po Unksmių vasaros dienų, 

Bau ir vėl atėjo šaltas ruduo. 
/Iš žalių girių ir iš po linksmių 
Į piknikų, žmoneliai pasinaudo 
;ję vasaros tyru oru, vėl ren- 
įkas j svetaines ir pradeda sa- 
|-Vo gerus darbus tolinus varv- 
'ti. Geraširdžiai darbininkai, 
gįtūrie nenuilstančiai darbuojas 

dėl katalikiškų Įstaigų, kon-
- centruoja savo visas jėgas, i- 
įdant suteikus didžiausią pa- 
F gelbą toms Įstaigoms, kurios 
/kenčia didžiausią skurdą, kai- 
/po jaunutis nesubrendęs kūd: 
ūkelis.
A Švento Pranciškaus Lietuvių 
. Vienuolyno Sesutės, 
ytiktai, kaip jaunas

atsistojo pačios ant 
| Bet silpnos, kai])

pradedąs vaikščioti

Tas balsas nužeminto prašy
mo siekia visus mūsų Gerada
rius Tautiečius. Visi gerai ži
no, kad geras darbas nepaliks 
l>e užmokesčio, nes šventas 
Povilas sako: (į Kor. III 2) 
“Kiekvienas žmogus atgaus 
užmokestį už savo darbus.” 
Jėzus Kristus sako: (Šv. 
Mork. IX 40) “Nes kas no
rint.* dlos jums gerti stiklą 
vandens mano vardan, jog 
Kristaus esate, ištiesų sakau 
jums nepasiliks be savo užmo- 
kesnio.”

Sesutės savo maldose atmins 
visus geradarius, o Viešpats 
Dievas teisingai atmokės šim
teriopai.

Aukas arba daiktus malonė
kite siųsti šiuo antrašu: Sisters 
of St. Francis, Mt. l’rovidence. 
R. D .9. So. Ilills, Pittsburgb. 
Pa.

Kun. J. V. Skripkus,
Kapelionas

kurios ką 
kūdikėlis, 

savo kojų, 
mažutėli* 

reikalauja
Į geros motiniškos rankos, kuri 

padėtų silpnutėmis kojelėmis 
įžengti. Tai]> ir švento Prai:- 
| ciškaus Vienuolynas reikalau- 
į- ja gailestingų žmonelių geros 
K'širdies idant sustiprintų pra 

džioje tame silpname padėji- 
i me.
į Todėl, švento Pranciškaus 
|- Lietuvaitės Seserys, nužemin- 
F tai prašo gailestingos dvasiš- 
e kijos,« tai yra: Gerb. Klebonų 
£? ir Gerb. A’ik.n ų idant nepa- 

mirštu neturtingų Sesučių, ku- 
• rios padeda pilną pasitikėji- 
U mą, kad ir šiemet, kaip iki šio- 
| lei gelbėjo. ]>asirū])ins kiek- 
t vienas Gerb. Klebonas su pa- 
IkV gelba Vikarų parengti vajų.- 

kuomet kiekvienam yra paran- 
kiau, ir pagelbės savo pagei- 

y daujamai Įstaigai.

Sesutės nužemintai kreipia- 
k si Į visas draugijas, kurios kas 
& metą tame laikt> nepamiršo sa- 
U vos. lietuviškos ir katalikiškos 
F įstaigos, o ypač šiemet te]>a- 
F deda Jos savo visą viltį, kad 
I nei vieną Draugystė neatmes 
| to nužeminto prašymo, bet pa- 
[ gal savo išgalės pagelbės pra- 
F džioje gyvenimo. Ypač Sesu- 
R tės, giliai pasitikėdamos šv.

Pranciškaus Rėmėjams, kąd 
F jie dubultu uolumu šiemetą 
f parodys savo gerumą ir st('ng- 
|- sis paremti tą m'turtingą ir 

visiems naudingą įstaigą.
K Taipgi Sesutės kreipiasi Į 
p visus geros širdies žmonelių*, 
r pasitikėdamos. kad visi su- 
Į; pranta jog pradžia gyvenimo 
A yra sunkus dalykas. Todėl 
p kiekvienas geradary* atjaus tą 
į reikalą ir išties savo irailestin-

WESTFIELD, MASS.
Seniai jau kas buvo praneš

ta iš šios 
darbuotės, 
dos nieko
ma, o tuom tarpu daug kas y- 
ra nuveikta.

lietuvių kolonijos 
taip kaip kad ro- 
čia nebūtų veikia-

_ — ■ / -

gijos salėje. Šiais metais ren
giama tik du vakaru, bet už
tai kad ir trumpai vienok bus 
smarkūs fėrai. Visi gyvai 
rengiasi ir darbuojasi. Daug 
kas bus naujo. Paįvairinimui 
bus gera muzika ir šokiai.

Galutinis numatomas naujas 
Įvykis bus tai klasinis koncer
tas, kurį čia išpildys panelė 
E. Aušriūtė, spalio 30 dieną, 
antradienio vakare, šv. Kazi
miero Dr. salėje. Niekas ligi 
šiolei negali užmiršti pavasa
ryje Įvykusio p. A. Sodeikos 
koncerto, kasgi dalyvaus da
bar š.iame koncerte taip pat 
negalės pamiršti, nes čia lygiai 
toks ]>at koncertas bus, taip 
pat klasinis, taip lygiai žymus, 
tik tame skirtumas, kad ten 
dainavo vyras, o čia dainuos 
mergina. Panelė E. Aušriūtė 
yra žymiausia lietuvių daini
ninkė.. Ilgai lavinosi dainavi
me Amerikoje, vėlesniu laiku 
mokinosi Italijoje net keturis 
metus, iš to galima suprasti 
kad bus kas nors gero ir ne
paprasto. Pianu lydės žymi 
pianistė panelė Šalinaitč.

Tai .toki Įvykiai ir krutėji
mai šioje kolonijoje. Maža ko
lonija, bet čia vis įvyksta kas 
nors naujo, prakilnaus ir ne
paprasto. Vis tai dėka mūsų 
klebono kun. K. A. Vasio. Mū
sų klebonas taipgi pranešė kad 

’ Keturiasdešimt* Valandų at
laidai nuo šių metų kas metai 
Įvyks lapkričio antrąjį sekma- 
dieną. Šiais- metais atlaidai 
atsibus lapkričio 11, 12 ir 13 
dienose.

daugybė. Visi juda 
Visiems yra kas veik- 
kupina įvairių žaislų: 
traukimas, lenktynės,'

NEWARK, N. J.

H

NAUJAS LIETUVIS 
GYDYTOJAS

Dūda

“Aušros Sūnus” pavyko

>

V"

Vaizdas miestelio Davis So. Dakota kuris buvo tom ado visai sunaikintas.

K -

IV 3į < • ~

PHILADELPHIA, PA.
Dar apie pagerbimo vakarą

Baigiant programą choras, 
vadovaujant varg. Modeliui 
padainavo “Ei. pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim.”

PHILADELPHIA, PA.

Kaip jau buvo rašyta, rūgs.
28 d. įvyko kun. M. F. Dau
manto pagerbimui jo metinė
se sukaktuvėse darbavimosi 
šv. Kazimiero parapijoj ir var
do dienoje iškilmingas vaka
ras.

Kun. M. Daumantas, kurio 
pagerbimui buvo surengtas 
tas vakaras, pasakė Įspūdin
gą prakalbą ir dėkojo visiems 
už linkėjimus ir dovanėles, o 
ypač savo klebonui kun. Kau- 
lakiui ir rengėjoms šio vaka
ro.

ir

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Kun. M. F. Daumantui išreikš
ta daug nuoširdžių linkėjimų. 
Taipgi suteikta jam visokių 
dovanėlių. Kaip girdėjau apie 
keturis šimtus dolerių pinigais.

Kun. M. Daumantas dar tik 
metai kaip darbuojasi šv. Ka
zimiero parapijoj prie klebono 
kun. Kaulakio, kuris jau dau
giau kaip dvidešimts 
įųetai čia klebonauja.

Neilgas laikas, tik

Vakaro vedėju buvo p. A.
Cžumeckis, vietinis visų myli
mas asmuo.

Buvęs

WATERBURY, CONN.
Sugrįžo klebonas

:ją

penki

AVATERBURY, Conn.—šio-' 
je kolonijoje atidarė ofisą 
naujas lietuvis gydytojas Jo
nas (Staneslow) Stanislovai- 
tis, gimęs ir baigęs pradinę 
mokyklą Amstetdam, N. Y.

Aukštesnę mokyklą užbaigė 
garbingai Binghamton, N. Y. 
už ką gavo net dvi stipendijas 
— Cornell Tuitiou. Scholąrsliip 
ir Npav York Statė Cash Se.liol- 
arsliip.

Nuo 1918 iki 1922 metų mo
kinosi Cornefl universitete, 
Vthaca. N. V. ir užbaigė su 
laipsniu Bachelor of Art s. Ta
da įstojo Į medicinos kursus 
tame pačiame universitete' — 
Cornell l'niversity Medical 
College. Ne\v Yorke — ir už- 
bagiė 1926 metais. Būdamas 
New Yorke gavo progą studi
juoti gydymo būdus didelėse 
ligoninėse kaip Bellevue Neiv 
York llospital — Manhattan 
Maternity Clinic ir kitur.

Užbaigęs medicinos kursu* 
įstojo i Strong M(miorial llos
pital — Rochester, N. Y., kur 
gavo progą per vienus metus 
patirti daug apie visokias li
gas ir naujausius gydymo bū
dus.

Vėliaus gavo daug prakti
kos Rochester Statė llospital 
kaipo pagelbininkas gydytojas 
proto ir nervų ligų.

Dabar apsigyvenęs Water- 
bury yra pasiryžęs tarnauti 
savo tautiečiams ko geriausiai.

B. P. šilkauskas

šv. Kazimiero lietuvių baž

nyčioje iškilmingai pąminėjo 
Šv. Panelės Rožančavos šven

tę spalių 8<1.

Ryte kun. M. Daumantas at
laikė iškilmingas šv. mišias 
buvo procesija.

Procesijoje dalyvavo ir

puošė mūsų parapijos vaiku

čiai seserų juirengti.

Altoriai buvo papuošti gėlė

mis.

Kleb. kun. J. Kaulakis pasa

kė turiningą pamokslą primin
damas rožančiaus reikšmę. Pri

minė iiįtai, kad Lietuvoje visi 

buvo išmokinti kalbėti ir bran
ginti rožančių, bet čia nustojo 
taip darę — paklydo ir atsi
tolino nuo yisų Motinos. Daug 
tokių pamiršo net ir savo mo
tiną ir tėvelį.

Dieve, sujudink klaidžiojan
čių širdis, kad jie sugrįžtų prie 
Motinos — Katalikų Bažny-i 
čios ir savo tėvelių, kurie juos 
išauklėjo.

Tegu] sugrįžta Į visų širdis 
krikščioniška meilė — “mylėk 
artimą savo kaip pats save.”

Parapi jonas

/

Mūsų klebonas kun. J. Va
lantieji!.* sugrįžo iš Lietuvos 
ir parvežė daug žinių iš tėvy
nės. Spalių 6 d. įvyko priėmi
mui klebono vakarienė. Va
karienėje dalyvavo miesto ma
joras ir daug pro^esijonaių ir 
biznierių. Svetainė buvo pil
na žmonių. Daug netilpo ir 
turėjo grįžti į namus.

Programa susidėjo iš kalbų, 
eilių ir dainų.

Klebonui išreikšta nuoširdūs 
linkėjimai.

metai, 
kaip darbuojasi kun. Dauman
tas, bet jau patraukė visų pa- 
rapijonu širdis prie savęs.

.Jis nepraleidžia nei vieno 
draugijų susrrinkimo ir atsi
lankęs suteikia gerų patarimų.

Vakaro programas buvo tu
riningas. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, p. Hodeliui va
dovaujant padainavo keletą 
dainelių.

Kalbėjo kleb. kun. J. Kau- 
lakis ir šv. Jurgio parapijos

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS

Negalima praleisti nepažy
mėjus praėjusios vasaros pa
rapijos pikniko, nes tokio dar 
čia nebuvo; tai nepaprasto ju 
dėjimo ir linksmumo piknikas. 
Žmonių 
kruta.
i. nes 

virvės
siūlų vijimas, obuolių kontes- 
as. dainavimai, muzika ir ko 
en nebuvo! Daug gyvun>o ir 
inksmumo įnešė atvykę pik 

nikan worcesteriečiai, o jų at
vyko keliolika pilnų automo- 
ulių ir du autobosu. Mat 

AVorcesterio lietuviai daugiau 
nipratę prie tokių dalykų, o 

savo keliu linksmi ir malonūs 
žmonės. Pelno iš to pikniko, 
dek girdėjau, parapija pada
rė apie $300.00. Tai nepapras
tas pelnas šioje mažoje para
pijoje

Rugsėjo 4 dieną čia Šv. Ka
zimiero Bažnyčioje buvo iškil
mingai pašvęsta nauja Šv. Te
resės. Vaikelio Jėzaus, stovy- 
la. Nuo pašventimo dienos at
laikyta devynių dienų novena. 
Kiekviena diena buvo tam c. *
tikros pamaldos ir pamokslus 
sakė patsai klebonas kun. K. 
A. Vasys. Žmonės rodė dide
li dievotumą, kiekvieną vaka
rą prisirinkdavo beveik pilna 
bažnyčia. Negalima praleisti 
nepažymėjus šį tą apie šią sto- 
vylą. Tai nepaprastai graži 
stovyla. Juo labiau į ją žiū- 
įi. juo daugiau atrodo lyg gy
va. Daug grožio priduoda pui
kus elektros šviesų vainikas 
apie visą stovylą. Stovyla par
traukta tiesiog iš šv. Teresės 
gyvenimo vietos, net su tikru
mo antspaudu. Nuo spalio 3 
dienos vėl atsibuvo pamaldos 
į šv. Teresę per tris dienas, 
dabargi būna pamaldos kiek
vieną pirmą mėnesio sekmadie
nį jm) mišparų.

Sekantis įvykis bus tai pa
rapijos fėrai arba bazaras, ku
ris įvyks splio 19 ir 20 dieno- 

l se, penkiadienio ir šeštadienio 
vakarais, šv. Kazimiero Drau-

4

B. P. š.

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus “Darbininkui.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuoj aus pažymėdami sa
vo tinkamumą prie tokio darbo.

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

Akelaitis ir

I ryšio

vaikų

Darbai 
neblogai, 
ną laiką.

*

iš Lietuvos 
kitų jau su- 

vienas

* * ♦

20 d. spalių prasideda para
pijos kermošius. Parapijonai 
prie to gražiai rengiasi.

Lauktukas

iute.

4

Gordon Stewart Northcott., 
areštuotas Kanadoj ir kaltina 
mas užmušime dviejų 
Riverside, Kalifornijoj.

Rūgs. 30 d. buvo vaidinta 
‘Aušros Sūnus.” Vaidino 

artistas S. Pilka su savo gru- 
)e. Vaidinimas pavyko .gerai. 

O ypač p. Pilkos vaidinimas 
žmonėms labai patiko ir jam 
nesigailėjo aplodismentų. Žmo
nių buvo daug ir ūpas pasili
ko geras. Dabar laukia “Že- • klebonas kun. I. Zimblys. 

mes Rojaus/’ kurį vaidins 
apkričio 11 d. Bus juokų-juo- 
<elių. Nepamirškite dienos.

* * *

ŠĮ metą spalių 9 d. apvaik
ščiota 7 d. spalių. Kalbėjo 
kun. Ig Kelmelis ir p. E. Vi
leišienė, vilniečių atstovė. Ji 
nupasakojo gražiai Vilniaus 
našlaičių vargą ir skurdą. 
Taipgi kalbėjo p. P. Daužvar- 
dis, Lietuvos vice-konsulas. 
Jis apibudino Vilniaus klausi
mą ir Vilniaus moksleivija. 
Buvo renkamos aukos Vilniaus 
našlaičiams. Kiek surinko 
neteko sužinoti. Šias prakal
bas surengė Federacijos 8 sky
rius. Daugiausia pasidarbavo 
pp. P. Alseika. J. 
P. Gečiuras.

«, * *

Jau žmoneliai 
sugrįžta. Tarpe
grižo p. J. Gvazdaitis, 
iš šv. Cecilijos choro daininin
kų ir darbuotojas Newarko ko
lonijos. Jonas srerai išrodo. 
Mat Lietuva parodė ką gali.

♦ * ♦

mūsų kolonijoj eina 
Žmoneliai dirba pil-

Nuo Sodalicijos draugijos 
sveikino ir įteikė "gyVų gėlių 
bukietą p-lė O. Mo,

Solo dainavo p. StasCs"Ba
rauskas. Mūsų mažytės mer
gaitės pasakė eiles: “Ten ry
tas, ten vakaras.”

Labdarybės draugijos po 
vardu šv. 'Vincento — p. J. 
Pronckūnas, Tretininkų drau
gijos vardu sveikino p-nia A- 
gota Mažeikienė, Gyvojo Ro
žančiaus — p-lė M. Kimutis, 
Saldžiausio Vardo Jėzaus dr, 
jos vardu — p. J. Mankus, L. 
I). S. 13 kp. — K. Dryža, 
Apaštalystės Maldos — p-ni L. 
Barauskienė, Moterų Sąjungos 
kuopos — p-ni V. Butkienė, 
Lietuvių Katalikiškų D-jų Są- 

— p. A. Užumeckis.

Solo dainavo — p-nios V. 
Butkienė, L. Juozaitienė, p-lė. 
M. Sargeliūtė. Pastaroji ne
seniai čia atvyko ir apsigyve
no. Ji padarė dideli Įspūdį Į 
visus.

Baigusios parapijinę mo
kyklą mergaitės, priruoštos 
Seserų Kazimieriečių padaina
vo “O Lietuva, numylėta.” 
P-lė Dakniutė pasakė eiles.

P-lė O. Unguraitė sveikino 
kun. M. Daumantą prielankių 
parapijonų vardu.

Dialogą atvaidino E. Sopas 
ir Stankevičius.

Įvairios Dainos
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave_________________
Bernužėl, nevesk pačios ________
Graži čia giružė_________________
Meilė____________________________
Meile uždegta krūtinė __________
O pažvelgki ____________________
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos ------------

Duetai

Moterą Sąjungos Imnas ------------
Skrenda, lekia musą mintis---------
Trisdešimt dainą_______________

. .75 

. .50 
_ .50
. .40
. .65
_ .50 
. .60
$1.00

_ .50 
_ .75 
..$1.50

1.
2. 
n
O.

4.

6.

7.

8.
9.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS

a) Eisiu j girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve 
a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli-------- ---------------------------
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge---------------------------------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis--------------------------------
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo------------------------------------------
Tautiški šokiai I.-------------------------
Tautiški Šokiai ---------------------------- -

.25

.25

.25

.40

.40

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

20.

22.

Mišram Chorui

Ginkim šalį Lietuvos--------- i----------
Giesmė į Šv. Kazimcrą___________
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 rytą, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj________________________ __
a) Micls tėvoli, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio vyno------
a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu- 
čia-liulia------------------------------------- .50

.50 

.50

.25

.50

.75

.50

.50

.50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2

1.

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

l$0.0Apvesdinkite mane --------
Šią nakcialv (dzūkiška) -------
Jojau dieną (augštam balsui) 
Ko liūdit sveteliai--------------
Siuntė mane motinėlė ----------
Vai aš pakivseiau------------------
Saulelė Raudona------------------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
Jau kelias Lietuvai -----------------
Dvi dainos_____________________
Mūsą Šokiai I.______________ _—
Mūsą Šokiai II.---------------- --------
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GUDAVIČIAUS DAINOS
Aštuoniom įvairos dainos ___
Trys dainos___________________

VAINTKUONTES
Mūsą šokiai___________________
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Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS”
%

366 W. Broadway Sonth Boston, Mass

“Darbininko” Knygyne. Siųsda-
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Kongresiniai Rinkimai
----- L’oe- t ■
435 išĮMa — bu& renkama 
lapkričio menesio pifmą an
tradienį. . ‘Kas dešimts metų 
Kongresas paskiria skaitlių 
knomet gyventojai suskaity
ti (ląiKėį ųenzo)^įd“’~‘*,:"c’

•‘prejįdęu-7 
metai, bet 
dvimetinis

1928 4iL netik 
tinių rinkimų” 
yra reguleriškas 
rinkimas visos Atstovų Bu
to narystės, ir taipgi rinki
mai paskirti tręšĮą dalį Se> 
nato narystės. . >

Taipgf ĮvVks svarbūs val
stijų rtnkimdi.1 r35 valstijos 
rinks gubernatorius. Ke
lios valstijos rinks narius į 
valstijos legislatūrą, kur tik 
valstijos konstitucijos aprū
pina tokius rinkimus lygiais 
metais. Miestų mayorai, 
valstijų, apskričių ir mies
telių viršininkai taipgi bus 
renkami keliose valstijose.

Naujas Atstovų Butas Su
sirinks Ateinanti Kovo — 
nesį. Kad nors prezidenti
nė kova užima pirmą vietą, 
bet kongresiniai rinkimai y- 
ra lygios svarbos. Senatas 
ir Atstovų Butas, drauge, 
sudaro Suv. Valstijų val
džios įstatymdavystinę dalį. 
Prezidentas yra vyriausias 
egzekutyvis aficierius, šalies 
valdybos asmeniškas atsto
vas. Bet Įstatymų pravedi- 
mo spėkos koncentruotos ki
toje valdžios dalyje — Kon
grese.

Atstovų Buto nariai 
kami kas dvieji metai, 
natorių terminas yra 
metai 
už Atslovų. Trečia 
Senatorių išrenkama 
dveji metai. Kuomet 
gresas susirinks Kovo 
nesy, bus naujai 
Atstovų Butas ir trečia da
lis Senato. l

Kongresas susirinks prieš 
tą dieną, tuoj po rinkimų, 
dėl trumpos sesijos. Bet 
naujai išrinkti atstovai ir 
senatoriai negali dalyvauti 
apsvarstymuose*-, nes jų lai
kas of'iciališkai prasideda 
kovo 4 d., sekančiais metais 
po rinkimų, pačiu laiku su 
naujo prezidento Įšventini
mu.

Senatorių Rinkimai. Kon- 
stitucija aprūpina, kad tuvi 
būti du senatoriai iš kiek
vienos valstijos. Senatorių 
rinkimai 
mėn. net 
veik visi 
terminas 
kovo mėnesy (apart vieno) 
vėl bandys būti išrinkti. Vi
si turi priešų. Dešimts iš 
šitų si-natoriu, kurie turės 
vesti stiprias kovas, yra re
publikonai, dvidešimts vie
nas demokratas, ir vienas 
atstovauja ūkininkų-darbo 
partiją. Ir senatorių rinki
mai gali žymiai permainyti 
Senato narystę, aprūpinant 
sekantį prezidentą su didžiu
ma savo partijos balsų, ar
ba jo priešai gali turėti di
džiumą balsų.

Nuo 1913 m. Suv. Valstijų 
senatorius renka žmonės 
tiesioginiu balsSrnnjL) Kop- 
st ituc i j a' ’■ išdėsto- Senato ri tį 
kvalifikacijas- Senatorius 

turi būti nemažiausr 3b trretų 
senumo. Turi tniti Suv. Val
stijų pilicviu nors per devy
nias metus, ir turi būti gy
ventojų tos valstijos kuri ji 
išlika. Suv. Valstijų vicc- 

pi 
zi

vi

‘tlius 
valsti- 

skai- 
' dėl

tada 
jųjsįii^ į 

čiuiįs,* >yie 
kiekvieaįo 

.h- * .. 4

Atstovai tupi lųįįĮ. Suv.
Valstijų piliečiu .nors sep- 
tynius metus, turi būti nors 
25‘ metų senumo, ir tos val
stijos gv'ventoju kuri val
stija jį išrenka. Jo alga pa
skirta $10,000 Į metus. Sc- 
natoriai irgi gauna $10,000 

JJč-’i metus. Keliavimo išlaidos

25c.
iš ir į Washingtoną užmo
kėta.

SSS Vietines žinios "
Jt,-’ IšKOHNeAS -

r •* • ’

’ * X

šventins Pats Jo Eųi

už kiekviena mvlia
* *• »

Jam paskirta suma 
pinigų pasamdyti darbinin
ką, rašomiems daiktams ir 
kitoms išlaidoms.

ren- 
Se- 
šeši 

tris syk ilgesnis 
dalis 

kas 
Kon- 

mė- 
išrinkta

Įvyks lapkričio 
32 valstijose. Bc- 

senatoriai, kurių 
išsibaigė sekanti

Į

Kongresu ūbieji butai yra 
vienintelis linkimi] teisda 
ris ir didžiuma narių suda
ro reikalaujamą skaičių na
rių vesti reikalus. Butai 
nutaria veikimo būdo taisyk
les, baudžia savo narius už 
netvarkumą ir su užgyrimu 
dviejų-trečdalių savo narių, 
gali prašalinti narį arba na
rius. Nei Butas, nei Sena
tas, negali pertraukti savo 
sesijas, daugiaus kaip tris 
dienas, laike Kongreso sesi- 
ų, ir negali }M*rkelti sesijas 
kitą vietą apart kur abu

nitai sėdi, be kito buto lei
dimo.

Kongresas susirenka noi*s 
syki i metus, bet paprastai 
yra dvi kiekvieno Kongreso 
sesijos. Pirma, arba “ilga” 
sesija prasideda gruodžio 
>inną pirmadieni, tuoj po 

rinkimų, ir gali tęstis per 
ištisus metus, jeigu turi už- 
tek-tinai nikalų. Antra, ar- 
ria “trumpa” sesija, susi
renka gruodžio įnėn. pirmą 
pirmadieni antrais metais, 
ir turi atidėti sesiją prieš 
piet sekančio kovo mėnesio, 
kuomet naujo Buto termi
nas prasideda. Kariais pa
sitaiko. kad Suv. Valstijų 
prezidentas turi pašaukti 
specialę sesiją bile kada.

Senato ir Buto Kampani
jos Komitetai. Kandidatai 
į Senatą ir Atstovi] Butą no
minuoti pirmame valstiečių 
rinkime kuomet valstijų 
konstitucija taip aprūpina, 
arba politiškų partijų sei
muose.

Abidvi didžiosios politiš
kos partijos turi specialius 
kampanijos- komitetus dėl 
Senato ir Buto. Jų darinis 
panašus Į Tautiškų Komite
tų darbą, tik jie koncentruo
ja visas spėkas savo atskiro- 

Abudu, Repu- 
ir Dejnokratiš- 

pasilieka

i ***** V w
/ <

, Jau * mūsų v’isuonienė' gerai 
žino/kad Kryžiaus -Lietm
vių Ligoninės: pašventinimą^! 
įvyks Šiiį ųietų lapkričio iūe| 
nesuo 4 <1, 3 vai. po pietų.' 1

Ligoninę šventins 'pats Jo 
Jknineneija Kardinolas Mun- 
ddein,- dalyvaujant skaitlin
gai dvasiškijai ir tūkstanti
nėms žmonių minioms.

Į šias iškilmes yra pakvies
ta visos Chicagoje ir apylin
kėse esančios lietuvių draugi
jos, kuopos ir kliubai.

Sulig draugiją komisijos nu
tarimo ir kolioniją skyrių bei 
draugiją atstovu pritarimo, 
draugiją parudavimas prasi- 
dės lygiai antrą valandą po 
pietų. Draugijos jau turi su
sirinkti prie ligoninės vėliau
sia 1:30 vai. jx> pietą, 
ras ira jau užprašę tris 
nūs, taip kad draugijoms be- 
nij samdyti nereikės.

Kalbės Senatorius Charles S. 
Deneen

Lapkričio 4 d. Įvyksta Šv. 
Kryžiaus Lietuvių ligonines 
pašventinimas. Tai bus istori
nė Amerikos lietuviu gyveni
me diena. Kiekviena daly
vaujanti toje iškilmėje drau
gija, bus stambiomis raidėmis 
įrašyta į Amerikos lietuvių ir 
ligoninės istoriją.

Šioji* istorinėje ir vienatinė
je mūsą, lietuvią gyvenime iš
kilmėje dalyvaus ir žymūs a- 
merik iečiai.

Smagu yra pranešti, kad g<*- 
rai visai Amerikai žinomas 
Senatorius Charles S. Deneen 
sutiko atvykti į tą mūsų iškil
mę ir pasakyti prakalbą.

S**n. Deneen jau nuo senai 
yra žinomas, kaipo gabus A- 
merikos politikas ir repubiiko- 
ną partijos vienas iš žymiau
siu vadu. Jo sutikimas kalbė- c *■
ti mūsą iškilmėje tai tikrai 
yra daroma mums malonumas 
ir garbė.

Manome, kad senatoriaus as. 
niuo mus visus turi raginti dar 
stropiau ruoštis prie ligoninės 
pašventinimo iškilmių, kad 
kuodaugiausia sutraukus mū
są draugiją ir marias lietuviu, 

t Sp. Kom.

Woshing-

i i (lentas vra Senato prc>U.<5- ; ’ortrt.
Buto Narių Rin^ 

kitkas. Pilna Atstovų Buto 
narystė — dabartiniu laikiv

se dirvose, 
bli kūniškas

, .komitetai 
mete nuo.metų, 'ir užlaiko 
nurilathii centrą 
IcAlė.

70-tame Kongrese, iš 96 
senatorių,, 48 buvo republi- 
konai, 47 demokratai ir vie
nas prigulėjo prie ūkininkų 
darlxĮ ^Jaff jos. m

. /Atstovų Butas susidėjo iš 
2.31 re pu bli kono, 195 demo
kratų, 
partijos

2 iikininkų-darbv 
ir 1 socialisto.

F. L. I.

Cent- 
be-

-—■
PASKUTINE DIENA 

UŽSIREGISTRAVIMUI
Spalių 17 *ab vakarė bus galima pasielk jeigu 

bus uždaryta regi^trącija pi-

“300,000 balsuotojų Bosto
ne.” Šį skaičių balsuotojų

-jauužš

liečiųų Lurib norės hiligtj
tik visi piliečiai užsiregis- 

uos.
I

ų metų rinkimai svar-

reiga užsii&|!$£j 
truoti ir balsuoti. Yra ir to
rių, kurie persikėlė gyventi 
iš vieno miesto arba “war- 
d’o” į kitų ir nors jie buvo 
užsiregist ravę, bet dabar .jų 
vardo nėra balsavimo sąia- 
šuosc*.

Ex-majoras Curley, gub. 
Smith rinkimų kampanijos 
direktorius paskeltu* obalsį

ŠIMONIEČIŲ AUKOS 
BAŽNYČIAIv

š
us ii- yisl piliečiai turėtų 

e .dalyvauti.
besigailėkite ir nekaltin

kite kiti] jeigu atėjus lapkri

čio 6 d. nerasite savo vardo 
balsavimo sąrašuose, nes pa
tys Aūsite kalti jeigu nepa- 
tiki-uWte sąrašų ar Tamis- 
tos vardas yra ar ne sąra
šuose-. Trečiadienis, spalių 
17/d. yni paskutinė užsire
gistravimui ir patikrinimui 
diena.

Jeigu dar neužsiregistra- 
arba nepatikrinai sąra
nt- užsiregistravęs, ar 
tai tą padaryk šiandien 
rytoj, spalių 17 d. Cit v 

Bos-

V'< '-i "

TREČIADIENY SUTEIKS 
SŲTVIRTINJMOSA- .

KRAMENTĄ
X - - --------

Spalių IT Petrortič-'
tuvių bažnyčioje 3 vai. po 
pietų, J. M. Vyskupas su
teiks Sutvirtinimo Sakra
mentą.

Apie 700 vaikų jau pri
rengti priimti Sakramentą^

B;us nemažai ir suaugu
sių/

Antradieny ir trečiadieny 
pas kleboną kun. K. Urbo
navičių bus talka. Suvažiuos 
iš visos apylinkės gerb. ku
nigai išpažinčių klausyti.

Taigi spalių 17 d. vietos 
lietuviai ilgai minės, nes tą 
dieną bus sustiprinti 700 
Kristaus kareivių^r užsida
rys pili<x'-iti registracija.

*■' •. 
S

ŠVENTO >ŽTRO IR P$fiE8 
DR-JOS VALDYBA ;

Pirmininkas — A. Navikas,
702 E. 5th St., S. Boston, Mass. ? ' 

Vieę-Pirm. — J. Jackevičius, -4^*;
92 $awyer Ave.,Dwrchester, Mafla. į& 

Prot; Raštininkas — L. Švagždys^ .
lll Bowen SL,'Š; Btysfih,

Fin. Raštininkas.-e- Kazysi 
366Broadway, So, BostonAląi

Iždininkas'— Vincas' Kai iŠius;u
;* •
S '■/J

67 (4 St., Soutlr Boston, MassS f 

Draugija laiko savo susipjikįnui^ . f 
kits pirmą nedėldienj. kiekvieno" 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa- ' 
rupijos salėj, 492 E. Scventh. 
St., So. Boston, Mass.

*

t

Šimonių parapijos lietuviai, 
gyvenantieji Jungt Valstijose 
gavę atsišaukimą iš Lietuvos, 
os ]>arapijos klebono kun. J. 

Martinaičio gausiai parėmė 
aukomis. Aukavo šie:

Po $10.00:i Aleksandra Si- 
monavičius. Marcijona Simavi. 
čienė, B. Murpldry, W. Wu-

no 
ta

VIEŠAS PARDAVIMAS -
(AVCTION SALE) 

K E T V I R T A T» I E N V 
SPALIŲ-OCTOBER 18, 1928

South Bostone
11-tą valandą ryte

11 l-B St.. dviejų šeimynų namns. 
toli Rroadvvay. Taipgi 115 P. St..
pačia diena ir valanda, dviejų ir pu
sės šeimynų mnrinis namas, kampas 
Athens St. Ateikite j šį pardavimų 

 

jei norite nepirkti pigiai abi ntiosavy- 

 

l>es. Rus paj(du<Hlaina tam kuris du<>< 

 

didinusį pašĮulymų. Sulygęs ptirdavi- 
iiiu bus dienoj okšino.

Per THOM.VS <». McE.XA.XY

23 <>n. Mass.Meridian St.,
Telephone\(V’>35

PARSIDUODA K UTUVĖ
GKOSERNE Veroj vietoj, žmonių ap- 
gyvbntn. Oras bizni.yu’riefcistis par
davimo sažino-tite ant vietos. Savinin
ką galima matyti nuo\5 vai. vakarais. 
38 l’nion St., Cambridge, Miiss.

(S.-1O) ]

vai
v

SI]

ne.
n r
Hali Amiex, Court t 
tone.

nans.
Po $5.00: .Jurgis Poška. Ka- 

zimieTas Kukėnis, Barbora 
M(*škeliūtė. Kazimieras Žalė
mis. .Jurgis Stukas. Juozapas 
Čičinskas.

Po $3.00: Ona Poškienė, -Juo
zapas Basuiis, Jonas Blažius, 
-Jurgis Kai skis, Steponas Ž<*- 
buls.

Po $2.00: AlizaK1'Pivari finas, 
P. rJ\ų)kauskas, F. Loras.

Po $1.00: Kostantas Pivariū- 
nas. Marė Norkaitė, -Jurigs Mi
kėnas. P. Devalis, P. Karvelis 
nis, Emilija Bardauskienė. 
Juozapas Kepačka, Ignas Zi- 
kai, Juozapas Zupkaskas, Jo
nas Baniulis. Antanas .Jakštas, 
Juozapas Kastauskas. Marijo
na Baniulis, Ona Žilinskaitė.

So. Bostonietis Aleksandras 
Simonavičius suaukotus pini
gus pasiuntė sumoje $100 kle
bono vardu Į I,ietuvą.

Šimonių parapijos ir klebo
no vardu tariu nuoširdų ačiū.

Labai man malonu, kad geri 
žmonės gausiai aukavo bažny
čios reikalams. Mūsų Šimonie- 
čių .Jungt. Valstijose* yra apie 
400 žmonių, kurie trimė ir au
go toj<* parapijoje ir buvo kri
kštyti Šimonių bažnytūlėji*.

Tad mes negalime užmiršti 
salo gimtinės vietos. y^kolJi- 

me kiek galime atstatymui ka
ro sunaikintos bažnyčios.

Mūsų tėveliai ir giminės 
trokšta, kad mes amerikiečiai 
padėtume atstatyti.

So. Bostono lietuviai yra 
jau pasiuntę 1923 metais $100, 
dabar vėl pasiuntėme $100, bot 
aš manau, kad dar ne viskas. 
Neužilgo gal vėl siftaisysime

: geraši rdži u žmoni ii st hrtibi ą 
lK (>1 • i ‘' l i • »;' ’•«;«» 'IBuiką. 1
glGerb. Šiinonieč-iai. sunii nk#- 
‘iMaie' šif<Hs,'ir paa't/kdkltb
kiek isgaklė. Aukas" kallt^' 
siųsti tįęsiog į Uetuvą kleb. 
kun. J. Martinaičio vardu ar
ba paduokite man, o aš pa
siusiu kiekvieną paaukotą do
lerį. Apyskaitą paskelbsiu 
spaudoje.

HOOVER BOSTONE
Repu bl ikonų partijos kan

didatas i prezidentus Her- 
bert Hooverr spalių 15 d. at
vyko į Bostoną. 12:30 vai. 
vidudieny kalbėjo ant Bor
tini Connnon; 7:30 vai. va
kare kalbėjo Boston Arena, 
o po to Symphony Ilall.

.Jis bi^vo triukšmingai pri
imtas, bet savo kalba pilie
čių nepatraukė. Bostonas 
yra demokratų miestas ir 
re publ ikonai čia nesitiki lai
mėti.

JUDŽIAI BAŽNYTINĖJE 
SVETAINĖJE

Pereitą, ącekinadieny- po- 
bažn. salėje p. .J. Urbonas 
rodė* judamus paveikslus. 
Paveikslai buvo Įdomūs. 
Žmonių neperdaugiausia. Šį 
vakari] surengė Apaštalys
tės Maldos draugija.

Rep.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP.
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7thSt., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis.
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadvay, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broaihvay, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zaikis.
7 "VVinfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienj kiekvieno mė
nesio. 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj. 492 E. Scventh 
St., So. Boston. Mass.

Ant radieny, rugsėjį iZTG 
dieną, 7:30 vai. vakare, pa
rapijos svetainėj įvyks L. 
D. S. 1 kuopos susirinkimas. 
Ateikite visi. Bus daug nau
jų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to. bus 
gera proga atsilyginti už or

ganą.
Valdyba

KUN. K. URBONAVIČIUS 
PROVIDENCE

Kun. K. Urbonavičius, šv. 
Petro lietuvių parapijos 
klebonas pirmadieny buvo 
nuvažiavęs į Providence, R. 
I. pas kun. Kavaliauską į 
talką.

Kartu su kun. Urbonavi
čių nuvažiavo ir kun. Taš- 
k finas mūsų redaktorius.

Kas Įtikės ne Į laikinus, bet 
į amžinus dalykus, tas ir gyve
nimo audrose jausis kojomis 
bestovįs ant tvirtos žemės ir 
galvą beturįs saulės spindu
liais apšviestą.—Claudius.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienS,

625 E. 8th St.., S. Boston, Mase 
Vlee-Pirmininkė—Ona ZulonienS,

11 Monks St., S. Boston, Mas* 
Prot. Rast. — Ona Siaurienč,

443 E. 7lh St., S. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rast. — Bronislava CiūnienJ
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laike 
kas. antrą utarninką, kiekvier o 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p> 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki 
t ės pas protokolų raštininkę 
laišku ar telefonu.

ANT RĖMUOS
5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbinin
ko ’ ’ Administracijom

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kuopos mėnesinis susi- 
rinkipias įvyks sekmadieny, spa
lių 28 d!, 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Grecn St. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvy^s nedėlioj, 21 dieną 
spalių, tūtų po pamaldų, švento 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dei ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 21 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tum visi nariai ir bent po vier.ą 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. •'

itil

17

Raštininkė

Įrovidžnce, r. i.

C. BROOKLYN, N. Y.
Spali ii 28 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbią 
sumanymą. Atsiveskite ir savo 
draugus(cs) prirašyti. Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

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

rast.S. čaikauskas,

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

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

Lietuvis COKffTABLE 
Parduodu ir mainau nkmus, krau
tuves ir farmas. InšiŪrinu auto- 
AOhi

A. Sfimonavičius,

m doktunerrCT . TUTVMU3 UUKU1

kaip čia taip ir Lietuvoje.

448 E. Sevmfth St.
So. Boston,

jDS. 11 kuopos mėnesinis susi- 
rinkimas įvyks sekmadieny, spa
lių 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
jr užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

wat£rbury, conn
Spalių 28 d.. 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimai 
Senos mokyklos kambary. Con- 
gress Avė. Ateikite vuu. valdyba 

Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks jK'iikfndieTi.v, sĮmtin 2G-tq dieni), 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 VVater St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį šusrrihkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti. kurių yra užsivilkę mėhesiriės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir, -sayę 
draugus prirašyti prie mūsų orga- 
nizalijos. -^Kviečia Valdyba 
t ji t1 ■■■.■"■i tg

•K

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

l’irmiąinkas — Jonas Jaroša,
225 L St., So. Boston, Mass.

J. Grubinskas,
24 I’rcscott St., Readville, Mass. 

Prot. Rašt. — V. Mickevičius,
405 3rd St., So. Boston, Massl 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadu ay, So. Boston, Massl 

Iždininkas — V. Balutis,
36 Merccr St., S. Boston, Mass. I 

Maršalka — P. Laučka,
393 Fifth St., So. Boston, Massl 

Draugija laiko susirinkimus kai 
antrą nedėldienį kiekvieno mėl 
uosio, po num. 492 E. Scventn 
St„ parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, South Boston. Mass. I

Vice-I’iiniininkas

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

Pirmininkas — Mot. Versiackas,
694 I-U^UųSt., S. Boston, Mass 

Vicc-Pirm. —-Tov. Kuka,
95 C St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ant. Macejūnas,
450 E. 7th St., S. Boston, Mass, 

Fin. Rašt. — Pranas Tulcikis,
109 Bowen St., S. Boston, M

Iždininkas — Andriuš Zaliocka
150 H St., South Boston. 3 

Tvarkdaris — Kazys Mikailioni
906 E. Broadvray. S. Boston, M 

Draugija laiko savo sč&irinkim 
kas antri 
mėnesio .s 
E ir Sil

/

i

ntrąOncdėldienj kiekvie 
;io . Lietuviu Sįdėj, k

Garadžiaus Telefonas 
South Boston 0777

PARK WAY AUT
Savininkas Vii

............. jfy • **
Šlubos Telefonas H

r’c * So. Boston 1463-J « t,
ĘRVICE

*n :Qi i

Parduodam naujus Studebaker’ius f? ĖriUdktis.- ‘Taipgi tai^Mttj5PTa 
visokio padirbimo automobilius ir patmiatvenuo* kelio sugedu- if'.T 

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gulf ir Sinęi^ir gazoliną.
415 Old Colony Avenue, South Boston, Mass.

*

*
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PASAULIO DIDU 
MAS IR AMŽIUS

Laikraščiuose kai kada 

elpa aprašymai, kaip mūsų, 
žemės gyvenimas pasibaigs. 
Esji, visi sušalsimų į leĮlą., 
Dėt žvrtitis Anglų aštrinto 

pinas, J. H^o Jenkiį, ?savo pa
skaitoje ‘jPlatesnis žvilgsnis 
^visumą,“ liepia netikėti ar
timai galimybei tokios nok ’ 
mes žmonijai. Mūsų žemė, 
sako jis, sprendžiant iš uolų 
ir radiaaktvvumo faktų, tu- 
ri, mažų-mažiausia 2,000 mi
lijonų metų amžiaus. Ji 
drąsiai išgyvens dar milijo
ną metų ir saulė dar ii* tada 
šildys veik tiek pat. kaip 
dabar, nežiūrint to, kad kas
dien netenka po 360,000 to
nų medžiagos, kurią išsklais- 
to po dausas.

Pati gi visuma, arba visas 
pasaulis, yra be galo didelis. 
Žvaigždžių visumoje yra 
tiek, kad jei kiekviena 
žvaigždė taptų smėlio grū
deliu ir sugultų ant Angli
jos. tai visą šalį apklotų ke
lių šimtų pėdų storumo klo
du. Šviesos gi spindulvs, ku
ris mūsų žemę aplekia per 
sekundę septynius svk 
link, visumą apskryn4|i tik 
per 100.000 milijonu metu*.

“Rytas”

metropolito palaimini 

nio caras savo žmonai ant I 
galvos uždėjo deimantais 
Uįisagstytą. karvėj’ fe.tijcįj- 

;j ų t karvės vieton turėjo būti 
ImVūhą. Bet kadangi rusų 
ičajlįįje šiuę4ik ž)<^iai?įarvĄ 

ji* karūna/vm Iftbai panašūs 
ir fi iriasi1 Viena raide, 
tai; zęp^ris jąsperneapsižiū- 

 

■rė.pfną pakeitę. Kitą dieną 
vo lai k ra&&? padėtas tos 

klaidos atitaisyiūas: “Vietoj 
karves reikia kaityti var
ną“ (vorona). Taip pat 
žmlžiai “karvė“ ir “varna“ 
msų kalboje yra labai pa
našūs. Atsakingasis redak
torius dėl to valdžios įsaky
mu buvo atleistas. Tolesnių 
atitaisymų caro valdžia ne
leido.

Paskutiniais metais prieš 
Didįjį karą Petrapilyje ca
ro diduomenės sferose turė
jo didelį pasitikėjimą ir lo
šė ten didelį vaidmenį fi
nansų ministerijos kredito 
skyriaus • valdytojas Davi- 
dov. Kažkas paskleidė gan
dus tuo metu, kad jis iždo 
resursais įsigijo didelį tur
tą. Tada jo priešai be jo
kio džiaugsmo tokiu nuosto
liu įdėjo taip pat į tą patį 
laikrašti “Novoje Vremia“ 
1909 m. gegužės m. 10 d. to
ki pataisymą: “Jo Eksce
lencija valstybės iždo plėši
kas Davidov vakar išvyko i 
1 ’aryžių." Rankraščiuose 
vietoj “valstybės iždo plėši
kas“ buvo “tarybos narys.“ 
Kitą kartą “Peterburgo va
karo laikraštis” padėjo į 
laikraštį “ministeris bandi
tas Stolypinas," vietoj “mi
nisteris kandidatas.“

Kai caro pasiųstas į Suo
miją karo gubernatorius R. 
Babrikov per suomių revo
liuciją buvo nužudytas, ta
da “Maskvos laikraštis“ dėl 
lavonų šventės rašo: “Nesu
skaitomos žmonių masės 
renkasi, kad palydėtų šitą 
nušautą šunį ir kad jam ati
duotų paskutinę garbę.“ 
Šuo įsibrovė vietoj karžy
gio.

a p-

“DAUG KĄ SAKANČIOS“ 
SPAUDOS KLAIDOS

* *

Maskvos bolševikų ‘‘Rau
donas laikraštis" nesenai 
aldiko didelį darbą, iškelda- 
nfas viešumon istoriškas 
Raudos klaidas iš archyvų 
jrie carų režimo, kada lai- 
<raščių atsakingieji redak- 
oriai buvo baudžiami dide- 
ėmis ir žiauriomis baudo
mis ir kada tie laikraščiai 
buvo cenzūruojami drako
niškos caro išstatytos cen
zūros.

Kada buvo caro Aleksan
dro III karūnacija 1883 
metais gegužės m. 16 dieną, 
tai laikraštyje “Novoje 
Vremia" apie tą iškilmę bu
vo tarp kitko toks sakinys:

v •

“Rytas”

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY

Telephone South i
REAL E STATĖ 

ANT PARDAVIMO 
į South Boston’e
Trijų šeimyną medinis namas 4-4 4 
kambariai, gesas, elektras, skalby- 
nės, pijazai. Prekė $5,500. Savi
ninkas sutinka mainyti ant far- 
mos apie 20 arba 25 akerius že
mės kur yra laikomos arba gali
ma laikyti karvės. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojau.

Puikus kampinis namas, krau
tuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 
Tankiausia bizniui vieta. Kampas 
E ir Fifth Sts., So. Bostone. Pre
kė $5,500.

Trijij šeimyną medinis narna’ 
ant Sixth St., netoli E St., 4-4-4 
kambariai, gesas, elektra, ska^by- 
nės. Visas pertaisytas iš vidaus ir 
iš lauko. Prykė $4.800.
- Dorchester’y

T riji) šeimynų^ medinis namas su 
visaisx įtaisymai. Preke $10,590.

Trijų šeimyną medinis namas 
5-6-6 kambariai šu įtaisymais. Pre
ke $10,000. • '• --»*

Dvieją šeimyną medinis namas; 
5 ir 7 kambariai su visais įtaisy
mais ir vienas lotas žemės dėlei 
namo. Prekė $11,500.

Arlington’e f ,
Nerias dvieją šeimynų nąąyyi 5-5 
kambariai ir dvieją karą “ gara< 
džiussu visais įtaisymais, prekė 
$12,500. Savininkas sutiktu mai
nyti Ant fanuos apie 10 akerių

t I

. Jhue kad juž

mokėjęs reikalaujamus tak
sus. Tas certifikatas (Forin 
10400) yra reikalaujamas 
nuo apsigvvįeiĮUsių ir neapsi
gyvenusių

man pranešti apie jpngraci- 
jos vizų mokesčius?—ke
tiniams -imigrantams J----------

Atsakymas. — Kvofiifes'r- 
inigracijos vizos reguliari?- 
kas mokestis yra dešimts 
dolerių: vienas doleris ir/, 
padavimą aplikacijos ir de
vyni doleriai už viza. Ne- 
kvotinės imigracijos vizos 
mokestis (turistams ir sve
čiams dėl biznio ir pasilinks, 
minimo) mainosi. Kadangi 
sekančios šalys turi abi pu- 
svstės sutarti su Suv. Vai- v i
stijoms jos nereikalauja mo
kesčių už neimigrantų vizas 
— Albanija, Belgija, Dani
ja, Estija, Finlandiia, Vo
kietija ir Šveicarija. Vizos 
kaina neimigrantams iš Aus 
trijos, Luksemburgo, Jugo
slavijos yra $2.00; iš Portu 
galijos $3.50, kuomet neimi- 
grantai pavaldiniai Didžio
sios Britanijos ir Airijos tu
ri užmokėti paprastą kainą 
iš dešimts dolerių, nes tos 
šalys neturi vizų mokesčių 
sutarčių su Suv. Valstijoms.

# * *

(kariu. Visi imi-- 
gruntai ,įl4is|? nuolatiniam 
apsigy vėsimui yrh" fckhitomi 
npsigyvenę“Ttfrtvird; 'ir turi 
tokias teisės > kokias ' turi 
Suv. Valstijų pilietis kas- 
link taksų. Jis gali reika
lauti panašius 
mus nuo taksų, 
gyvenęs ateivis 
augštesnę ratą 
studentai ir 
Suv. Valstijas 
laikui, nepavelinti įgyti 
zidenciją“ Suv. Valstijose ir 
ineigų taksų reikale jie turi 
mokėti neapsigyvenusio a- 
teivio ratą — 5%. Jis turi 
asmenišką paliuosavimą bet. 
negali naudotis užlaikomų 
asmenų paliuosavimu.

paliuosavi- 
Bet neapsi- 
turi mokėti 
ir turistai, 

kiti, Įleisti į > 
paskirtam 

“re-

TEATRŲ
“MOTINOS MEILĖ“

Drama 3-jų aktų 
— ir —

“APKALBOS IR MEILĖ“ 
2-jų aktų 

Rankraščių kopijas galima 
gauti pas:

JONĄ TARVYDĄ
94 Bradford St., Lawrence, Mass,

PASAKOJIMAI APIE 
PRANCŪZUS

Apie Napoleono, prancū
zų imperatoriaus, kelionę 
Rusijon ir atgal yra įvai
riose Lietuvos vįetose ne ma
ža pasakojimų.

Jurgežerių kaimo (Kal
varijos vals.) gyventojai a- 
pie tai irgi pora dalykų pa
pasakoja.

Anot vieno, prancūzų armi
ja iš Vokietijos keliavusi ir 
per Jurgežerių kaimą. Ma
nydami, kad gali sutikti ne
toli rusus, ar kitų priežasčių 
dėliai, prancūzai užkasę 
Jurgežerių miške pinigus, 
kurie buvę sudėti geležinėje 
dėžėje. Kad grįždami galė
tų atsikasti, prie tos vietos 
esančią pušį pažymėję štam
pais. Tačiau pinigus pasi
imti jiems jau neteko. Grįž
dami, rusų išsklaidyti, užsu
kę i tą vietą, bet jau pušis 
buvus nukirsta ir pinigų, 
nors ieškojo, bet nerado.

Kitas žmogus vėl pasako
ja apie Napoleono grįžimą. 
Sako, kad jis jojęs raitas 
Vokietijos link vieškeliu 
Kalvarija-Gražiškiai ir. ties 
Jurgežerių kaimu pajutęs 
netoli besivejančius rusus. 
Matydamas, kad jau bus 
striuka, pradėjo berti auk
sinius pinigus. Kareiviai, 
kurie jį vijosi, pradėjo pini
gus rinkti, ir Napoleonas 
paspruko.

GERAŠIRDIS
— Ponas policininke, sulaikykit 

šitą bėgantį žmogų, jis man no
rėjo per ausį duoti.

— Tegul sau sveikas bėga. Jo 
vietoj atsiras kitas. 4“Ūk.”)

VYRAS: Kas čia pasidarė su 
mano skustuvu, kad jis visai ne
ima.

ŽMONA: Niekad nepatikėsiu, 
kad tavo barzda būtų kietesnė 
už mano kojų nagus. (“Ūk.”) 

r*T
■ A

VAKARĖLIO TVARKDARYS: 
Kaip tamstai ne gėda vakarėly 
mušti savo žmoną!

SVEČIAS: Ne jūsų dalykas. 
Patys gi kviesdami rašėte, kad 
ivvks šeimvninis vakarėlis. “Ūk.” * • * • J

Mt§ę VAIKAI
— Mama, kodėl tėvelis plikas?
— Jis daug protauja.
— O tu, mama?
— Eik gult Joneli. (“Š-nis”)

LAISVAMANIS IR KAI
MIETIS

Laisvamanis (kaimiečiui): Ra
šykis į laisvamanių etikos kultū
ros dr-ją!

Kaimietis: Aš nesenai buvau 
tam tikruose namuose, ir mačiau 
laisvai manančius, net šiurpulys 
kūną sukrėtė !..

Laisvamanis: Tai buvo ne lais
vamaniai, bot pamišėliai!

Kaimietis: Dėl to jie ir pami
šo, kad laisvai manė. (“Ūk.”)

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS
— Tėte, kur aš gimiau?
— Šiauliuose.
— O kur mama gimė?
— Raseiniuose.
— O kur tu, tėte, gimei?
— Aš, vaikeli, gimiau Plateliuo

se.
— Kaip tai malonu, tėveli, kad 

dabar mes visi vienoj vietoj susi
tikome. (“Ūk.”)

BIJO ĮTARIMO
Adelė: Praneli, ar tu nemėgsti 

muzikos, nes kaip tik aš imu gi
tarą ir imu groti, tu veji mane 
laukan.

Pranas: Mėgstu, bet bijau įta
rimo...

Adelė: Kokio įtarimo?
Pranas: Kad žmonės nepamany

tų, jog aš tave ępiąugiu. (“Ūk.”)

GATVĖJE
—■ Ponuli, pasigailėk raišo.
— Bet vakar juk buvai aklas.
— Taip, bet tai—nuostolinga, 

nes vakar kažkoks nenaudėlis ma
ne išnaudojo. Davė 20 centų, o 
grąžos paėmė 50 centų. Tai ir būk 
aklas!..- (“Ūk.”)

ARTISTO STASIO PILKOS 
VAIDINIMŲ RUDENINĖ 

KELIONĖ

Svetur-gimę Balsuotojai
Klausimas. — Dabar labai 

daug skaitome laikraščiuose 
apie “foreign vofe.“ (Kaip 
vadina balsavimą svetur gi
musių naturalizuotų pilie
čių). Ar galite man pasaky
ti kiek vra svetur gimusiu 
balsuotojų čionais Ameriko
je.

Atsakymas. — Sulig 1920 
m. cenzo, Suv. Valstijose bu
vo 3,314,910 naturalizuotų 
vyrų ir 2,893,787 naturali
zuotų moterų, iš viso, 6,208,- 
697 naturalizuotų piliečių. 
Iš tų, 1,213,451 vyru ir mo
terų paėjo iš Vokietijos, 
674,921 iš Airijos, 509,561 
iš Rusijos, 487,639 iš Angli
jos, 423,692 iš Švedijos, 
419,713 iš Italijos, 302.635 iš 
Lenkijos, 238,032 is Norve
gijos, 204,660 iš Austrijos, 
158,660 iš Čekoslovakijos, 
127,539 iš Danijos, 106,183 iš 
Vengrijos, 58,873 iš Finlan- 
dijos, 38,816 iš Jugoslavijos, 
33,233 iš Lietuvos.

Nuo 1920 m. iki 1927 m. 
dar 1,323,503 ateiviai buvo 
naturalizuoti.

* * ♦
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Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
OJsio valan&Mt 

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dSldleniais, talp-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

I LIETUVIS DENTISTAS

■DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

§414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

g Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
įį nuo 1:4& iki 5 ^0 po piet ir nuo 7 
g iki 9 vakare, šventą dieną pagal bu- 
jį sftarimą.

TeL Brockton 5112

(GUMA U8KAS)

DANTISTĄ, 9 
DR, A. J. GORMANj 

(GUMAU8KAS) Į [
705 Malu St., Montello, Mass.; ’ 

(Kampas Broąd Street), < i 
Ofiso valandos: <[

Ryte nuo 10 iki 12 vai. Į Į 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 1 ' 
Vakare nuo 6 iki 8 vai/ ! 

Sekmadieniais pagal sutarties, i >

d. — rezervuota 
sūnų“ — Water-

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA”
4 d. — Maspcth,

SOUTH BOSTON, MASS.
Boston 1662—1373
arba ir mažiau, kur yra laikomos 
arba galima laikyti karvės.

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

Barbemė ir Poolruimis. Vienin
telė tokia įstaiga didžioj lietuviais 
apgyventoj vietoj, Bostono prie
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip
kitės tuojau.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM IN8URANCE
Inšiūrinu ir ant IŠMOKESČIO 

(tik Mass. valstijoj) automobi
lius, fornifius, nunros, stiklus, svei
katą, gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgi- 
eių ant namą ir farmą, Bostone ir 
jo apielinkėsė.

Jeigu turite pinigų, kuriuos ga
lėtumėte paskojinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmą arba antri 
morgičią, praneškite man.

Užlaikau taipogi jr Laivakor- 
čiąPardavimo ir Pinigų Shmtimo 
Skyrius. * ' " .

Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Anglys žinomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailią nuo Bostono.

Turiu daugybę namų, firmą ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
kurią čia negalima suminėti.

Visais reikalais galima kreiptis 
ypatiikai, laišku arba telefonu.

Ofiso valandos ; Nuą^ 9. vaL„ry 
to iki 9 vaL vakaro,

“Rytas”

TIK KĄ TšCJO IŠ SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE

“Srinification of a Parental 
Language”

ši knygele yra danginusia pritaikyta 
Amėrfkos lietuvią jaunimui. Kaina tik 
25c., persiuntimas 2c. Kreipkitės:

“DARBININKAS“
366 Broaderay, So. Boston, Mass.

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jtj.
Verta
muose

Už
3c.

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.

na-

už

Vyriausiai! tas dalyks, kad mes laimėję! 
Ir kita mums rūpėt neturėtų, 
nors būtų puolę kažinkjek lauke?
Tiktai rykauti galinf^kad? verti

1 11 '■ ■
i . .u..,-.

s- mes buvom aukoti save 
jeig nepavergti liktus it

11d. — Newark,

Spalių 28 
dėl “Aušros 
būry, Conn.

Lapkričio 
L. I.

Lapkričio
N. J. — su Šv. Cecilijos choru 
“Žemes rojus.“

Lapkričio 17 d. — Linden, 
N. J.
— New Britain, Conn., vakare 
nūs“ dviejose vietose: po piet

Spalių 21 d. — “Aušros sfi- 
N. X . D

lapkričio 25 d. — Bayojme,
— Hartford, Conn. . A': įx

; . ' - - t -t

Kolonijų organizacijos, .ku
rios iki Kalėdų norėtų susi
tarti dėl art. St. Pilkos kom
panijos atvykimo prašomos 
kreiptis šiuo antrašu: St. Pil
ka, 1701 Stanhope St., Brook- 
lyn, N. Y.

I

Ateiviai ir Ineigų Taksai
Klausi m a s.—Pri si ren gi a u 

apleisti Suv. Valstijas bet 
nežinau ką daryti kas link 
ineigų taksų. Man agentas 
pasakė kad turiu išgauti in- 
eigų taksų certifikatą. Aš 
atvykau į Suv. Valsti jas kai
po Jsvečias. Jeigu nuo ma

nęs ims taksus ar ims 
po nūo apsigyvenusio 
vio ar heapsigvvenūsio atei
vio ?

Atsakymas. — Ateivis ne
gali apleisti Suv. Valstijas

* \ 1 ; ■ I • - ’i ’
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PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Gr^borins ir Balsamnoto jas 
877 tt’ta tkmbridge 8trMt 
, Oambridgt, Mam. 
fdephon<‘Un^ritF8831-:w

v •

kai- 
ab i-

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Spbatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nu<f 9 
iki 12 (pagal sutartį).

Main Office 

South Boston 
0304-W

Branch Office 
Brockton 
7916-W

E, V. WARABOW
(tVrnblianakM) *

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. p 
Tel. Norwood 1508

MONTELLO 0ITIC8 
104

Telephone

4

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Oratorius 

137 Amas Sk, Brockton, Mass. 
162 Broadway, S. Boston, Mass.I

J


