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SĄJUNGOS ORGANASAMERIKOS UETUYIŲ

Areštavo 1,530 komunistų.

Vincennes

rengimą^

PROFESORIUS
valdžia leidusi

naventųi 
sekretorę 
delegatą

K0MUN1 
RUSI 

Laikraš< 
sijoj vėl ] 
kautynės, 
nebuvę. į

V---------
Nužudė 10, sužeidė 8
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ižai padare medžiokle 
ant komunistą

spycių 
nešiojo juodus 
kaipo fašistų

TROCKIS
Sovietų.

Trockiui užimti prieškarinio 
marksizmo katedrą naujai 
atidaromame universitete 
Viemo mieste. t

per laidotuves asmenų, ku
rie buvo užmušti namams 
sugriuvus.

Kada užmuštieji buvo pa
laidoti, areštuotieji buvo pa
leistu

i.
įLakekurnt, 

2^d. — “kji 
kųųipo. a^ė^e;iŠ yoldėjijos 
su 20 paSažierių jau- pri
rengtas grįžti atgal į Vokie
tiją. Iš Amerikos juo va
žiuoja 64 žmoonės. Dr. Eck- 
ener, komandierius sako, 
kad dabar yra patogiausias 
oras lėkti per Atlantiką.

Tikisi, kad kelionė atgal 
bus daug lengvesnė ir galės 
perlėkti i trumpesnį laiką.

šapo- grįžę iš Prancūzijos —n# dnaudiimp.jauiapte3> įmeti d 
Viso 4.844, vadinasi, pusė visų ^biuto

ąteivių. , ( J fiek, geUbūtų.'ištikę .riek -
7 J oKjS&Ppflpatoine, tą* ■he^^rmįditmib^Bga.oto ’

ištautinti 
išrandama 

Mokyklų 
įvai- 
Dar 
mo

va. — Spaudos ži- 
Jųlius Melowieckį

Spalių mėn. 5 d. Vienoj 
pasirašyta Lietuvių Austrų 
prekybos sutartis, sudaryta 
vieneriems metams. Ji ga
lios ir toliau, jei apie jos 
nutraukimą nebus pranešta 
trys mėnesiai iš anksto.

Sutartį pasirašant buvo 
pasikeista notomis, kuriose 
pareikšta, kad aukščiausio 
palankumo muitai bus tuoj 
pritaikomi ir todėl lietuvių 
įvežamų muitų padidinimas 
toms valstybėms, kurios nė
ra sudariusios su Lietuva 
prekybos sutarties, nebus 
taikomas Austrijai net ir 
pereinamu laiku, iki tos su
tarties ratifikavimo.

kad jis 
nhHhkb nepasira- 

Čia pat pirm. Digrys 
patvirtina, kad “'tokio nuta
rimo nebuvo irtoprotokd^

STUDENTŲ DVIKOVA 
LATVIJOJ

LATVIJOJ JAU ŽIEMA
Iš Latvijos pranešama, 

kad pirmadienį daugely vie-, 
tų pasnigę.

Liepojos apylinkėj pirma
dienio naktį buvę 4 laipsniai 
šalčio ir gerokai pasnigę. 
Rygoj 2 laip. šalčio, Estijos 
parubežy 3 1. Vienur krito 
sniegas, kitur sniegas su 
lietum.

Laukuose dar javai nenu
valyti ir sdiegas juos naiki
nąs.

KEISTAS LIETUS NAUJ. 
ZELANDIJOJ

Wellingtone, Naujojoj Ze- 
laridijoj, buvo pastebėtas 
nepaprastas meteorologinis 
reiškinys. Keliose vietose 
per audrą dangų apdengė 
tiršti debesys. Iš jų pasi
pylė dumbluotas lietus, kurs 
apdengė dumblo sluoksniu 
namus, automobilius ir ki
tus daiktus. Meteorologinės 
stoties direktorius aiškina 
tą reiškinį tuo, kad tą dum
blą atnešė iš Tasmanijos 
jūros neseniai buvę cikloniš- 
ki vėjai. Panašus reiškinys 
buvo pastebėtas 1903 metais.

Portland, Ore., spalių 28. 
— Čia mėsininkas Milton 
H. Wolf pardayinėja lauki
nių arklių mėsą. Taipgi 
pardavinėja meškieną ir ei 
niena. Kainos už arkliena 
yra perpusę žemesnės kaip 
už jautieną.

Sako, kad šis, mėsininkas 
daug arklienos mėsos siun
čia į Europą.

Arklius atveža iš rytinės 
Oregon, Washington ir 
Montana ir čia juos piaunat

‘Gį-af '^epelinas,”

didžiavosi savo 
darbais ir

LAIKINE SUTARTIS SU 
SUOMIJA

Kaunan.—Spalių 6 d. pa- 
Isirašyta laikinoji prekybos 
sutartis su Suomija^ Sutar
tis paremta didžiausio pa
lankumo principu.: J ; C Jf1

draudžiama ir praeitį, kur 
jau atsitikti nelaimė nebe
gali?' Ir kokią teisę turėjo 
miesto valdyba neatsiklau
susi tarybos duoto vekselius 
tokiai žymiai sumai?

. Burpaistras pareiškė, kad 
taryba viename iš šio pava
sario posėdžių padariusi a- 
tįtįnkamą nutarimą.

Chodosas užginčija, kad 
tokio nutarimo nesą ir jei 
esąs protokolas tai jis —j 
suklastotas. Tiesa, šis klau
simas . pavasarį buvęs į- 

- trauktas įr .tarybos ,posędžio 
dai^ų tvarką, /barnu, nesusi- 
linki^kyortJmųi < pis; f buvęs 
Ktidūtąs«nfi>( ( ą>177>.i dl 
* ifeifc tiiičfefis sttrhtši- 
JnttSF'* ^ftfefliS^'krflbaTną 
i

H00VERI0 DRAUGAI, r 
LABAI SUSIRŪPI 

Persergsti nuo perdideli 
, pasitikėjimo > 

New York. — Spalių 
d. paskutinioje kampan 
savaitėje republikonai k 
susirūpinę. Smith’as st 
rus rytinėse valstijose 
žymiai sustiprėjo viduri 
garų valstijose, 

ublikonai vis dar 
savę laimėjimu, | 
pareiškia, kad Į 

epasitikėtų, »

letuvos;

RUMUNUOS TRAUKINIS

,-• j -

f;.’*':.

Wr- 
vieną asmenį 

susimušus dvieAi 
-O

grasW Tfar«l 
valdrbSfaeismu. ■' *«•>*»*>

Nashua, N. H. — Prane- z '
z _ _ _ __

ša, kad Pranas Rokas, 13 
metų, gyv. >82 Factory St., 
areštuotas ir kaltinamas už
mušime Adomo Gudavi
čiaus, 12 metų, gyv. 41 Fac
tory St. Jis bus teisiamas 
spalių mėnesy.

Adomas buvo rastas nu
šautas pereitą antradieny, 
kieme prie Main Street Me
todistų bažnyčios.

Jonas Miškinis, 10 metų, 
gyv. 42 Factory St irgi bu
vo areštuotas už vagystę ir 
byla bus šią savaitę. Rokas 
ir Miškinis buvo areštuoti 
Valstijos Industrijos mo
kykloj, Manchestery, kur 
jie atėję patys pasidavė.

/Pereitą pirmadieny areš
tuota trys vaikai už įsilau
žimą ir vagystę geležinių 
daiktų krautuvėj ir sako, 
kad jie ten pavogė revolve
rius ir amunicijos.

Kaltina, kad . abu vaiku 
nušovė drąųgą, _,kur
perdaug kalbėjęs apie įsi
laužimus ūr vagiliavimus. 
Jnspektorius McCarthy, liū- 
dijo, kad jis ir policijos vir
šininkas Goodwin klausinė
jo Roką ir vaikas prisipaži
nęs, kad jis nušovęs savo 
draugą vienu iš trijų revol
verių.

Gedulingos šv. mišios už 
a. a. Gudavičiuką buvo ant
radieny Šv. Kazimiero baž
nyčioje ir tą pačią dieną jį 
palaidoję.

. Į.
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LODGE DUKTĖ UŽ 
SMITH r

P-nia Constance William 
duktė mirusio senatoriai 
Lodge viešai pareiškė, ką 
ji visuomet buvo republiki 
dė, bet šiais metais Balsui 
sianti už Smith’ą ir UŽ Ik 
vid I. Walsh.

Ji pareiškė, kad kampa 
nijai išsisiūbavus republiki 
nai pasirodė didėliais hvįfi 
kratais. “Aš manau, ką 
Mr. Hoover lyra teisingą 
bet gub. Smith yra teisingi 
ir drąsus,” sako p-nia VVM 
iams.

Vilniaus Aidas” korės- mokyklų inspektorius kem- 
šą be atodairos į‘ lietuyiškus 
sodžius. Tuos sodžius jife. 
steigia lenkų valdiškas mo
kyklas, o iš “Ryto” atima
mos koncesijos.

Naujų mokyklų įkurti ne
leidžiama. Lietuvius moky
tojus iš vienos vietos kiton 
perkelti taip pat negalima.

Už ką buvo sukonfiskuotas 
“Vilniaus Aidas”

Moterų skaičius pasididi 
keturiais milijonais ,•

Washington, D, C. —-j 
turiosdešimts milijonų J 
rų ir moterį], užsiregistri 
balsuoti lapkričio 6 d. I 
suotojų skaičius nuo J 
metų paaugo 14,000,0 
moterų 4,000,000.

Sako, kad šiais metais 
15 nuoš. piliečių sėdės, 
muose ir nebalsuos.

Tokio piliečių susidomi 
mo prezidento rinkimui 
kaip šiais metais turi I 
dar nėra buvę. . <1

1924 metais balsavo ^ 
29,091,417 piliečių. 5

Republikonai susirūp 
rinkimais, nes “prosperi 
piliečių nevilioja. Dęa 
kratai paskutiniose kam 
nijos dienose sustiprėjo.- 
publikonai bando atge 
pozicijas. Ar pasiseks? ;

Demokratų kandida 
Smith savo kampaniją? 
baigs New Yorke- ir Brc

SUSIKŪLĖ
•' Užmušė 31, stižeii

Bukareštan, Rūm 
'trisdešimts / 
užmušė "j 
ekspresiniam traukiniam.

Paskutiniam Kauno m. 
tarybos posėdy tarybos na
rys Chodosas užklausė vaL- 
dybos: ar miesto 'valdyba 
užmokėjo valstybinei drau
dimo įstaigai draudimo pre
miją už pereitus 3 metus 
30,000 lt. sumai? Burmis
tras Vileišis atsakė, kad 
nesant laisvų r sumų šiemet 
draudimų :r> įstaigai > buvo 
duoti tai sumai . vekseliai. ; 

išėję* ”<įem¥gravę> 4 Chbddsąsf nurodė^'hšd.fvbk
menų, kurių -45,925 apsisb -, aeiiy3(1<jjereįjęėjo« 'duoti<;!R^ 

draudimo pdisę aiskūair&r

pondencijoj^is ^SveneioBių, 
už kurią buvo sukonfiskuo
tas plačiai nušviečia apverk
tiną lietuvių mokyklų padė
tį Švenčionių apskrity. Vie
tos lietuviams 
čia kas metai 
naujų metodų, 
skaičius stengiamasi 
riais būdais mažinti. 
1924 metais lietuviškų 
kyklų Švenčionių apskrity 
buvo daugiau kaip 100, tuo 
tarpu šiais metais tas skai
čius sumažėjo iki 35. Mo
kyklas naikindami lenkai* •
griebiasi niekšingiausių 
priemonių. Praėjusiais me
tais pašalintiems lenkų mo
kytojams buvo pasakyta, 
kad jei kuris iš jų įkarsiąs 
valdišką mokyklą greta 
“Ryto” draugijos mokyk* 
los, tai tas vėl būsiąs priim
tas ir mokytojaus toliau. 
Šiais metais veikiama kitu 
metodu. Šiemet baigusius 
Švenčionių lenkų seminari
ją mokytojus, kaipo gerus 
lietuvių kalbos ‘‘mokovus,”

NAUJA KNYGA VILNIAUS 
KLAUSIMU*

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos d-ro G. Rutenbergo 
knyga “Litauen, Russland 
und das Wilhaproblem” 
(Lietuva, Rusija ir Vilniaus 
problema) išleista atskiru 
leidiniu žinbmo vokiečių 
'tarptautinės teisės mėnesi
nio laikraščio “Zeitschrift 
fur Volkerrecht?’

Šioj knygoj ginam 
tuvos pozicijos Vilniaus 
klausimu ir moksliškai iš
nagrinėjama Ambasadorių 
Konferencijos sprendimo iš 
1923 m. kovo 15 d. neteisė- 

; tiuno klausimas.

je Europon valstybėse; ė* 21k 
045 išvykę į kitas-'pksriiili i

eiviu;9ugęi^|l^f icurj^J , 
3®7 i? »

mimo. " žįniomis, Rygoj
tmSko-T»i«fe įvyko- dvie.iif 

vokiečių studentii Šneiderio 
ir Uri dvikova. Apie 7 vai. 
rytą keli jauni vyrai atvežė 
į vokiečhj ligoninę sužeistą 
kulka į pilvą Šneiderį, ku
ris, neatgavęs sąmonės, mi
rė. Tardomas, jo priešinin
kas nieko nepasakė, tačiau 
yra žinių, kad dvikovos 
priežastis buvusi moteris, 
.tiri gręsia tvirtovė.

■ ■ ■ -........................... - II 1 , I 11 ■■■» ■ »

FAŠISTAI PAMINĖJO 
ŠEŠIŲ METŲ SU

KAKTUVES
Rymas. — Italijos fašis

tai, spalių 28 d., iškilmingai 
paminėjo šešių metų sukak
tuves Mussolini diktatūros. 
Pats diktatorius Mussolir.i 
vadovavo demonstracijoj ir 
pasakė “spyčių.” AVisi de^ 
monstrantai 
marškinius 
ženklą.

Mussolini 
“didvyriškais 
nuo savo pasekėjų sušilau 
kė didelių ovacijų.

; W IR MD&JP

JSRALIŲ9D.

į b $palĮų&$j.yilwu (lenkų
' valdžia, jpįpęjp Vilniaus, pa-
• . grobimo sukaktuves. Iš ry

to Katedros bažnyčioje bth 
vo suruoštos pamaldos,, po 

. ko įvyko vietos įgulom pafra-
« I das. Vakare kareit?Am^ bii-
■v: vo suruoštos paskaiW

.r ' i

didesnę užz ateivF^47j,j87

Paryžius.—Prancijos po
licija buvo areštavus 1,530 
komunistų ir buvo uždarę 
barakuose už 
tvirtovės.

Areštavo už

MEKSIKOS SENATORIAI 
“ SUSIMUŠĖ

iįĮexico City. — Senato
riai beposėdžiaudami tiek į- 
sikarščiavo, kad nuo žodžių 
priėjo prie kumščio. Vie
nas net griebėsi šautuvo, ku
met jau kumštis pavargo.

Senatorius Montoga kirto 
kuniščiu Valenzualai, ir pas
kui išsitraukęs revolverį tai
kėsi šauti, bet kiti 'senato
riai siispėjo iš jo rankii šau
tuvą išmušti.

Posėdis pasibaigė triukš- 
ningai.

Rezultate keli sužeisti, o vie
nas sunkiai2 sužeistas. ,

Matyti, kad diktatūroj, 
kur nėra sąlygų protiškai 
pasireikšti jaunimui, jis iš
sigimsta ir grįžta į labiau 
primityvišką gyvenimą.

> KAUNAS. —'Prof. V'oL 
demaras perėfiiė susisiekimą 
ministeriją iš inž. Čiurlio
nio.

L
-- J

ti S'
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2,500 RADIO ABONENTŲ

Kauno mieste ir priemies
čiuos dabar įregistruota 
apie 2,200 vajio abonentų. 
Tik Kauno mieste apie 1,- 
900. Pereitą menesį įregis
truota apie 100 nauju radio 
abonentų.

ti sodinti vidutiniai, vėl
* •
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PAGAVO PINIGAMS DIRB
TI “MAŠINOS” IŠRA

DĖJĄ

Šiomis dienomis krimina
linė policija suėmė Vilkijo
je žinomą aferistą Maušą 
Videckį, kuris nesenai par
davė maišną neva pinigams 
gaminti už 14,000 litu vie
nam, norėjusiam pinigus 
dirbti, piliečiui.

GENEROLAS DAUKANTAS 
IŠVAŽIUOJA Į UŽSIENĮ 

Patyrėme, kad krašto ap
saugos ministeris gen. Dau
kantas gavo specialinę misi
ją į užsienį ir į ten išvažiuo
ja. Krašto apsaugos mi
nisteriją laikinai perima 
ministeris irmininkas pro f. 
A. Voldemaras.

Kaunas. Skulptorius Rim- 
važinejęs ' Vokietijoj, 

, Pran- 
studijų 

atgal į

KAUNAS PADALINTAS 
Į 10 DALIŲ

Kauno savivaldybės tam 
tyč sudaryta komisija Kau
ną susiskirstė į 10 dalių ir 
kiekvieną dalį pavadino at
skiru vardu. Padaryta tai 
patogesniam gyvenamos vie
tos nustatymui.

sa,
Šveicarijoj, Italijoj 
cūzijoj ir Anglijoj 
reikalais, sugrįžo 
Kauną.

Skulptorius R. 
šiandien išvažiuoja

PABĖGO DU KALINIAI

Spalių 4 d. iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo liuo 
darbų teisingumo ministeri
jos rūmuose pabėgo Vincas 
Jakubaitis ir Juozas Veng
ris. Pirmasis buvo nuteis
tas 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir bausmę butų at
likęs 1931 m. o antras 13 
metų ir 6 mėn. Bausmę bū
tų atlikęs 1936 m. Kaliniai 
dar nesugauti.

Kaunąs. “Id. Štime” iš 
patikimų šaltinių sužinojęs, 
kad jei susisiekimo ministe
riją paims valdyti inž. Ša
kenis, tuo atvdju šviet. mi- 
nisteriu bus paskirtas prof. 
Tamošaitis.

KAUNAS. — Veterinari
jos studijuoti į Latviją pa
siųsta 13 stipendininkų. Ki
tus 18 žmonių žemės ūkio 
ministerija pristatė kandi
datais švietimo ministerijai 
siųsta i vakarų Europą.
Į rJų klausimas kol kas dar 
neišspręstas. Greičiausiai ir 
šie visi gatis stipendijas 
baigti aukštąjį veterinarijos 
mokslą vakarų Europos u- 
niversitetuose.

džiaus viena A. R., kuri su 
laikraščiais “Pirmyn” per
sigabeno ton pusėn, tačiau 
vargšei nepasisekė; tapo su
imta ir kaip ten jai sekasi 
— Dievas žino. Rodos, ver
tėtų pažinti mūsų jaunimui 
tokie “maklioriai.” laimi
mas “kruta? po senovei. 
Įsteigta čia “Ūkio ratelis,” 
bet Dievas žino ką čia gali
ma bus padaryti su juo ši
tame kampely. Pernai vai
kus mokėme privatiškąi, 
matyt ir šiemet ne r-kitaip 
priseis, nors prašymas buvo 
paduota įsteigti “Ryto” už
laikomai mokyklai, bet ma
žai kam apie tai galvas 
skaudėjo, mažai apie tai im
ta domėn. Kitkas eina pas 
mus po senovei.

Antinis 
į Pary

žių studijuoji dekoruotąją 
skulptūrą.

• • . <

Pianistas V. Bacevičius 
spalių 4 d. taip pat išvažia
vo į Paryžių studijuoti mu
zikos.

t i d S-i . fao'nl ‘#>f
------ — — - A ■* - -j '

STATOMA NAUJAS , 
k DIDELIS TILTAS

SUVARŽYMAS SUVARŽY- 
, MĄ STUMIA

. • i iki' '■ feidū kažku
rie valBiiiitfkrii galėja'Tavo 
raikys nfti6kįtfi ^’i&iVatinese 

naujas parėdymas, kad jei
gu valdi leisti
■ŠaVo mo
kyklon, privalo gauti iš Ku- 
fra tori jos ražtą/kad valdiš
kose mokyklose nėra vietų. 
Kitaip sakant praktikoje to

i ; f. j ^miTĖATRAI ;
Giliukingas Vyras—2 aktų - 

komdija; paraše S. Tarvydas 25c.
Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks

mą komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas------------------------------25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius—komedijos po 1 aktą. 
Paraše Seirijų Juozukas_____35e.

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

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

. Žydų Karalius—drama 4 ak
tų, 5 pav. Vertė J. M. Širvin
tas ---------------------------------------- 30c.

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

x .... ' <

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

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

. Dramos: 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebūklas—4 aktų; parašė J. 
Tarvydas ------------------------------65c.

< ’ • . A—’

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

*. ' Ii - * *'

■ Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsnne paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K, D. ir N------------15c.

K(Xlinas Leista eiti Kau. 
no “Aušros” mergaičių gim- 

LITŲ MIESTO nazijos tikyobs mokytojo
ARKYMUI pareigas ku-n-. St. Kemzūrai
rą Kauno miesto ir Lietuvos universiteto lek- 
eido miestui tvar- forei p: O. Pakštienei — 
>00.000 litų. Nau- Kauno “Pavasario” aukš- 
t ir pergrista eilė tesniosios komercinės moky- 
padarvta kitokiu tojos pareigas laisvai sam- 
rkymo darbų. (lomoms teisėmis.
...   ...... .. ,u.—4- — -------—

4a žemė Ūbal^mirkb^iy' Be 
OjCjis'bbvo it pertriažą«,'V- 
jaičf sftn^tų-JĄrąntįems i br- 
ąryiums, • kuriems ryja Teika- 
lingas ‘ilgesnis [įaibėgimd^ 
Dėbtos’-«priežasties oro» sūsri 
siekimo žemėlapiuose* -KUu- 
no aerodromas buvo žymi
mas kaip nepatogus.

Dabar Kauno aerodromas 
yra labai pagerinamas. Jis 
yra gerokai padidintas ir 
drenuojamas. Tuo būdu jis 
bus tinkamas ir didesniems 
orlaiviams per ištisus metus, 
nepaisant pavasario ir ru
dens šlapumo. 1 Lakūnai yra 
patenkinti, kad aerodromui 
pagerinti, vyriausybė nepa
sigailėjo lėšų. Esant dides
niam ir geresniam aerodro
mui bus išvengta daug ne
laimių ir orlaivių sudaužy
mo.

EMIGRACIJA MAŽĖJA

Rugsėjo mėnesį iš Lietu
vos emigravo į Jungtines A- 
merikos Valstybes 190 žmo
nių, Argentiną 103, Afriką 
74, Urugvajų 61, Braziliją 
33, Kanadą. 33, Kubą 
Meksiką 3, iš viso 512. ^E- 
migracija mažėja į Argenti
ną, Kanadą ir Afriką, o tru
putį padidėjo į Urugvajų ir 
Braziliją.

menki. Pabaigoje rug
učio iš JJO—31 L^±aips 

pakėnW$fclelif 
tus visur užtvindži_ P.gj 

gyvulių kui paleisti^^ 

Taip išrodo vienam &&&

Jr.o. v [šv O" 
i^dabap.pitebęra žalias h— 

jaukia, linai tepradeda; žy- 
' Viltis buvo — įšėti 

teminius. Bet dabar matv- r*1 į * . .į£ kad rugių ir kviečių ne- 
sks sėti, nes dirvos tebėra 
Įžliugę, nekartotos ir pra
lieję rugsėjo mėn. lietūs 
as. parskiedė. Vietoj lau
ras dirbti, ūkininkai ravus

Šiuos
KIŲ KATASTROFOS 

■ AKIVAIZDOJ 

j®ąraį_(Linkuvos vals.) .. jUnlšfcio—Pakruojaus vieš-
• kelis, Laborų k. lauke pėrei- 
damtte per Mušą, buvo veik 
Ir apmiręs, nes nebuvo til
to,. kurį vanduo prieš 30 me
tų nunešė./ Rusų valdinin
kai kartkartėmis užtvinusio
je Mūšoje pasimaųdydavo, 
bet nėra nė vienas prigėręs. 
Gal dėl to ir tiltą statyti ne
rado reikalinga.

Šiaulių apskrities Savi- 
■ valdybė šįmet naujoje vieto
je, jLaborų lauke, pradėjo 
'statyti geležies betono tiltą, 
i Tiltas: turi 40 metrų ilgio, 
apie 15 metrų aukščio. Ū- 
kininkaį Linkuvos, ir Pa- 
jkruojaus valsčių, suvežė ak- 
i menis, žvyrą, išpila pylimus. 
Tiltas patsai su darbu ir me
džiaga įkainuotas 53 tūks
tančiai litų, o skaitant ir ū- 
kininkų darbą draug su ak
inimais ir žvyru' virš 100 
tūkstančių. Naujasis Mūšos 
tiltas bus gražiausis ir bran- 
giausis visoje apylinkėje, o 
ūkininkai visuomet bus dė
kingi tiems, kurie jį pasta
to.

' juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio.* Įvairamėliai. Uždaviniai ir 

•pramogėles. Patarlė, priežodžiai, mįslės. Dąrbellaj 
iš popieriaus jnolio ir kitoki. Laį^ar^o Rainai nudaDU 
ž doL, pusei metų — 1 doL Fdtia.»kėrtiMv 
Paveiksln&.Biešia K. irkitvdailŲinikli. Lei-
diia “PASAK6W8OP B&Ukfcnns A. GtodnttkV 

L Vienas Nr. rasipažinU veltai. .14

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke
“■ ■ . t'..-- "i 1' *' ' ■ ■•.IT'.'S.*’ '.■-** •'»?•* . , ..

••••••••••••••R

PASVALYS. Rūgs, pra
džioje, stojus gražiems o- 
rams, aukštesnėse vietose 
pagal Mūšą ir Levenį (Pas
valio valsčiuje Levuo įteka 
į Mūšą) kviečius nupiovė ir 
suvežė. Liko kviečių neplau
tų ir nevežtų slėnesniuose 
laukuose. Pas mus slėnia- 
laukius ūkininkus kyla klau
simas, kas bus toliau? kvie
čiai nevežti, vasarojus ne
plautas, rugiai kviečiai ne
sėti. Rugsėjo 13, rugių cen. 
mokėjo iki 35 litų, kviečių 
centn. 30 lt., rugiai branges
ni 5, litais, karvės, arkliai^ 
kiaulės ir paršai visai pigūš. 
Rugiai vidutiniai, slėnesnė
se vietose visai nėra rugių. 
Kviečiai aukščiau vidutinių, 
yrą ir visai gerų, bet yra 
vietų, kur visai žuvę. Kvie
čiai vidutiniai. Miežiai dau
gumoje prigėrė- Iš antrą ir 
trečią syk atsėtų grudų te
bus tik šiek tiek; šiaudų. A/ 
vižosv' kur neprigėrė, vidulį 
tinėft:R ŽiVrtiai 5rlvikiaij dairi 
paų^aužuyęįj^i^velyvfe^ ? 
ji jauj 1
tiniaiu ' BolVfesf anksti sodinį 1 
tos daugrmtogė JJtigėrg; ii j 
vėlyviM®^įi^M^gėre« i 
ra visai gerų: dabar pątsaį] | 
žydėjimas. Daržovės: baro-' t

AN TALĖDĖ, Kaltinėnų 
parap. Šia vasara mūsų ū- 
kininkai nelabai kuo gali 
pasidžiaugti. Dėl dažno, lie
taus šienapiūtė ir. rugiapiū- 
tė z nusivėlavo. Rugiai šie
met pas mus neperblogiausi, 
bet užtat vasarojus — labai 
menkai atrodo. Žirniai be
veik visai išrūko. Bulvės- 
bulvelės, duonos blynais ne
pavaduosi. Taip, kad šia va
sara nėra kuo džiaugtis. 
Nors pas mus esama miškų, 
bet su ganiava, negalima ir
gi pasidžiaugti. Mat iškir
tę “deliankas” užsodino 
naujom pušelėm, todėl jau 
su gyvuliu nekištelk, nes 
tuoj gausi “nagrados.” Pas 
linus net bilietų karvėms 
ganyti “lesnyčius” nenorė
jo duoti jei piemuo turėjo 
mažiau 16—17 metų, net 
ietrikų reikalavo piemens 
(ristatyti.
Mūsų miškuose vasarą 

ašmetai-'iiąudbjAši žmOftė-- 
iai uogomis, grybAi^ 'fi^šti1 
ais ir kit kuo, kurių čia 
teina rinkti nei •’biž ‘<£^0 
iilometrų daugiausia t 
pienai. Kaip girdėjbta',iir 
įai “Dievo dov«W^rWkia 
irėti bilietai.
Gerai visiems pažįstamas 
foias” n; pab^jpJ, Lfe; 
tvos norėjo tarp mūsų jąi^ 
imo suorga^faioti kokių sai 
artijų, bet kaip girdėti, tai ky 
elabai vyrukui sekasi. Ta- va

r; 0K i. JUODKĄ;.}, X J . ,
^iomis dienomis demark- 

Rnijoj V-me Varėnos rajo
ne, prie Kuktiškių k. mėgi
no ^pereiti į ijiųĮs^ pusę tūlas 

jPo-

. • 3š>:if »4> i< 1

l ąyiĄvę Ųiįufi(į.jjas}Wo ęq!i- 
ei joj. Paskutiniuoju laiku 
gj’veno okupuoto j Lietuvoj 

į ir prigulėjęs prie plečkaiti- 
i ninku.

gūžio, Birželio ir Spalių mSne- 
Siarns. IšleidoJOuft .K, A. Ya- 
sys..— y; U--
Išganymo Ąpsireišlrimkt—at S- 
jimaą k gyyenin^gtfiųlJem& . ; , 
Jėzaus. Kristaus. Vaįamimas 
■sukaid&lis'>4t>Mj <

Dfen^ts KariBėif8Į-Sift4i-i‘'u;; 

ko; Kum! M. GavakniBins; ;
apdarų-7Ą centai, sa apdarais 1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas-------------------50c.
i Žmogus ir Gyvuolys. Para
še kun. P. Bučys ..... ..... .............. 30c.
I . h* ! . ’ . . , . ,
’ Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia________________________ 25c.

i Socializmas ir Krikščionybė. 
Prpf. V. Jurgučio__  —---------- 10c.
■ Žydas Lietuvoje. Parašė S., 
Kaimietis __• , '*__________10c.

, Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš-

I guldė P. B. _____ :_____ '______ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas----- - ----------------  5c.

Katoržnikns ir TSvynė. Dvi
■ apysakos. (B. Vargšas)___ ___ 15c.

Trumpa Apologetika arba 
£at. Tikėjimp Apgynimas. Pa
rašė kun. V. Zajančauskas—.50c.

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. ________ u.—___ ________ 10c.

Moterystė ir šeimyna. VerfS
J. Gerutis____________________ 40c.

Limpamosiom Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašė Dr.

‘ A. Vileišis____________________50c.
*. f ’

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas-_____ 50c.

i Mūsų Laikų šventoji, St. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi
čius ---------- - ----------- ------------- 35e.

' ĮVAIRI08 KNYGOS ; • ‘
Mandagumas—įvaipūs .pats-: ; 

rimąi užsilaikymo drąugys^č- . 
jė ir visuomeniniame gyveni
me, Parašė Kun. A' Staniūky-* - -1 
nąsi..;.į. , „ į , > į t į , į. i20c.-

. A^e KitalitaĮ TU^^ 1 > 
ryb^rpažinimas. tikybos, jos ., . 
privalumų, ypatybių ir tikro-, 
jo kataliko priedermės.- Para-» 1 • 
šė Kun. Jėzuitas Ęelit Cozel.30jc.

• Tretininkų Jubiliejus—700
metų sukaktuvėms paminėti , 
'prašymas švento Pranciškaus ' 
venuolijų ir 3 vienuolijų įsta
tai -------- L_   ..........j 8c.
’ Huckleberry Finn&s—labai 
įdomi apysaka--------------------75c.

*»’ f . • • r : t .

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas—_—___15c. 

i ■* •' . * • • a ’lj , -

, Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. , La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila —__ ______ 1.50• ! - . ■ • \ • • 

Auksinio Obuolio, Ęistoriją 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuvių 
kalbon išguldė Alyva-....------ ...50c.

Trys Keleiviai—Krikščioniu 
žydas ir turkas. Pamokinanti ' 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus-' 
kas. Vertė P. B. ____ ______ 40c.

Trumpi Sk&itymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Taiyydas---------- „..45c.

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uoste.------45c.

Kelionė Aplink Pašaulį per 
80 ienų—-apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotiki&i kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio______________ $1.00

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

; 'i Marijos, Mėnuo arba apmuš- . 
tymai kiekvienai mėnesio die
nai apie Marijos gyvenimu. 
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.

ra.»

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

, Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaakutis-apysaka 15c.
i Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas-—Parašė ktm. Ta
rnas Žilinskas------------------—50c.

Apaštalystes Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Šaurusai- 

, tis ______ ________________ ___ 25c.

Gegužės Mėntio — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina _ ______ _ <.__ 50c.
. * Aritmetikos Ųždavinynas—25c. 
. Vaikų Darbymečiui—Rinki- . 
nelis, kalbos mokslui_______ J>0c.

7 * > ; TG ■ ' A., 1 •. 1 d į , . •
, PetrinlCTfr •laišką! -vieno vai-.* 
kelio. Vertė S. Rakauskas _. 15c.
• ■' A- X * .*

Bolševizmas—Kas tai yrą bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj. , i : - ‘15fc
; Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms sn 
gaidomis. Sutaisė Mątaiš Gri
gonis _______—.50c.
i Laimė — (poema)P Parašė 
Vaitkus   7i. J;», i c;?-; »50$.
, Mūsų TikJjfanaa^Išaišfchi-• 
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Verta JoUaąM.Širvintą—-^—SOc.

; Bitininkas. -- Parašč Tėyas 
Jeronimas PeČkaifis50c.
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,ik Jėzaus asmenį savajai ti-parapijos salėj, tuojaus po su-

šią
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SUGESTIJA

eūzui, išpažįsta tik savo pro-
“ — - — ■ - •- **‘ - - - - t

^enįųjtį
jią jįoateijaus mcfadąSte
I Tikybos autoriw^o?mfltyt, 
gana (smulkiai yra ištyręs

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, lapkričio 4 d., tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
siai Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki

mas atsibus sekmadieny, lapkri
čio 11 d., tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

rūšis

BALTIMOR^ MD.
Lapkričip 11 d., sekmadieny, 

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

*

sparčiai plečiAritis, Anamo 
kolonija i netrukus gali*, iš- 

metii t rū k t i iš Prancūz įjos ran kų.
Už Ui spiritizmo^ seansai, 
vartojau^ pintinėlę, ų lyja 
gritžtajidtaudžiąmi; šfro.s ai' 
į Kąodawmą įkūrė Lė-Yąųr 
Trung, .(J^evantrengas)> bjjb 

iyęą .valstybės tarybos na

■ *

Profesionalai ir Statistinių 
liniii. Hinkimjin

vt.m
■ , <J I

N, MASS.
LDS.. 22 kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks penktadieny, 
kričio 2 d., 7:30 vai. vak., I * 
svetainėj^ 26 Lincoln St. At 
visi. ‘
; ."i s

G BRQOKI^ ;
Pirmadieny,, lapkr. 

7:30 vai. vakare, Karali 
gėlą parapijos svetainėj, kii 
Robling ir South 4th i gat 
vyks LDS. 12 kp. su 
Kviečiame gausiai sueiti, V 

i

- - - - - - į LDS. 108 kuopos susirinkimaskatalikų tikybą, kad net ne įvyks lapkr. 4 d™ Aušros Vartų 

tik Jė '
kybai yrą . .skolinęs, bet ir 
daug kįtųr.$ajykų;,pasisavi- 
nęą. rĮrį ąjtąų), . • kaadaizmas 
tųri<kui)įgy ,hįfięąa?ohįją>..ku- 
ti labaTp#įp#ųia (mūsų Baž
nyčios bięęąpchiją, . Kąoda- 
įzmas .turi ^nl^piąųsįą, gany
toją, vatįinąipą Žiaptųngu.
Paskui eina laipsniais že
myn visa eilė dvasiškių, va
dinamų kvongfap, dansy, 
fuasy, žiasv ir kitų, kurie 
lyg atitiktų mūsiškiams kar
dinolams, arkivyskupams, 
vyskupams ir tt.

Matyt, Levantrengas tiky
bą laiko valstybės tarnaite; 
todėl nors ir gerai' katali
kybę pažįsta, tačiau jos ne
priėmė. Jo sugalvotoji tiky
ba aklai paklusni valstybei.

“Šaltinis”

t

(Nauja religija)

Anamo*) valstybėj, Azi
joj, prieš vienerius * 
atsirado nauja tikyba, vadi-' 
narna kaodaizmii. Naujoji 
tikyba, įkurta šių Hi^ių kul
tūros 1 ’žmogau'si1 biiimk gali: 
būti :įdomi' šavb dievybėmis*. ,
ir ■■ s<ivo greitu1 pl«MjirtusJ. nar^
Ji moko tikėti j. aukavo- **
šią dievą, Vadinamą Kaodai, p 
kuris vaizduojamas žitfrin- įls

Žinių Rinkimas

“Statistinių Žinių” rinki- 
mas ^ .pįrmasai ir- svar- 

■_ . Lupi w z! i
bjwjsias musų, uždavinys, pa- 
gaminime tipinio: istoriniai 
knygai Amerikos Lietu
viai” — T. “Statistinės Ži
nios” atidengia kelią’ nu
švietimui visi> sričių A- 
mefikos Lietuvių gyvenimo; 
2. Yra dokumentalis ir aiš
kus įrodymas to, nuo ko mes 
pradėjome ir ką mes turi
me ; 3. šaltiniai; kuriuose is
torikai ir už desėtkų šimtii 
metų semsis sau medžiagos 
rašyti straipsnius, daryti iš
vadas apie mūsii gyvenimą 
šioje tolvmoje šalyje; 4. 
geistina, kad jos būtij aks
tinas dar prie uolesnio ir 
tikslesnio visuomeninio gy
venimo tvarkymo ir mūsų 
moralio bei ekonominio kib
ino, ypač kad pasitarnauti} 
jaunajai kartai.

Tikslesnio darbo atliki
mui “Statistinių Žinių” rin
kimas paskirtas į 3 dalis: I. 
esančių draugijų, profesio
nalų, biznierių, bankų ir ki
tų įvairių įstaigų bei pasi
žymėjusių asmenų surašy
mas sulig pagamintų 6 rū
šių balknų (ankietų); II. 
Surinkimas nors svarbesnių 
žinių aie seniausias žuvusias 
draugijas; III. Svarbiausi 
dokumentai, fotografijos, 
aukos ir laikraščių ištrau
kos iš Amerikos lietuvių pa
sidarbavimo Tėvynės nepri
klausomybės atgavime.

Šis darbas svarbu atlikti 
kuo trumpiausiame laike ir 
kuo tiksliausia. , Tas reika
lauja prisidėjimąjjlačios vi
suomenės ir jos vadų. Pa
vieni asmens to nieku būdu 
nepajėgtų padaryti. Bet 
galima pasidžiaugti, kad 
“St. Žinių” rinkimas rado 
nepaprastai didelio prielan
kumo visuomenėje; kad ži
nių rinkime, jų suteikime 
dalyvauja įvairių srovių 
žmonės. Tas užtikrina di
desnį darbo tikslumą ir pa
lengvina jo atlikimą.

Pirmi į mūsų pakvietimą 
atsiliepė ir “St. Žinių” rin- 
kiman stojo tie, kurie pirmi 
stojo į kovą su gyvenimo 
sunkenybėmis, kad per var
gą ir pasiaukojimą nuskinti 
kelią šviesesnėn ateitin; ku
rie pirmi šioje tolymoje ša
lyje pradėjo rūpintis kad 
ateivių širdyse neužgestų tė
vynės meilės ugnis; o jie y- 
ra 'paprasti, labiau prasila- 
vinę_ darbininkai žmonelės, 
ir šiandie jau daugelis iš 
panašių kalba draugijų su- 

' sirinkimuose, ragindami na
rius prie šio brangaus vi
suomenes darbo; ne vienas 
rūpinasi kaip sutvarkyti sa- 
vo koloniją, kad ji neliktų 
nepattiihėtariiAtorinėje kny
goje; vienas parėjęs iš 
darbo, nusiprausęs, apsirė
dęs, ir pavalgęs nepaiso sa^ 
vo nuovargio bet su šmote
liu popieros rankoje ir pai
šeliu eina per gatves suraši
nėdamas šeimynas, namų 
savininkus, biznierius, besi
mokinančią jaunuomenę, ir 
tt c Taip, tai brangūs tėvy-

nainiai, kurių, tiesa nors 
vardas ir pateks istorinen 
knygon, bet kas bepajėgs, 
tinkamai įvertinti ir atsily
ginti jiems už jų didį pasi
šventimą! Tiesa. Šios rūšies 
statistikos sudarymas jiems 
prieinamiausias; savo drau
gijose, tarpe saviškių su ku
riais gyvena ir dažniausia 
susieina, prie vargo pripra
tusiam ir neslinkus rodosi 
šis didis darbas, kurio da
lis panašiam tenka.

Bet ' yra ir kita
“Statistinių Žinių” rinkimo 
darbo. Ji reikalauja iš rin
kėjų platesnės pasaulėžiū
ros, gilesnio dalykų supra
timo ir pažinčių aukštesnė
se sferose, pa v. pasižymėju
sieji asmens meno, mokslo, 
politikos srityse esanti sve
timtaučių tarpe; mūsų ju
dėjimas socialiame, ir poli
tiniame Jungtinių A. Vals
tijų gyvenime; prisiminimas 
ir apibudinimas svarbesnių 
faktų mūsų tautinio judėji
mo įvairiose, ypač didesnė
se kolonijose, surankiojimas 
ir tiksli klasifikacija mūsų 
profesionalų duoda gražios 
progos ir mūsų inteligenti
jai prisidėti prie tikslesnio 
ir lengvesnio i ‘ Statistinių 
Žinių” surinkimo. Jiems ši 
sritis “St. Žinių” daug pri
einamesnė.

Pirmi inteligentai-profe- 
sionalai organizuotai stojo į 
mūsų darbuotojų eiles tai 
Bostoniečiai. Jų iniciatyva 
cn-iL-n-rf-a ATKyliin*?’

čia akimi, apsupta debesi
mis, ir į- keturis antraeilius 
dievus arba pusdievius: La- 
ocejų, Konfucijų, Budą ir 
ketvirtą — Jėzų.

Kaip matyt, šita tikyba 
yra mišinys taoizmo (kinų 
liaudies tikybos), Konfuci
jaus mokslo, budizmo ir 
krikščionybės.

Šiandien kaodaizmąs jau 
skaito šimtus tūkstančiu sa- \ * 
vo pasekėjų; tik per keletą 
mėnesių nuo savo atsiradi
mo jis turėjo šešis šimtus 
tūkstančių narių,, kurių tar
pe daugybė tenykščių val
stybės valdininkų.

Tokio nepaprasto plėtoji
mosi priežastis gan aiški :z 
kaodaizmo pagalba norima 
atgauti Anamo nepriklau
somybę. Mat, slapta plėti
mosi mintis tokia yra: Ana
mas buvo nubaustas, at
imant jam nepriklausomy
bę, už tai, kad jis atsitoli
no nuo tikybos, bet Kaodai 
neapleisiąs išrinktosios tau
tos ir ją išgelbėsiąs.

Savo šventą valią Kaodai 
pareiškiąs, spiritizmo pagal
ba. Senąsai daroma varto
jant mažą pintinėlę, prie ku-

l ; amžiaus, Sakoma, kad1 
iš: užsiimąs tikybiniais da-. 

Iykais, norėdamas pakelti 
nusmukusius savo asmeni
nius reikalus.

Kaip apie Levantrengą ra
šoma, veltui jame ieškotum 
pamaldumo (asketo) žymių, 
tikrai dvasinio vyro, ko rei
kėtų laukti iš tikybos kūrė
jo: to visko jame nė'ženklo. 
Jo veide tik atsispindįs gu
drumas, sujungtas su pa
prastumu. !

Pats Levantrengas, kaip 
jis prisipažino vienam pran-

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas 

\yks lapkričio 4 d., tuoj po 
šv. Mykolo parapijos svetai 
Malonėkit visi nariai atsilanfa 

• ir mėnesines mokestis užsimokėl 
nes po vasaros vakacijų likoi 
vilktos,

M.

WORCESTER, MASS. f
LDS. 7 kuopos susirinki 

vyks lapkr. 14 d. 7:30 vai. 
bažnytinėje ■ svetainėje, 41 
idence St. Visi nariai būtinai ate 
kitę, nes turime apsvarstyti kete 
tą svarbių klausimų. Be to, 
proga užsimokėti duokles.

VHARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks lapkr. 11 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 .Capitėh 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

SO. BOSTON, MASS. j
Antradieny, lapkr. 20 dieną 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos sua*' 
rinkimas. Ateikite visi. Bus 
naują ir naudingų klausimų j 
kelta svarstymui. Be to, bus 
ra proga atsilyginti už organą?-'f

Vai' ‘

Indijoje du keleiviai su- są ir visumet buvo tie pa
tiko fakyrą (fakyrai yra 
truputį pamokyti indusų 
dvasiškiai, kurie, naudoda
miesi savo magiška jėga ir 
sugestija, daro įvairių špo
sų).

Fakyras turėjo su savim 
kopėčias, mažą beždžionę ir 
berniuką. Jis padarydavo 
tokį šposą: pastatydavo ko
pėčias, ant jų užlipdavo 
beždžionė ir berniukas ir 
abu su kopėčiomis pranyk
davo ore-. Ant. žemės lik
davo* Jik ff&fas ‘'fakyras. 
Praslinkus kuriam laikui, 
krisdavo ant žemės berniu
kas, paskui jį beždžionė; 
berniukas pasišokėdamas 
griebdavo iki šiol nemato
mas kopėčias, nutraukdavo 
jas ant žemės; ir vėl viskas 
mktėsi, kaip pradžioje.

Keleiviai susidomėję žiū
rėjo į tą komediją. Susirin
ko ir daugiau žiūrėtojų. 
Fakyras kartojo savo špo-

I

♦
Ksav. Vanagėlis'

Ąžuolas ir Kiaulė

tys rezultatai. Visi žiūrė
tojai buvo įsitikinę, kad ko
pėčios, beždžionė ir berniu
kas kažin kur bedingsta.

Fakyro nelaimei, vienas 
keleivių turėjo fotografjos 
aparatą. Niekam nieko ne
sakęs, nufotografavo otc 

; prapuolusią beždžionę, ko
pėčias ir berniuką. Ir kas 
pasirodė? Niekas iš jų ne
sijudino nė iš vietos, ir visi 
aiškiausiai atsimušė ant fo
tografuojama stiklo. Tik 
berniukas juokdamasis žiū
rėjo į jo prapuolimu nuste
bintus

Tas 
jėgą, 
liepti
tytų tik tai, ką jis jiems lie
pė, reiškia jis juos suges-

S

t

/

l* ■* 4 * * * * * * * *Be deglosios, kiaulių ir Iptų neštoka*

Frachtertlcben.■J” 4*»

f
t 
t 
»

•) Anamas yra žiemos rytų A- 
zijos krašte, Indokinų pusiasaly. 
Ta valstybė turi savo imperato
rių ir savus valdininkus, bet nuo 
1883 metų yra pakliuvusi į pran
cūzų rankas (Prancūzijos protek
torate) ir vadinasi jų kolonija.

I

s

žiūrėtojus.
fakyras turėjo tokių 
kad galėjo mintimi 
žiūrėtojams, kad ma-

WATERBURY, CONN
Lapkr. 25 d., 1 vai. po pietų į 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

Valdyba

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 14 d. 8 vai. vakaro, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rast.

-------r—j . ...>V  z|

Kur tos gilės adga, gal ir tu regėtum. '
Visa paslaptis savo 

na-ilffoti yra - * iri
*117? r't f » 

trumpintum jo, /
mu ir vtytui gMdyd«nM.-r-

t X

J
♦

i $

>

ri » .
4•h >

kai už gerą šįrdj

rios krašto pritaisyta plun
ksna. Ta plunksna ir para
šanti dieviškąją valią. Pran
cūzai kaodaizmo labai pri
sidingi; ir toliau jam taip

Įvairios

.50

J

16.
17.

.50

.50

.25

.50

.75

.50

.75
tl.50

.75

.50

.50

.40

.65

.50

.60
tl.00

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS

dainoe

Medė

Penkios linksmos dainos _

Duetai

a) Močiute, miego noriu; b) Oi,- 
. 25

a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at- 
.25

a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
. 25

.40

.40

varge, varge

Tautiški Šokiai

Mšram Chorai

18.

.50

.50

.50

sukurta Naujos Anglijos 
Inteligentų Profesionalų 
Komisija, kurios nariai 
darbu ir patarimais prisi
deda prie:

1. Tikslumo ir teisingu
mo profesionalų skaičiaus ir 
žinių apie juos talpinamų 
istorinėje knygoje; .

2. Surinkimo pasižymėju
sių ypatų svetimtaučių tar
pe ir sulig galimybės suarti- 
nimas jų su mūsų visuome
ne;
• 3. Rinkimo svarbiu mums 
dokumentų, fotografijų 
spaudos * paminėjimu apie 
Amerikos lietuvių pasidar
bavimą Tėvynės nepriklau
somybės atgavime ir tt.

— •

Naujos Anglijos Rajone 
Komisijon tapo pakviesti ir 
malonėjo įeiti iš Bostono: p. 
p. Adv. A. Šalna, J. Cunys, 
Dr. J. Jakimavičius, iš 
Wbrcester, adv. p-lė O. Stuk 
gačiūtė ir p. adv. T. Bart
kus.

New York’o ir Brooklyn’o 
profeesionalų dalis turėjo 
savo posėdį, avedė dr. Ven
ciui priimti ankietas ir iš
siuntinėti išpildymui. Šia
me rajone irgi manoma su
kurti komisija. Be to numa
toma dar nors dvi: Vakari-, 
nių Valstijų Rajone ir 
Pennsylvanijoje.

Knygos “Amerikos Lie
tuviai”

Literatinė Komisija.

Šalia gražios upės buvo lauko plotas; 
Tenai augo drūtas ąžuolas šakotas.
Jis kasmet nuo amžių daug gilių turėjo; 
Rudeniui atėjus, jos žemėn byrėjo. 
Šiais metais taipogi jų daugybė buvo 
Ir todėl čia kiaulė netyčiom užkliuvo — 
Mat, jai medžio vaisiai truputį rūpėjo.

Tų gilių priėdus, ji ilgai gulėjo 
Ir išsimiegojus, žemės plotą visą 
Po medžiu degloji giliai šnipu knisa.

Medy juodas varnas sau ramiai tupėjo'
— Tas juk medžiui kenkia! — jisai prakalbėjo, 
-r- Atidengtos šaknys gal ūmai nudžiūti,
O tuomet ir medis gal visai pražūti!

— Te jo šaknys džiūsta/ 
Te ir jis pala žūsta! J

Gilės man Naudingos, medžio negailėsiu... 
By tik'riebi būsiu, kai gilių priešių. <

ž-A! »/ j 1 'i > f;u Jz .»•

Ąžuolas tąd tarė: —-Kaule tu, kvailoji, 
Esi nedėkinga, be Širdies; degloji t \ 
Kad pakelti šnipą į viršų galėtum,.

n ■
(

tijuodavo: veikdavo į juos 
sugestijos būdu.

Tačiau jis negalėjo savo 
jėgą pavartoti beminčiui 
fotografijos aparatui, ir tas 
j j išdavė.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave
Bernužėl, nevesk pačios
Graži čia giružė

Meile uždegta krūtinė
O pažvelgia
Visuomet širdis surakinta

Moterų Sąjungos Imnas
Skrenda, lekia musų mintįs
Trisdešimt dainų

Ginkim šalį Lietuvos _
Giesmė į Šv. Kazimerą
Lietuvos Vyčių Imnas
Pirmyn į kovą 
Mes grįšim ten
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gei A, c) Išbėgo mergytė
a) Kaip aš; buvau jaunas, b). Ziu- 
rau anksci rytų, c) Aš užgimiau 

' Lietuvi)j2_.
20: ‘ a)'ifidl8't$7oli; b) Oi skauda gal- 

i tvelfl, c> Atsigėriau žalio vyno
22. '»a0 Tykusis rytelis, b) Oi laksto va- 

a) Kur Nemunas, d) Oi čiu-

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 18 d. po dvylikiai vai.1 
Taigi kviečiame visus narius 
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite 
savo draugus prirašyti. Nariai,’ 
kurie dar neturite mokėsčių 
gučių tai gausite suvirinkime. ™ 
: ■1" - . S.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks nedėlioj, 18 
lapkr., tuoj po pamaldų, s 
Jurgio parapijos mokykloje. va 
kuopos nariai yra kviečiami ateL, 
lankyti į šį susirinkimą dėl ap< 

... . ,, svarstymo išimtinai svarbaus rŠaltm is ) įaj0 Valdytu

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS

a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25 
a) Aš pas tėvelį b) Močiute mano .25 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli

lėkė sakalėlis

tupėjo
Tautiški šokiai L

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

Apvesdinkite mane
Šių nakčiai? (dzūkiška)
Jojau dieną (augštam balsui)—__
Ko liūdit sveteliai
Siuntė mane motinėlė
Vai aš pakirsčiau
Saulelė Raudona

Jau kelias Lietuva!
Dvi dainos
Mūsų Šokiai I. 
Mūsų Šokiai II. .

GUDAVIČlkuS
Aštuonioe įvairirt? 
Trys dainos —

L Mūsų lokiai
vAUiteo

J5

l$0.0 
. .30 
. .60 
. .20 
. .20 
. 20

25

.30 

.40 

.30

.30

.50

.40

JO

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda
mi užsakymus drauge prisiuntė k pinigus. Visuomet adresuokite taip:

TtUteibelD



savas mokytojas.

LIETUVIAI BRAZILIJOJ

sukūrė parapi

raitelių prijoja,

sdhkti patikėti
Manai 

madų

Pasiilgę Aušros Vartų” dramos prologas.

įorm

užtvirtinti legališ- 
Ateivis gali

judrus, gyvas, 
ateities gyvenimas.

demokratiškumo 
užkomuflažuoti. 

vieno diktatoiraus 
net trys ir neblo- 

tarpe sugyveno.

s pataisa galėtų būti pri- 
a priešingai didžiumos 
iųi. Sakysim, tegul būtų 
kraustą legislatūroms bal
ti Konstitucijos pataisą 
tam tikrų rinkimų į ku- 
os būtų einama Konsti- 
ijos taisymo* obalsiais.

Ar bus prohibicija panai-
P
litą, jei Smith’as laimės? 
įr klausimą ne vienas alaus 
ėgėjas stato. Drąsiai ga
ma atsakyti: Nebus. Rei- 
a atsiminti, kad prohibici-

tau dengia. Ieškai gal paguodos? 
težinomoji f Kasgi tu, mergina?

s, bet tai dar ne visuo- 
t reikšti], kad pataisai 
taria piliečių didžiuma, 
v. dvylika didžiausių vai

sias ne tik įstatymų, bet 
Konstitucijos arbitrąs yra 
viešoji opihija.( Jąibesnau- 
džiant ' fanatikai* >TUžmet ė 
prohibiciją, jaiatbUflUM.pro- 
^ibieija gaus jtat^jZs tai
kintis. Prohibrcijos klausi
mu ttofetyd dau
giausiai gali nuveikti

kurios turi mažiausiai gy
ventojų turi lygų balsą su 
didžiausiomis. Nevada su 
77-ais tūkstančiais gyvento
jų turi lygų balsą su New 
Yorko valstija su arti 12 
milijonais gyventojų.

Anti-Saloon lygiai taip 
engvai pasisekė įrašyti pro- 
įibiciją į J. Valstijų Kon
stituciją tik dėlto, kad to
ji Konstitucijos pataisa ne- 
hlvo paduota piliečiams nu
balsuoti referendumo keliu 
ir, antra, dėlto, kad Anti- 
Saloon lyga įbaidė Kongre
so ir legislatūrų politikie
rius. Politikieriai kaip 
Kongrese, taip ir valstijų le- 
gislatūrose ir dabar dar ge
rokai prisibijo Anti- Saloon 
lygos ir jos siudomų protes- 
antų prvčerių. Todėl nėra 

nė mažiausios vilties, kad 
artimoj ateity prohibicijos 
pataisa būtų modifikuota. 
Taip pat nėra vilties, kad 
būtų pakeistas Volsteado į- 
statymas. Prezidentas čia 
negali nieko padalyti.

Tiesa, kųd Smith’as, jei 
bus išrinktas, negalės tuoj 
sušvelninti prohibicijos,' bet 
jo išrinkimas paskubintų 
prohibicijos liberalizavimą. 
Prohibicija dabar tėra tik 
ant popieros. Prohibicija 
lietuviškai reiškia uždraudi
mą, bet kam ji uždraudžia 
gerti alkoholiškus gėrimus? 
Tik tam, kas jų nenori ger
ti. Užtat tie, kurie nori, ga
li gauti svaigalų kiek patin
kama. Skirtumas tik tame, 
kad dabar reikia brangiau 
mokėti už kurkas prastes
nius ir tankiai nuodingus 
svaigalus. Taip yra prie re- 
ublikonų, kurie politikuoja 
sausai, bet geria šlapiai. Al 
Smith prižadėjo energingai 
vykinti sausus įstatymus, 
kol jie tebėra įstatymais. 
Netenka abejoti, kad jis 
prižadus pildys. Tačiau gre
ta to Jis prižadėjo pavar 
loti visą savo įtaką, kad pa
keitus nevykusį Volštead’o 
įstatymą ir modifikavus 
prohibiciją. Jo įtakos di
džiausia svarba bus tame, 
ikad jis išjudins viešąją opi- 

Kssouri, Georgia ir India-Įniją, o juk galų gale vyriau- 
i turi 67 milijonus gyven- 
>jų, gi visose kitose 36-se 
ilstijose yra tik 51 iniL gy- 
įntojų. Pataisa bus teisė
ki priimta, jei 36-ių ‘mažes- 
įųjų valstijų; lėgiafotūtos 
kužgirs, nors pMdisai ir 
įitų priešingos virsniinėtos 

lūžiosios valstijos su gy- 
mtojų didžiumą. Valstijos,

sunku

(Vargi kanklininko Vainoros trobelė girioje. 
Baigia blaustis židinys. Senukas rymo ant kanklių. 
Barškina duris).
Kanklininkas Vainora.

Barškina.—Kas ten ?
Nepažįstamos merginos balsas.

Leisk,jsepuk, saviške...
Vainora (tarpdury).

Visi manieji mirę, ką kalbi čia?— 
Grįsk, nelaiminga, naktigulto grįški...

Nepažįstamoji (dar labiau prisispyrus! ima prašyti) 
Leisk, senutėli, į šiltutę <grįcią. 
Kalbų-taip daugel aš jauna girdėjau, 
nutariau — veski, pietvakari vėjau, 
į jo trobelę dainų paklausyti. -< }

nanęs nepažįsti, 
konnfiioji jaunyste.

rrP ... - '

tai - pramoksta portugalų 
kalbės, bet tikybos visai, ne
mokomi- "Kitiems ir jas to
lį lankyti, nes miestas išsi
skleidęs 30 klm. radiusu.

Miestas turi gyventojų a- 
pie 100,000. Ant popieros 
beveik visi katalikai. Yra 
apie 30—40 parapijų. Daug 
Vienuolių. Tie gerai veda 
parapijas. Dvasinė vyres
nybė šalta, bet veikli. Pats 
gyvenimas 
Tai

Lietuvių esą apie 9,000. 
Kiti gyvena fazendose ir ki
tuose miestuose, daugiausia 
išsisklaidę. Tačiau Vili. 
10 į stotį pasitikti kunigo 

Vaikai buvo atvykę keli šimtai, 
vie- Mat, buvo labai pavilge, 

mokyklas. Ten grei- Pasitiko su duona, druska,

Kaip jau anksčiau buvo 
pranešta, kun. Valaitis at
vyko į Braziliją ir sustojo 
Sao Paolo mieste. Gyvena 
S. Antonio vokiečių pran
ciškonų vienuolyne. Tuo 
arpu eina klebono pagalbi

ninko pareigas lietuvių rei- 
<alams. Lietuvių parapijos 
steigti neleidžia. Bet tai kol 
<as ir geriau — kol kaip 
reikiant neapsipratęs gerai 
neišmokęs vietinės kalbos.

Kun. Valaitis kai kuriuos 
lietuvius jau išklausė išpa
žinties ir net 2 poras suri
šo amžinuoju moterystės ry
šiu. Lenkų kunigo S. Paolo 
nėra, tai greičiausiai ir jie 
dėsis prie lietuvių, 
daugiausia leidžiami į 
šasias

kos k&Ounja Omhū-

nei&i 
sulau^Os^ifficiją, -JA 
dar 
trauk^^^|d^ 
gudn^W įav^jlįų 
trūksta. Štai įąg ■ ir PiP 
sudskis. Pilsudskis rezigna
vo iš premjerų, bet liko dik
tatorių kaip ir buvęs. Calles 
panašiai. Pasibaigus jo pre
zidentavimo laikui, jis iškil
mingai pareiškia, jog dau
giau savo kandidatūros ne
statysiąs. Kongresas jo vie
ton “išrenka” jo peršamą
jį kandidatą, Porto Gil ir 
Cales nueina į užkulisius, 
bet pasilieka “galybė už sos
to.” Naujasis prezidentas 
prisižada sekti savo pirmta
ko pėdomis ir netenka abe
joti, kad seks ir persekios 
katalikus neblogiau už 
Cailesą.

Triumviratas paįro, dik
tatūra pasislėpė, bet/ nemi
rė. Armija yra su Cąllesu, 
kongresas jo klauso, demo
kratiškos formos išlaikytos, 
konstitucija yykdoma, t. y. 
katalikus persekioja, dikta
torius Calles per savo pa
klusnų tarną Portes Gil. -

1 JiTu* n/ j ■ ■ i** 
HdkiL'egališko

Ne, ne! Į dainą širdis tesulieja 
didį troškimą, troškimą besbtį!

Vainora.
Tai kągi, kągi tau jaunai pagroti ?

Vainora (ima kankles ir Šypsodamas žiūri į keleivę) 

Ką gi tau ;

dąfddymas būtoj> pasiųstas 
Amerikos konsulini distrik- 
H ikur jo šeimyną gyvena. 
Wr ir; praeSyįį į°įip _įr 
H « k « U • n x i :-Lu.) 140.

Genimas, 
bei, tur bi 
Kun. Vala 
užmiesčio ir kitoms parapi
joms būtinai reikalingas dar 
vienas lietuvis kunigas. Jis 
padėtų ir daug nudirbtų neš 
lietuvių inteligentų beveik 
visai nėra, o darbo — per 
akis. Pirmoj eilėj niano į- 
kurti draugiją, kiiri pava
duotų parapiją.

Lietuviams labai reikalin
gas konsulas. Lietuviai iš
naudojami darbdavių, valdi
ninkų. Jų dažnai prapuola 
bagažai, nėra, kas padaro 
jiems reikalingus pažymėji
mus, pasirūpina kitais jų 
reikalais. Tuo reikalu Bra
zilijos lietuvių veikėjų gru
pė ruošia kolektyvinį strai
psnį į Lietuvos laikraščius. 
Konsului būtų daug darbo 
nekalbant jau apie plahingą 
kolonizaciją ir savą mokyk
lą. Mokykloms reikalinga ir 
portugalų kalba. Bet ją ga
lėtų dėstyti vietinis, o kitus 
dalykus

t Kitos tautos jau senai turi 
tai, apie ką mes tik svajoja
me.
• Brazilijoj daug smuklių. 
Bet yra ir patogumų. Y- 
pač pigūs cigarai ir elektra. 
Moterys Brazilijoj, apskri
tai kalbant kuklios. Bažny
čioj prisidengia šydu. Va
karais jas reta kada pama
tysi gatvėj. Moters atrodo 
gražios ir grakščios. Tik 
lietuvaitės, perdaug laisvai 
besielgdamos su brazilie- 
čiais, dažnai pakliūva į 
pinkles ir netenka doroš.

Vėlesnės žinios praneša, 
kad jau ruošiami vakariniai 
kursai. Norinčių mokytis 
atsirado nemaža. Tam tiks
lui kun. Valaitis iš Lietuvoj 
užsisakė nemaža knygų ir 
vadovėlių ptthdą. Mano, kad 
atsiras mokytojas veltui ar
ba už nedidelį atlyginimą. 
Bet bus galima jam ir visai 
gerai atlyginti. Vargohinkui

tūo paču būdu, kuriuo tapo 
fvėsta. Prohibicija nėra tai 

^paprastas kongreso išleistas 
f^asįhtyinas; yra tai Konstitu- 
.Įvijos pataisa, 18-toji patai- 
įga. J. Valstijų Konstituci
jaja numato tokį Konstituci- 
jos taisymo, arba dapildy- 

'Ino būdą: pataisą pasiūlo 
^Kongresas dviem trečdaliais 
balsų, arba du trečdaliai 

|ftilštijii. Prezidento para- 
Jjas nereikalingas. Pataisa 
skaitosi priimta, kuomot 

visų valstijų ketvirtda- 
'Hai ją užgiria per savo le- 

* * • • 

gislatūras. Taigi atmetimui 
7 > # ...

arba pakeitimui prohibici- 
.jos reikia: 1. kad Kongre- 

^Sas ir. Senatas nubalsuotu 
:Jįviem trečdaliais balsų ir 2. 
skad 36 valstijų legislatūros 
IBgirtų.

b Iš to, kas čia pasakyta, ■į •
>%išku, kad keičiant Konsti- 
idciją, arba ją taisant; pi- 

'iiėčių neatsiklausiama ne 
? tik tiesioginia,i bet ir ne- 
į tiesioginiai. Bet jeigu ir 
- būtu atsiklausiama netiesio- 
yginiai, tai ir tai prie tokios

iš r^yirtAs bus'išdtfdias'ire^i^g 
konsulams, skirtumas yi^L, 
4<ad pirmiaus jo.-žmona^ an- 
ba šeimyna arba vaikai tu
rėjo prašyti to Europoje, o 
dabar ateivis pats gali* tą 
viską atlikti. Nėr reikalo 
varginti šeimyną su tais vi
sais reikalais.

Imigracijos Biuras paga
mino naują blanką 

ką įkfldiiną.
už dyką gauti kopiją tos 
blankos parašant Bureau of 
Immigration, Washington, 
D. C., arba iš bile katro imi
gracijos ofiso.

Visų pirmiausia reikia tą 
blanką pilnai išpildyti ir tik 
tuomet pasiųsti Iminigra- 
tion Officer UbSte, kuriame 
ateivis įvažiavo. Tame uos
te rekordai parodys, kad 
ateivis buvo legališkai įleis
tas į Siiv. Valstijas, ir kuo
met iinigrateijos viršininkas 
tą.pertikrins pasiųs pertik
rintą kopiją Amerikos kon- 
suliui.' Ateivis turi pasiųsti 
paštaženkliūs kuomet pa
siunčia išpildytą “form 
575” ir turės užmokėti paš- 
tines išlaidas. Daugiaus pi
nigų nėreik mokėti. Jeigu 
negalima pertikrinti įvažia- 
vimą. tai paštaženkliai ir 
blanką bus - ateiviui sugrą
žinta.

<fFormą 575” galės var
toti ateiviai profesoriai, mi- 
nisteriai, kurie įleisti po lie
pos 1 d. 1924 m., kaipo ne- 
kvotiniai imigrantai, ir ku
rie dabar nori parsitraukti 
žmonas ir neištekėjusius 
vaikus neturinčius 18 metų 
amžiaus kaipo nekvotinius 
imigrantus. Taip pat atei
viai įleisti kaipo “žemdir
biški darbininkai” irgi ga
lės vartoti form 575, kūo- 
met prašo pirmenybės sto
vio savo žrhonoms ir vai
kams. Čionaiš prisegame ko
piją form 575 agnių kalbo
je.

I-rainom: ' ' ;
Dainų manųjų?. . Tai Įeik, dukryte) ( 

t (Nustebę.^ ir džiaugdamasis praveria duris. Įeina 
mergina juodu apsiausta susisupusi). * ' x

:aipo Nepažįstamoj

Ar nėbegali gražių dailių būtų 
apie šėhovę, sdkalą Kęstutį ? ’M ' '

Viinoro (nudžiugęs) .• į‘‘

sunku patikėti, .» .triBt nii
Manąih ir tavd plačią kraičių klėtį 
madų blizgučiai ir šilkas užkrovė. - 
jĮųm bedainuoti tau apie senovę.

algos 150—21)0 milireisų ne
sunku surinkti. Aukų gau
na nemaža ir mokyklos .rei
kalams. Jei atsirastų geras 
mokytojas ir drauge vargo
nininkas algos galėtų gžtiiti 
apie 400—500 milireisų.

Kun. Valaitis jaučiasi ge
rai, sveikata — puiki. Val
gis taip pat sveikas- Dar
bas sękasij nors jo yra daug. 
Jis ,daug nudįrbo būdamas 
Aleksote 

r r ' 

ją, rūpinos vargšais, globo
jo neturtinguosius, buvo 
stropus ir darbštus, kaip pe
lė. Rūpinos, kad salėj būt 
įsteigta amatų mokykla. 
Reikia tikėtis, kad darbas it 
tfeh jarii puikiai vyks.

Bet vis dėlto rėikėtų Bra
zilijoj lietuviais daugiau su
sirūpinti. Ko, bet gavo kon- 
feūlo tai tiktai teikia. Gir- 
Įdėti; kad užsienio reikalų 

( ministerija tuo reikalu daro 
žygių. Kai būsiąs pasiųstas 
konsulas, lietuvių veikimo ir 
organizavimo darbas tame 
ateities krašte galės būti 

i bent žmoniškai dirbamas.

Po karo Europoje priviso ręg< 
diktatorių. \ Lotynų Ameri 
koje jų niekuomet nestigo. 
Meksikoje po Pbrfirio Dio- 
zo išvijimo iš Mekrikos dik
tatoriaus M vardas pasidarė 
nepopiiterūs,'' hors' diktato
riai ' ir' nepranyko; Atsira
do- -reikalo' pridengti dik
tatūrą • 
skraiste, 
Vietoje 
susibūrė 
gai savo 
Susidarė taip sakant trium
viratas. Į triumviratą įėjo 
Obregon. Calles ir Morones. 
Deja, istorija yra įrodžiusi, 
jog triumviratų gyvenimas 
neilgas. Vienas triumvirų 
anksčiau ar vėliau lieka dik
tatorių, kitu du džiaugiasi 
išlikę gyvi, jei pasiseka iš
likti. Cezaris neilgai tesu- 
giureno «u Pompėju ir Kra- 
su; lygiai taip pat Oktavius 
su Marteli Antonijų ir Le
ndu. Panašiai atsitiko ir 
su Meksikos triumviratu. 
Morones nesutiko su Obre- 
gonu. Obregonas tapo nu
žudytas, Morones liko ap
kaltintas, būk jis moraliai 
irisidėjęs prie Obregono 

užmušimo, ir gavo prasiša- 
inti iš valdžios viršūnių.

‘ Jko viršūnėse vienas Calles.
Calles po nužudymo Ob-

ęegiižės 29 im, lai
; ateivis {Atėjo pristatyti A- 
jiterikos kbnsuliūi, distnįtė 
kiir jo Šėiihyiia gyvena, da-

l SuV. .VaĮshjąs. It pir
miau Amerikos Konsulas 
pats, laiškti arba kablėgra- 
imi, prašė užtvirtinimą nuo 
Immigracijos viršihihko ta
me uoštėj kiiriame ateivis į- 
važiavo į Siiv. Valstijas. Bet 
naujos reguliacijos tkine rėi- 
kalfe ką tik buvo priimtos.

Nuo dabai, bilę apsigyte- 
hęš ateivis; kuris iioti rei
kalauti Savo žmonai ir vai
kams privilegijas teikiamas 
gegiižės 29 d.; 1928 m. aktu, 
gali prašyti imigtacijbš vir
šininką Uoste, kuriaihb įva
žiavo į Sūv. Valstijas, pri
statyti jo lėgališko įleidimo 
darodymą (proof), kad tas

11

veski, pietvakari vėjau,

1



padaryti,

Lietuvių

laisvas, tik negrįžo jis.

Mes ai
dar Aušros Vartams saulė nedienos... 
Ar atmeni, mažyte, kiek tai kartų- . 
ten tu meldeis Stebūklų Karalienei?—

Cap. Paul 8cull, “backfield 
man” Pennsylvania Universiteto 
footbolo tymo. ;S’

Su pagarba,
R. J. Caldtcell

danąį ^į i prezidentus*’
O yra faktas ir visi privaĮ 

lo žinoti tai, kad. Europa bu
vo šelpiama Amerikos žiįioč 
nių Sudėtomis aukomis, įte 
riti režąiti%ilių ^i^fesab1

Te jatttlų pulkai šią naktį 'r H ’
Vilnmuš'Vaidos skrieja! £į :' 

epUįrtamop. ri

Tokios, tokios dainos man tereikejo— 
Ir poan nušvito mano kelias didis!

sfleas&ežažas:

visai panaikinkite. Žinau, 
kad čion Amferika nusikals-• 
ta, bet ar pridera jums sek
ti Amerikos blogu pavyz
džiu? Geriau laimėkite jūs 
iŠ mūsų klaidų!

7 , »

Atsiminkite, kad puse mi- 
liono amerikiečių kasmet at
važiuoja Europon ir pralei
džia bent vienų, miliardų do
lerių. Francija gauna tų pi
nigų daugumų; atsiimkite 
jūs savo dalį! Turistų ofi
sai New Yorke ir Londone, 
Berlyne ir Paryžiuj pagel
bės jums nukreipti srovę ke
liaujančių turistų, išmintin
gai pasiskelbiant. Kitos tau
tos taip daro, kodėl jūs ne
galite ? Tai pigiai kaštuoja, 
o gerai apsimokės. Angli
ja, Šveicarija, Vokietija, 
Holandija, Suomija, Norve
gija ir Francija labai sten
giasi užsitikrinti turistų pi
nigus; stokite’ir jus į eilę!

Galite stabilizuoti savo 
politiškų padėtį ir užtikrin
ti, svetimų paskalų įsigiji
mui modernių greitų garlai
vių savuose uostuose ir nau
da traukti iš prekybos gali- 
mybiij visoj Pabaltėj, kaip 
turistų taip ir važtos gabe
nime.

Senovės venecienai tokiu 
darbu labai kilo; prisimin
kite garbingumų .Venecijos! 
Italija pridėjo jų greitus 
garlaivius prie susisiekimo 
su New Yorku per pastarus 
5 metus. Prabusk Lietuva! 
Platus svietas, kuri galite 
užkariauti! Jeigu jūs grei
tai nepadarysite, tai Vokie
tija ar Anglija padarys, ir 
tad jūs tik žiūrėsite, kaip 
svetimi nauda ims. Iki vię-

pemokratų partijos kam-li 
panijos centras kas .dięn 
gduna iš įvairių valstybių 
ir džiuginančių pranešimų 
ir erzinančių nusiskundimų.

Demokratus .džiugina gau
sūs pranešimai apie ateivių 
balsuotojų, kaip didesniuose 
taip ir mažesniuose centruo
se, nusistatymų balsuoti už 
gub. Alfred E. Šmithą į pre
zidentus, kurio kandidatūrų 
remia net ir tie politiniai 
kliubai, kurie iki šiol yra 
dirbę ir ^balsavę už republi- 
konų partijos kandidatus.

Tačiau Demokratų kam
panijos vadus erzina tas, 
kad Republikonų agentų 
pasidarbavimu, didesnių in
dustrijų centruose prie dirb
tuvių prikalinėjama skelbi
mai, kuriuose raginama bal
suoti už Republikonų kan
didatų į prezidentus, nes jei
gu demokratai laimėsią — 
tai dirbtuvės turėsiančios 
užsidaryti. Kai kuriose dirb
tuvėse net patys darbdaviai 
arba perdėtiniai išdalinėja 
darbininkams Įvairiose kal
bose republikonų propagan
dos literatūrą, kad tuo būdu 
įbauginus darbininkus ne
balsuoti už demokratu par
tiją-

Daugiau susipratę darbi
ninkai šitokiu republikonų 
darbu piktinasi ir organi
zuoja darbininkų reakcijų 
pasmerkimui tokios takti
kos, kuri užgauna darbinin
kų laisvę balsuoti už,ką jie 
nori. Iš Naujos Anglijos 
pranešimai sako, kad darbį- 
ninkai pasipiktinę republi
konų nešvaria agitacija, nu
tarė balsuoti už gub. Smithą 
ir tie darbininkai, kurie iki 
šiol balsuodavę už republi- 
konus, kad tuo būdu apsau
gojus demokratines teises.

Ritas republikonų agita
cijos nepakenčiamas būdas 
— tai bandymas visur įti
kinti balsuotojus, 'kad p. 
Hooveris karo užgautus Eu
ropos žmones išgelbėjęs 
nuo bado, suteikdamas iš 
Amerikos maisto ir drabu
žių, užtaigi esą ateiviai turį 
atsidėkoti Hooveriui balsuo-

mes į krantą? Eikite ir pa
graibykite jį vandenyje ant 
jūros dugno! '

Galimybės energiškam pa
sidarbavimui Lietuvoje yra 
neišsemiamos ir neišjudintų 
turtų čion visiems esti pa
kankamai.

Kelkis tad Lietuvą ir 
naudokis turtais! Kas galė
tų su tavim lygintieji, jeigu 
tu pasįstengsi ir pražiūrėsi!

Af; Į 
tųvos,., asamtirsl*-.

PirtdiausiapaStebėsiUjfcad 
man patiko tas faktas, kad 
Lietuva pasirinku respubli- 

; ką kaipo valdžios formą, 
girtis Amerika jau 150 metų 

tokį valdymąsL išbandė ir 
'rado, kad tai geriausias bū- 

' ’das sugyvenimo. Ir Lietu
va todėl randa pas amerikie
čius didelį palankumų.

O Amerika galinga yrą. 
Gyventojai parėję yra iš 
Ėuropoos; ypačiai iš šiaurės 
'(tarp jų ir lietuvių bene 
750,000). Demokratija drą
sina visus dirbti, kas ge-( 
riausia, ir suteikia atlygini
mų, kokis kam priguli, ir 
apgina teises visų gyvento
jų; ten ir kariuomenė, baž
nyčia ir visos įstaigos yra 
žinioje žmonių, mokesčius 
mokančių, ir tie žmonės 
ramsto valdžią. Mat, de
mokratijoje liaudis sudaro 
valdžią; ir tai Visai teisinga. 
.Taip ir privalo būti.

Respublikoje atstovai ren
kami esti, ir reikia rinkti to
kius, kurie gerai tarnauja 
tautai. Reikia, kad liaudis 
remtų ir drąsintų darbe sa
vo valdininkus, nes žmonės 
paremiami geriau veikia. Aš 
visados ėsmi už interesus vi
sumos žmonių ir jų gerovę. 
O valdžiai gera rėikiH pdlūi- 
kyti.

Lietuvos valdžios vyrai v- 
ra .atsidavę tautos reika
lams. Aš pažinau juos tai
kos konferencijos metu Pa
ryžiuj, mačiau jų susirūpi
nimą, kada Lietuvoj trūko 
maisto, ir džiugsmą, kada 
gavo nuo ll'^’.rrz prikrau
ti laivus; kasdien susidurda
mas mačiau, kaip jiems rū
pėjo įsigyti šalies nepriklaū- 
sOmybę, ir vėliau sekiau jų 
darbūs Lietuvoje ir įsitiki
nau, kad jie užpelnę yra ša
lies pasitikėjimo. Jų sieki
niu bHvo ir yra — viešoji 
tkimysta.

Bet paklausykit svetimša-

Tikiu, šventai ir tuo prisiekiu, 
kad tūkstantis šauklių skrajūnų vėjų 
pabudins sakalus, pabudins bernelius
Ir mes visus, visus kelius

. į Vilnių 
papildvsim baltais žirgais!

Vainora.

-Ar gali būt, ar gali būt, drąsuole ? 
' Mergei™ karžygių sunkų nūn rasti...

Nepažįstamoji. / J
Rytoj, rytoj, senuk, kitaipžkalbėsi. 
Senovės dainos tebesaugo mus.
Matai—ant nutryptų dirvonų, ant griuvėsių 
laisvi jau pasistūmė hahiUs. ’ ' 1 '
Ir stoniose juodbėriai aiklūs Žvengia, 
ir klėtyse rietimai juostų mirga, . • >.;
ir sesių staklės dūzgia vis palangėj, 
ir lankia, kada broli* balnos žirgą — »

L. kada, kada?.,. Lydėti nori > 
garbmgą brolj savanori 
lydėti lig pat Vilniaus ir globoti, 
nors ir baisiausio mūšio ddte!

ir Anglijos | Lietuvą? Tu
ristai tūri pinigų išmėtymui. 
Reikia paskelbti Lietuvos 
pramogos New York Herald 
ir Chicago Tribūne, ne Pa- 
ryže, nesą tai laikraščiai, 
kuriuos turistai skaito no
rintieji lankyti žemynų. Rei
kia parodyti, kaip lengvai 
pasiekiama Lietuva. Dabar 
daugelis mano jų esant toli- 
iha šalimi. Aprašykite su-' 
sisieklmūs laivais ir geležin
keliais. Pasakykite, kaip 
daug pigiau gyvenama Lie
tuvoje* bėgu didėliuose Eu
ropos miestuose. Aprašyki
te senoviškumų Kauno ir 
Klaipėdos, b tuomi daugelis 
Ūbihisi. Parašykite, kokis 

. štėbūkliiigaš pajūris Palan- 

. goję. Kokie gražūs ežerai 
į rytuose Lietuvos, kokie pi
liakalniai ir griuvėsiai, ko- 

■ kis klimatas, kokie gražūs 
paupiai (Šušvės, Kražentos, 

i Vilijos, Nemuno) ir t. t. 
. Turistai mėgsta švarumą. 
į Sudarykite komisijų, kad 
. visus patogumus įrengtų tu

ristams, švarius viešbučius.
Kvieskite, kad konferen- 

į eijos. bųių . ; laikomos jūsų 
mieštuose, Įkąįpx£ad daro 
Praha, Stokholmas ir kiti 
miestai. Jeigu jūsų viešbu
čiai nepakelia tiek svečių, 
raginkite privačius namus, 
kad vaišintų lankytojus. 
Suorganizuokite aūtomobi- 
liūs į vietas matytinas šaly
je. Organizuokite ūkio pa
rodas, ir dalykite atletų ir 
kareivi jos parodas. Tokius 
dalykus svetur reikia skelb
ti, ir jie apsimokės-

Reikia, kad miestų regu
liacijos būtų lengvios, kad 
valdininkai visi būtų mdh- 
dagūs, kurie susiduria su 
svečiais; įkvėpkite mintį 

visur, 
ir vizas nebranginkite ar

Nepažįstamoji.
Aš nežinau, pati aš nežinau, d giėsmmiilke 
tiktai;tavęs meldžiu: dainuok—šiąnakt su- 
pačių garsiausių žygių baladės, [rinki 

A te jos užgrūdys—pulkus jaunų ves 
vaduoti Aušros Vartų!..

Vainora.

Kliedi, o mergele.
Noi-s daug kas kalba, Aušros Vartai želia... 

Nepažįstamoji.
Ne, kanklininke. Kalbos ugdo inintį.
Atėjau šią naktį čia nusiraminti...

(įkvėpimo pagauta išsitiesia ir. iind pasakoti)

Tėvelis savanorių pulką vedė.
Sugrįžo žirgas laisvas, tik negrįžo jis.

' Ir rytą įfo visus WiuOsiūš kandus 
savųjų jtąrpe ūžę vyčiui...
Pleveū'd vėliavos, putojo midūs.., 
Tėvelio laukiau, našlaitėlį 
ilgai palangėje rymojaū-
Štai girdžiu naktį tėtušis atjoja, s >< 
baltam žirge , rr I/ , ( . z
ir godžiai kallį^“.^pražydus , 

i;dukra tęviškė^ manos! 
adavoriife tėviškės Hk dalį, X •

• ė1* t>£JShirley, kongressmanąs 
Kentucky vaLirkad^Kottr-^ 
grėsė tas įnešimas perejo*^| 
uoliu pasidarbavimu tuom 
’mku buvusio prezidėntoįMį 
Voodrow Wilsono, demo^asĮ 
krato, lniris paskyrė p. 
Hooverį Europos šelpimo?^ 
administratorium, kuriuomiy* 
į. Hooveris būdamas išpiL^| 
dė Demokratų Administra^~*| 
cijos valią, už kurią ^kredL*^ 
tas teisingai priklauso do-:3 
mokratams, o ne p. Hoove-^’3 
tini.

Įvairių tautybių organi- 
zacijos, kurios žino keno pa- -J 
sidarbavimu ir pinigais Eu-$~l 
ropos žmonės buvo šelpiami 
siunčia Demokratų partijos 
centran rezoliucijas ir rei-^ 
kalauja, kad užprotestuotų'-^ 
prieš tokį nesąmoningą rė- 
publikonų agitacijos būdą, 
kad p. Hoover’is išgelbėjo 
badaujančius europiečius. 
Prieš šitą demokratų parti-t^ 
jos kredito priskaitymą^ 
Hooveriui, šiomis dienomis-J 
yra griežtai užprotestavę įj 
lenkų centralės organizaci- 
jos, kurių tarpe randasi irš'-^ 
tautinis Susivienymas, ku- 
rio centras vra Brooklvn,* ^

prantamas daiktas... Bet 
juk ne Roma rie viena me
ną įsteigta tapk), ir Smuki
nės Valstybės jąū Įbd metų 
iriūsiaši? iki pasįeiė šiūn- 
dykŠtę būklę. Mano nuo
monė, po karb Lietuva daug 
yra padariusi prisikėlimui, 
bet ir kantrybes rėilda.

Nors aš pats turiu nema
ža politiško prjtyrimo, bet
gi per 30 metų daiįgiaū bu
vau atšidavęs vėrteivyštėi, 
ir todėl gal būt ihano maty
mas tikresnis yra dęl padė
ties Lietuvoje. Mes ĮjoBti- 
ką statome antron vieton, o 
pirmon tautos gyvenimą ir 
jos apšvietimą taip gi viešą
ją sveikatą.

Tauta be geros sveikatos 
ir bė apšvietimo šiilig mo
derniu reikalavimu esti be 
vilties supančiuota tdrpt&tt- 
iinėse rungtynėse. Švietimas 
privalo būti praktiškas, pri
rengiantis kasdieniniams 
darbams; mažmožiais užsi- 
iminėti, tai laiko eikvojimas 
būtų. Nereikli gailėtis pi
nigų praktiškam auklėjimui 
ir prirengimui mbtetų, vy
rų ir vaikų pąsigaminimui 
geresnio 'gyvėūirnd: Reikia 
suprasti, kad tautos gerovė 
pareina nuo visų jos narių, 
atskirai imant, gerovės. Jei
gu tik dalis tautos veša, tau
ta vargsta. Kad Amerika 
tarpsta, tai pridera nito įjri- 
verstino auklėjimo, ir nuo 
pagerinimo prieihonių, papi
ginančių gamybą. Laimėji
mai iš papigintos gamybos 
dalijami: samdytojui tenka 
dalis, samdininkui-gi dalis 
didyn einančioje algoje; taip 
kad jo pirkimo galia auga, 
ir tokiu būdu rinka susida
ro namie, kas labiau svar
bu yra valstybės ūkyje.

Taip dalykams vykstant patarnavimo svečiams 
Henry Ford virto turtingu:

Ar tu, ar tu užmirši? Ir nakties migla 
ŪŽd&lgš į aušrą mūsų kelią? 
Surink jaunų pulkus, dukrele, 
it vėsk vaduoti Aušros Vartų!” 
Aš jam prisiekiau: Išvaduosiu! 
Tat laiminki mane daina į didi žvgį!

J •
Vainora* ___

(Jis nušvinta, ima kankliuoti ir sudeda galingą šn 
kio giesmę). . - "

Rinkitės iš žalių kaimų.
’ Sakalai jaunieji.— 

Te balti pulkai šią naktį 
Viimatts Vajtfibš skrieja! ' . ,
Kirski šakalui r spąhnis tu, i ; ;
Te Škrūjoti vengią — ri
Finpą valandą suskrustų 
He erdvių padangių... ’
Austos Vartai — minis sparhai tie 1 
,Sakalo gaiitliof1* ' V r >f-{ • 1

' Veltui melsies; 'jitiiikdiĮjį ’ " -
•;įė 8pafrnn — tu žfittį’.. • / :

* galrl^gie^yvuoja L^iv^l 
0 —. ... „ T .

Be to, jūs gąlite glamonė- 
ti‘ naminę industriją (pra- 

; monę),jr savieins reikalams 
M vi1 :-p r? i r •' -V * *ir -eksportuL - '
; b?».r-C t;m'E JT ■ >»<| •,<. z

t- Heinz Pitts-
; buĮ-gp ąr> ępss1įT!Rlockwęle

3ųtęikU visam: <p^ 
. gulini marnmUados ir kon- 
. servus iš grybų ii; daržovių, 

kada., pas jus .gražiai auga 
salierai, sparagai, tomatai, 
grybai, o uogos ir daržovės? 
Kodėl turi iš Oregono ir 
Australijos į Europą keliau
ti obuoliai, kada jūsų kli
matas ir žemė yra ideali o- 
buolių auginimui? Kam jūs 
perkate svetur cukrų, kada 
auga namie burokai? bitės 
duoda medų, kuris yra daug 
geresnis už cukrų! Klevai 
duoda puikų sirupą ir cuk
rų, o klevai jūsų klimate ge
rai auga. Kodėl leidžiate 
ūkininkams javus piauti 
-dalgiais, kada paskolą pa
siėmę galite ekonomingiau 
tą darbą atlikti su ūkio ma
šinomis?

Kodėl jūs negalite ekspor
tuoti (svetur išvežti) savo 
nuostabų* lietuviškąjį alų? 
Kodėl jūs negalite eiti į pa
saulinę rinką su savo apy
niais, Sūriu ir sviestu, kum
piu ir bekonu'be apsiriboji
mo? Suomija tai daro. 
Francija ir Šveicarai tai 
daro. Kodėl nekepti juodą 
ruginę duoną eksportui, 
kaip tai Švedija daro?

Turėdami girias, jūs gali
te eksportuoti didelę daugy
bę pulpos,, (minkštos košės) 
popieriaus dirbimui ,arba 
geriau dar, kodėl patys ne- 

.. dirbate opieriaus, baldų ir 
> kitų medžio produktų?'

Jūsų krupnikas yra taif> 
geras kaip benediktinė, ir 
daugumas žmonių neatskir
tų vieną nuo kitos. Supil
kite į bonkas kaip benedik
tinę kad pila, ir įgyvendy- 
kite jį Svetur; atsiminkite, 
kad Kuba ir Meksika tai di
delės rinkos Amerikoje dėl 
saldžių gėrimų, lyginai kaip 
dėl alaus;

Baltijos jūroje veša laši
ša,'kurią Amerikoje varto
ja didelėje daugybėje. Kam 
laukti gintaro, kol jūra iš-

MAŽAS NAUJAS AŪK80 ALT0RIŪS
JUpDOS (prastais minkštais viršeliais)_______ >.50
JUODOS (prastais kietais viršeliais)--——-./ J5Ū
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)____—^__JB5
JUODOS (geros odos viTfeiiafa)/- > ' yrūn
BALTOS (cehiloidos viršeaąis)^! r.iU t , i $1,00 

r,RAITOS ((eeluloidds viršeliais, sa kryželio)____$1A5
r;. .Yięua ąžsakymus'siųskite sekančiu antrašu: .<

^DARllTltTIfirAR**
«6 Bro*aw»y » Bosui BoMa, toNi -
J . . . .. .. - - -. 5 ' iŠ

Reikia pažymėti, kad šių.,* 
metu rinkimais vra ^yvai^y 
9U|5idpjųėję visų tautų kil->'’J 
nies piliečiai, nuo kurių ne- > 
atsilieka nei lietuviai. Tur- - 
būt niekad pirmiau lietuviai-Uį 
tiek daug domesio ir svar-^*^ 
bos rinkimams nepridavę,?^ 
kiek dabar. Apie lietuvių 
organizuotą veikimą centras.^ 
kasdien gauna pranešimtis 
iš įvairių valstybių didės- 
niųjų lietuvių kolonijų. Tie 
pranešimai rodo, kad lietif^^ 
viai visur uoliai (larbuoja-'^Ą 
sį už gub. Smitlio išrinkimą į 
Amerikos prezidentu ir kad--^- 
visi lietuviai, su labai maža 
išimtimi, balsuos už demek^ 
kratus.

Prie progos tenka pažy- 
mėti dar vieną malonų apsiyiš
reiškimą. būtent tai, kad iš 
Įvairiu kolonijų prisiunčia- .£ 
muose Al Smithui remti ko->5 
mitetų sąrašuose, tenka pš-.> 
stebėti bendrai veikiant 
tautininkų ir katalikų ir so- 
.cidlistų žymius veikėjus. * 
Tas parodo; kad šios šalies' 
politikoj lietuviai moka ver- 
tinti toleranciją ir bendrai > 
ginti bendrus demokratvbės 
idealus, kuriuos reprezerr- v 
t uoj a New Yorko' valstybes, 
gubernatorius. Alfred E. 

|Smith.
(“Liet. Aidas”)

v

.-A >

Vainora.
į ’ Kas tu ? Kas tu, sakyki pagaliau 

nežinomoji mano kanklių draugė t

Pasielgus Aušros Vartų —
, Lietuvos šaulė! —* -£‘Bj

Kg?. JĮ -f Jfc. z ji k5-*’
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PAS ANGLIAKASIUS RUSUOJ

F. Virakas
Seredžius, 1927-26-XII.

jos gyvento;

kada Lietuvos 
ilgų amžių ne
jau dešimtas 
nepriklausomo

Ką tik išėjo iš spaudos!

Artisto
STASIO PILKOS

ir apygardos.
Kauno apygai 
vyriausiasis nę 
dėjėjais,

Mr. Augiist Mltchell, McMillan, Micb. 
s<iko, “Aš bodavau neramus po atsi
gulimo vakare j lovą. Po darbo vaka
re vos tik galėdavau pareiti namo. 
Mano kojos pavargdavo, mano kaulai 
skaudėdavo, aš buvau labai sumenkęs. 
Nuga-Tone padarė mane nauju žmogu
mi ir aš jaučiuosi dabar' jaunesnis. 
Ihibar su manim nieko blogo nėra."

Bandykit šias visoj šaly sveikatą 
budavojančias gyduoles, jei jtjs jaučia
tės silpnas, sergate, menkas, nuvar
gęs, nervuotas arba turite inkstų arba 
pūslės nemalonumus. Nuga-Tone taip
gi suteikia pasilsinantj ir ramų mie
gą, suteikia geresnį apetitų, pagelbs
ti virškinimui, sustiprina visų kūno 
sistemą, padaugina svarumų dėl mete 
kų žmonių. Nuga-Tone parduodamos 
vaistinėse ir jos turi pagelbėti, o jei 
ne, tai nieko nekainuoja. Žiūrėkit ga
rantiją ant kiekvieno pakelio.

matininkų (visos keturios pas 
kutinės valdin. rūšys dirba že
mės reformai.

Miškų ūkiui tvarkyti yra: 
31 urėdai, 27 jų pavaduotojai, 
319 girininkų, 274 vyresnieji 
eiguliai ir 2,730 eigulių, o kar
tu 3.384 tarnautojai.

Tiesioginių mokesčių prie
žiūra tokia: 22 inspektoriai, 19 
jų padėjėjų, 20 vyr. technikų, 
31 jaun. technikas; akcizo ir 
monopolio priežiūra: l vvr. re
vizorius, 27 revizoriai, 42 kon
trolieriai prie fabrikų, 5 kontr. 
prie monop. sandėlių. 
.Muitinių 20 ir .36 pereina
mieji punktai; 10 muitinių rr 
10 pereinamų punktų Klaipė
dos krašte, o visa kita Didž. 
Lietuvoj.

Tai tiek apie administraėi-

r tatai 
ganą 7 sunku.

su paveikslais

Daug rimtų iiį juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci 
iš
verta
muose

is bėširiįts dar jį vis tvoja: 
“Kelkis gi vežti vežimo!”—šaukia, 
Bet veltui, jis arklio atsikeliant laukia.

Rugp. 8 d.
da korespondento 'Levino 
straipsnį apie angliakasių 
darbininkų padėtį Kizelio 
apylinkėje, netoli Uralo kal
nų. Pasirodo, kad apie 8 
valandų darbo .dienų tie e
darbininkai nėra girdėję. 
Vienas nuo gegužės 21 dir
ba per dieną po 12-14 va
landų, kitas pasipasakojo, 
kad dirba po 10-12 valandų 
per dieną. Nei komunistų 
jačeika, nei angliakasių it- 
nijos skyriaus valdyba ne
sirūpina valandų skaičių su
mažinti.

Pragyvenimas brangsta. 
Maistui 1925 metais užtek
davo mėnesiui 10 rublių 70 
kapeikų, o 1926 m. reikėjo 
12 r; 10 k., šįmet dar bran- 
giau. Pabrango nuoma ir 
švįesa. Apklausinėjęs ke
liasdešimt angliakasių, Le
vin gavęs šitokių žinių apie 
jų maistą:
“Milžiniška dauguma dar

bininkų apie Kizelį, eidama 
ryte į darbą, išsigeria stiklą 
degtinės su sausu užkandžiu. 
Prie degtinės kiti prideda 
dar po pusę stiklo ištirpin
tų taukų. Dalis angliakasių 
su savim pasiima į kasyklą 
po bonką pieno. Taigi ant 
stiklo degtinės, prie kurio 
geriausiu atveju prideda 
dar du stiklu pieno, anglia- 
kasis ir praleidžia savo suh- 
kią darbo ideną. Grįžęs na
mo, jis valgo vakarienę iš 
dviejų valgių, su mėsa. Tai 
nuolatiniai, o laikinieji dar
bininkai,. kurių uždarbis 
menkesnis, suprantama, va
karienei neišleidžia daug.”

✓

Į komunistinę valgyklą 
darbininkai neina valgyti.

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

Kaune nuo Vilniaus gatvės link Para
pijos Bažnyčios einant, anais metais, kas- - 
dien matėsi praeivis, apie keturiasdešimt 
keliu metų. amžiaus:1 ’ Plaukai ilgi tankūs, 
dar juodi ‘net ant pečių apdrimbą, ūsai ir 
barzda taip pat tamsus, nepaprastai ilgi, 
veidas gelsvai bdltas, sunykęs, išblyškęs, a- 
kys tamsios 'įdubusius, tinklais blakstienais 
pridengtos, antakių bruvės suaugę, susiei
ną, stambiais juodais plaukais kaip krū
mokšliais apžėlę, pasipūtę, pašiūrę, priduo- 
dą jo veidui išraišką kokią* tai baisią, so
pulingą ; dar prie to pridėkime jo visą juo
dą apdarą, per pečius perkabintą šikšninį 
krepšį, prikimštą, tarsi didelėn tolimon ke
lionėn išsirengusio, o aplink tą krepšį ir 
ant kaklo pilna prikabinėta stikliukų, pa
veikslėlių, blizgučių, sagučių, ir nuolatinį 
pats su savimi kalbėjimąsi, o turėsime vaiz 
dą žmogaus, netekusio minties ir proto.

Kiek man yra žinoma nuo tų, kurie jį 
gerai pažinojo, kurje su juomi gyveno drau
giškuose santykiuose, tas nelaimingasai 
žmogus yra labai mokytas; proto darbas 
perdaug įtempė jo smegenis, nusilpnino va
lią, iškredpė iš normalių vėžių visą minties 
veikimo aparatą ir padarė jį jau prie jokio 
mintijimo netinkamu, bepročiu, todėl vos 
tik rytmetyje švinta, kasdien įvairiau ir 
keisčiau apsikarstęs, eina gatvėmis ir tam
pa miesto tinginiaujančios žioplių ir vaikė
zų gaujos pašaipa.

Anksčiaus ar vėliaus, Dievas baudžia vi
sus tuos, kurie artvmo nelaimę pašiepia ar
ba iš jos tyčiojasi.

Kūčių dieną mūsų minimas nelaiminga
sai ligonis, kaip paprastai ėjo į parapijos 
bažnyčią, o paskui jį įvairaus amžiaus ne
suskaitomas vaikų būrys, kaip ant kokių 
dyvų grūsdamiesi, stumdydamiesi ir kimš- 
damiesi bėgo; erzindami ir garsiai juokda
miesi, kaip kokį kaltininką j'į pirštais badė. 
Liūdnai graudus ir skaudus buvo to vaiki] 
būrio reginys, ną negerbiant seno amžiaus, 
ir nesigailint kenčiančio nelaimingojo, iš 
svetimos nelaimės juokus krėsdami špo- 
savo.

■teką 
plaušo

.ras su 2 pa-
i. Didžiojoj Lietuvoj ____

(be Klaipėdos krašto) esama dėjėjų, 30 likvidatorių ir 212

56 taikos teisėją, 53 prisieku
siųjų advokatą, 56 pris. adv. 
padėjėjų ir 26 notarų. Klai
pėdos krašte 5 valsčių teismai 
su 2 direktoriais ir 14 vals
čiaus teisino patarėją;; advo
katų ir notarą esama 17.

Policijos yra tokią rūšių; 
viešųjų politinė, krimihalinė. 
geležinkelią ir pasienio. Poli
cija yrą.^i^ ląinisterj- 
jta žinioj. Apskrityse vyriau
siasis policijos* virsinjnkas — 
policijos Va'dak. Viėšošios po
licijos sudėti tdkia: 100 poli
cijos nuovadą viršininką, 234 
jų padėjėjai, 196 vyresn. poli
cininkai ir 872 eiliniai. ,

Žemės ūkiui tvarkyti yra 21 
apskrities agronomas, 2 ją pa
dėjėjai, 34 vaterinarijos gv- 
ųftojai, 19 veterinarijos*felče
rių, 5įmesta apžiūrėtąja!, 18 
ženieš Harkytojų, “20* ^‘ p^įnį N. Lietuvos sutvarkymą ir

vienam šio krašto lie- 
tuviui, rasit, ne kartą bus 
rūpėję kiek plačiau susipa- 
žhti su Lietuva statistikos 

atsekti
fe-. . ” .ai/prv-jjb..* —

..... .
^t*nbb«vo krūvon suvestų 
ftį^i^įiį'Jęųrie valstybę ap
imtų iš visų pusių, kiek ta
tai^ galima vaizduoti skait- 
menimis. Ir tik dabar, ka- 
da 1927 m. pasirodė “Lietu
vos Statistikos Metraštis,” 
apie savo tėvynę kiekvienas 
lietuvis, kad ir svetur būda
mas, jau gali turėti labai 
daug žinių. 
^Šiandien, 
valstybė po 
laisvės mini 
savo naujo, 
gyvenimo sukaktuves, turi
me gražios progos supažin
dinti savo skaitytojus su 
'Lietuvos valstybe, kiek tai 
Įeidžia mažo straipsnio sąly
gos. Visos žinios bus imtos 
iš “Metraščio.” Jos lies be 
irisą Lietuvą, bet tik nepri
klausomąją.

Izvestia” de- nes ten už pusryčius, pietus 
ir vakarienę per mėnesį jma 
20 rublių, o retas angliaka
sys uždirba per mėnesį 30 
rublių.- Virš valgyklos yra 
iškaba: “Per kooperaciją į 
socializmą.” Darbininkai iš 
jos juokiasi, sakydami: 
“Viengungiai dar gali ban
dyti lįsti į socializmą, bet 
vedusieji su pačiomis ir vai
kais ten nepateks.” 

“Rytas”

Tikybos ątžvilgii^Jlilžiiiiliė 
dauguma katalikai. Tačiau į- 
vairių tikybą N. Lietuvoj pri; 
skaitoma ligi 30. , Iš jų tik. 
11 turi savo suorganizuota 
bažnyčią: 8 krikščionių ir 3 
nekrikščionių.

Visą gyventojų tarpe kata
likai sudaro 80,5 nuoš., evan
gelikai liutefiai 8,8 nuoš. ir ki
ti krikščionys 3,3 nuoš., žydai 
ir kiti nekrikščionys 7,4 nuoš.

Katalikų bažnyčia N. Lietu
voje sudaro atskirą provinci
ją, kurios pryšaky stovi arki
vyskupas. Vvskupijij (skai
tant ir Kauno arkivyskupiją) 
5 ir Klaipėdos krašto prelatu-, 
ra. Visi siti šeši admin. vie
netai įeina arkivyskupo, kai
po metropolito jurisdikcijon. 
Smulkesnis suskirstymas atro
do šitaip: dekanatų 53, para- 
pijų 373 ir filijų 102. Kata
likų dvasininkų priskaitoma: 
vyskupų 6, prelatų 12, kanau 
ninku 14, dekanų 53, klebonų 
510. vikarų 183, kitų (kapelio
nų, altaristų) 141, o visų kar
tu 919.

Evangeliku liuterių vyr. dva
sinė valdžia priklauso konsis
torijai, kurią sudaro trys jų 
dvasininkai (lietuvių, vokiečių 
ir latvių sinodų senjorai), 3 
pasaulinių narių ir 1 prokuro
ro teisininko. Konsistorijos 
prezidentą ir/ viceprezidentą 
skiria Lietuvos valstybės pre
zidentas iš senjorų ir pasauli
nių tarpo,-o prokurorą ir ki
tus narius — vidaus reikalu 
ministeris. Ši konsistorijos 
jurisdikcija neišeina iš Didžio
sios Lietuvos ribų (Klaipėdos 
kraštas tur savo atskirą dva
sinę ev. lietuvių valdžią)r E- 
vąngelikų liuterių parapijų D. 
Lietuvoj priskaitoma 22 ir 
Klaipėdos krašto 29.

Evangeliką reformatą vyr. 
dv.- valdžią sudaro sinodas, ku
ris susirenka bent kartą Į me
ti^. Sinodo vykdomasis orga
nas—kolegija. Dvasiniais rei
kalais rūpinasi trejiems me
tams renkamas superintenden 
tas. Tarp dvasininkų nėra jo
kių vyresnybės laipsnių. Pa
ra pijų priskaitoma 11, kurias 
aptarnauja 5 kunigai.

Be to dar yra N. Lietuvoj 
26 pravoslavų su tiek pat dva
sininkų. 54 senatikių (staro- 
obriadeų)'parapijos, 18 evan
gelikų baptistu parapijų, epis- 
kopūlai metodistai (7 par., 3 
fil., 8 kunigai), adventistai (9 
par. su 2 pamokslininkais. 2 
evangelistais ir 1 mokytoja).

Izraelitų (žydų) tikybos vyr. 
valdžią sudaro Lietuvos rabi
nų sąjungos centro komitetas 
su rabinų taryba. Komitetas 
ir taryba renkami visuotina
me rabinų susivažiavime. Da
bar esamo centro komiteto su
dėtis tokia: 1 garbės pirminin
kas, 1 pirm., 1 vice-pirm., 5 
nariai ir 1 generalinis sekreto
rius. Tarybą sudaro 21 narys. 
1926 m. N. Lietuvoj rabinų 
būta 147 ir 12 jų padėjėjų. 
Jokių vyresnybės laipsnių tarp 
rabinų nesama. Be to. N. 
Lietuvoj dar yra karaimų 
(centras Panevėžy) ir maho- 
metų.

Teismas N, Lietuvoj sutvar
kytas šitaip: žemiausia instan- 

■ ei ja—taikos teismas (Klaipė* 
‘ dos krašte valsčių teismai); 
i antra instancija apygardos 

teismas*; trečia ir paskutinė 
• vyriausiasis tribunolas. Vyr. 
: tribunolą sudaro 1 pirminin

kas. 8 nartai ir 1 sekr. Visa 
- teritorija suskirstyta į ,5 teis

mą apygardas: I Kauno, IT 
Šiaulių, III Panevėžio, IVMa-

kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiąskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

NERAMUMAI NAKTIES 

LAIKE?

— y M H lyk ’Vr
nekliudytų jam kelio, nes einąs į bažnyčią* 
.pasimelsti kad Dievas sumažintų jo kentė
jimus ir skausmus.

Buvo tai balsas šaukiančiai tyruose ir 
vietoje užuojautos,, bendrą 
begėdžiai vaikai, pinigais pąipą^ntį|{id^į- • 
kyriau prie jo lindo, ir 
būriu jį apspito. Buvo ten gaivių valkatos, 
kurie jokio darbo nemėgsta o ant pinigų 
godūs; buvo vaikai amatninkų, kurie prie 
darbo nespaudžiami kaip reikiant, laisvai 
gatvėmis bėgiojo. Ta visa gauja prie ne
laimingojo grūsdamosi iš jo rankų variokus 
plėšte plėšė, už tai jam žiauriu juoku at
sidėkodama ir šaukdama: “Duok mums 
daugiau, tai tavę paleisime... ”

Nelaimingasai pažvelgė į tą gaują, pa
kėlė akis į dangų, tarsi maldavo Visagalį 
sau susimyĮėjimo, o kuomet norėjo eit to
lyn, jo neleido; net žydai prisidėjo prie iš
dykėlių vaikų, ėmė rėkti, graibstyti jam už 
drapanų, sukinėt aplinkui, o vienas iš vai
kinų turbūt išdykėlių vadas, turįs apie 16 
metų, atsisukęs į savo draugus, juokdama
sis, sušuko:

— Palaukite, neleiskite jo, kol jam 
krepšį numausiu, jame yra pinigų tai pasi
dalysime.

— Gerai! — pakartojo visi, ir pradžiu
go iš to godumo svetimos nuosavybės, net 
jiems akys blizgėjo.

Tą dieną orais buvo nepastovus; iš ryto 
lijo, apie 10 valandą pradėjo snigti ir šalti. 
Vietoje, kur tie vaikai taip užpulidnėdami 
nelaimingąjį vargino, sniegu apsnigtas bu
vo ledas. Drąsuolis, kurs taip godžiai sve
timo skatiko geidė, ką šikšninį krepšį nuo 
nelaimingojo pečių stengėsi nukabinti, suk
damasis ir tampydamas tai iš to tai iš kito 
šono, tai pašokdamas, tai patraukdamas 
aukštyn ir žemyn, kaip malūno sparnais 
rankomis skėtriojo, staiga paslydo ir krito 
prie pat nelaimingojo kojų ant ledo baisiai 
iš sopulio šaukdamas.

Puolimas buvo stiprus ir skaudus, nes 
visiškai nusilaužė vieną koją, o ko prašy
mai ir pinigai nevaliojo, tai kaip regima, 
dangaus bausmė tuojaus padarė: laisvą ke
lią nelaimingam bepročiui, kurs nuėjo lais
vai į bažnyčią—o vaikų gauja, kurie iš jo 
tyčiojosi į visas puses taip greit išsiskirstė, 
tarsi jų visai nebūt buvę.

Likęs nusilaužęs koją buvo nugabentas 
į v miesto ligoninę ir po ilgo gydymosi išgi- 

i jo, bet visam amžiui liko šlubas.
i Tuomi ir baigiu; pridurdamas, kad iš 

svetimos nelaimės juokas niekam be baus-
• mes nepraeina.

B; Administraciniu atžvilgiu N. 
^•Lietuvos valstvbės teritorija K-4’”* *p suskirstyta j. 28 atskirus viene
rius: miestus ir apskritis. Di- 
£ džiausiąs miestas Kaunas. Gy
ventojų skaičius 19'26 metais 
L.sausio 1 dienai būta 94,405;

toliau eina: Klaipėda (33.961). 
I Šiauliai (21.878), Panevėžvs 
l (19,7000). Ukmergė (10.861). 
j Kiti N. Lietuvos miestai nėra 
| išskirti iš apskričių. Pati di- 
zdžioji apskritis ploto atžvilgiu 
^Šiaulių (5,690 ketv. kini.); to- 

liau eina Panevėžio (3.942), 
^Tauragės (3.351).' Biržų (3,- 
f 268), Ukmergės (3.185) ir tt. 
i Pačios mažosios: Šilutės (644). 
-. Klaipėdos (814), Pagėgių
7 (928)/ Seinų (1.263). Zarasų 
r (1,314), Vilkaviškio (1,412) ir 
įtt. Gyventojų skaičiaus atžvil- 
Lgiu apskričių didumas taip ei- 
- na: Šiaulių (181719), Panevė- 

■ žio (123,044), Ukmergės (118,-
833), Bii*žų (118,084), Taura- 

|ges (114,159). Visas N. Lie- 
į tavos plotas sudaro 55.656 
J-ketv. kini., o bendras gyvento- 
| jų skaičius 2,227,702 (tame 

skaičiuj vyrų 1,062,705 ir mo- 
terų 1,164,797) tokiu būdu vie- 

Ž'nam ketv. kini, tenka viduti 
£ niškai apie 40 gyventojų. Bet 
Lyra apskričių, kur žymiai pra 
K neša vidutinę normą, kaip Vil- 
|kaviškio (58,6), Šilutės (56.6), 
L Mariampolės (46,5) arba žy
giniai atsilikusios nuo jos, kaip 
‘ Panevėžio (31,2). Seinų (31,3), 
| Telšių (31,8), Šiaulių (31,9), 
L Zarasų (33,5). Miestų Nepr. 
fe Lietuvoj yra (miestu skaitoma 
įgyvenamoji vieta, kur gyven- 
I'-tojų yra ne mažiau, negu 
£ 2,000) 45 su 326.124 gyvento 
£ jais, miestelių ir bažnytkaimiu 
| (nuo 200 ligi 2,000 gyv.) 281 
f su 189,318 gyvent, ir kaimų. 
Įt<^varų ir viensėdžių 24.645 su 

1,655,174 g>'v.

p N. Lietuva susisiekia su 
trimis valstybėmis. Su I^atvi- 

uri 480 kini., su I^en 
arkacijos linija 442 
Vokietija 242 klm. ir 
lite 91 kini., ,o visa 
i8 klm.
ploto atžvilgiu už N. 
niažesnės yra šios 

y Estija (45,220 ktv. 
anija (42,283), Švei- 
1.992), Olandija (32,- 
Igija (30.444), Alba 
38) ir kt.
U&ipėdoK kraštas, tn- 
,416 ktv. klm. su 140.- 
ntojais* ta haudojasi 
ią autonomija su vie- 
liu.

Toks nepaprastas vaikų susirinkimas tu
rėjo kokiu spindulėliu atminties blikstelėti 
nelaimingojo smegenyse, nes apsistojo, o 
vaikams jį apspitus, į juos liūdnai prabilo: 

i .
— Ko nuo manęs norite? ar aš jums esu 

ką kaltas—o man taip labai galvą skauda, 
kaip ugnimi dega, širdį man kas tai kaip 
replėmis spaudžia, labai kenčiu... o jūs iš 
manęs juokiatės? Taip daryt nepridera, 
neišpuola, nereikia, ir toj valandoj iš krep
šio išsiėmęs mazgą variokų, kiekvienam pa
eiliui ėmė dalyt po pinigą, prašydamas, kad

Jei nori, kad arklys tarnautų, — 
Žiūrėki, kad pašaro gauti]!..

f< Trimitas”

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) --------------------------------- --------_25c.
8-NIGS 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 nustojus; patrio- 
tiSka) i ■ ■ iiii-.iiĮjųiUtaf.i
VANAGO PLUNKSNA (tėkštos ' :oM 
nurodytoms1 meliodijoms ir. d^kle-. , 
macijoms) L -------------- —-----25c.

»F0RDUKAS (Poupuri S 14 liaudies 
dainų. Vyrų ehorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoU).

8olo Dainos:
1. MAMYtE (sopranui ir tenorui, ne

lengva)---------------------- -------------- 60c.
2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė;

baritonui, mezzo soprano)  _____ 40e.
3. 'LITAI (baritonui: lengvutė, tinka

“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”)______________50c.

4. GODELES (žemam balsui: mergai-
-1& žodžiai “ Van. Plun/’)  ----------60c.

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

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

-V ./

' Chorams Dainos:
2. , VEJUŽELIS (ilga, lengvi,* lyriška 

daina) _________ 35c.
4. MUZIKA MUZIKA (galima Šokti

Mokykloms vadovėlį “Dainuok n dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kroipkitšs į

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, South Boston, Mass.
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LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS šVd.

VALDYBA
Pirmininkė — Jicva Marksienč,

625 E. 8th St., S. Boston, Mase 
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienĄ

11 Monks St., S. Boston, Masa. 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, Masa, 
Telephone South Boston 3422-R-. 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^.
29 Gould St., ■ W. Rozbury, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 'Columbia Rd., So. Boston, 

Draugija savo susirinkimus laika
kas antrą utarninką kiekviena 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę 
laišku ar telefonu.

I .•
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t -Vaešąi EųdAka .; .

PnuiciSliu4,l,iS^fiSi 'PiHttfel 
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■ ■*
D. L. K. KEISTUČIO DRŪTOS 

Valdybos antrašai '
Pirmininkas — Mot. Versiackas,

694 E. 5th St., S. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. — Pov. Kuka,

95 C St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ant. Macejūnas,

450 E. 7th St., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Pranas Tuleikis,

109 Bowen St., S. Boston, MasA
Iždininkas— Andrius Zalieckas, ]

150 H St, South Boston, Mass, u J 
Tvarkdaris — Kazys.MikailtonM* 4 j 
906 E. Broadway, S.

Draugija laiko savo, 
kas antrą hėdėldb 
mėnesio Lietuvių”

Mass., lc30 vak pOv j^tų Atci-

v

KAS GIRDĖTI I
r

'» : v-/• • ■ « * ' -
; stųte prieš tąjį -tikėjimų ir ne- 

prileidoį. savo vaikų prie Jo.
. įųos, visoimę, pusėmis gynė 
/mo katalikų. »

. Sykį Jurgio tėvukas pasike- 
tino pirkti vasarnamį. Kuni
gis jį paragino pirkti tų va
sarnamį. Sakė jį pigiau ir 
parduosiąs dėlto kad sūnus 
moksleivis. Kunigas dar pri
dėjo žodžius: “Mes Jurgį gal 
sukatalikinsime. ” To išsita-* 
rimo užteko prieškatalikiui. 
Jis nuo to daugiau nebepasi
rodė.

Jurgis buvo rimtas ir gilus

Kuopos Kėnie;_ 
tas piknikas ‘ Švento Pranei- 

» -v •- ■ 2 ; r J

kauk Vienuolyno naudai.
Didžiausių padėkos iodj 

trokštame išreikšti .didžiai 
V ' - / • ’ ■ V '* • e

gerb. Pralotui, M. L. Krosui, 
kuris prie kiekvienos progos 
parodo savo prielankumų ir 
užuojautų vienuolynui. Po
draug pamiršti negalime ir tų 
uolių veikėjų, todėl ir visiems;žmogus. Jis negalėjo būti pa- 
darbininkams išreiškiame di- tenkintas nei gražiausia muzi- 
džiausiu padėkų už jų nenu- ka, nei linksmiausiomis aplin- 
ilstantį pasidarbavimų vienuo- kybėmis. Jis tuėrjo sielų. To- 

ji siela norėjo savo veikti t. y. 
-. garbinti Dievų. Nees žmogus 

l A. Toleikienci 7™ atvertas kad Dievų pa- 
. Vardauskienei, žintlb kad Diev$ »^tų, kad

lyno naudai.
Bet dar didesnė padėka pri

klauso poniai _  _________
ir poniai K. 
kurios ištiesė savo gailestingas 
rankas ir parodė savo geras 
širdis aukodamos po $10.00. r’i* 
Tegul Dievas visiems užmoka 
gausiai.
;Taįgi viso pelno liko $217.- Į 

92, tai yra gausi auka ir Se- Į 
sutems didelė pagelba, už kų Poni Vileišienė tarp Jurgiečiu 
Seservs pasiliks amžinai de- o , on ,.1 1 Subatos vakare, 20-tą spalių

poni E. Vileišienė, atstovė Vil
nijos lietuvių kalbėjo Šv. .Jur
gio parapijos svetainėje. Žmo
nių buvo ne daug — vieni ne
atėjo, nes negalėjo, pavyz
džiui: biznieriai ir darbinin
kai, kurie subatomis ištisą 
dienų dirba, tai ant nedėldie- 

rnio ,turi nusišvarinti; toliau: 
Į bedarbiai, nes jiems patiems, 
tikrai pasakius reikėtų duoti 
pašalpų, tai kur jie tau kitus 
galės šelpti... Bet neatėjo ir 
tokie, kuriem kvoderis, kitas, 
tai nedidelis'pinigas — galėtų 
jį lengvai paaukoti Vilniaus 
našlaičiams;

I tosi
I Dėt, 
tame

I nančio vandenėlio...
I negailėję kvoderiukų... Varg- 
I šai dvasioje — negali supras
ti, kad ir jų vaikai dar gali 
būti našlaičiais ir melsti tru-

pasiliks amžinai dė
kingos ir niekuomet nepamirš 
savo geradarių maldose.

Visiems tariame širdingiau
sių ačiū, melsdamos, kad Die
vas Visagalis šimteriopai at
lygintų. Pasitikime kad ir 
ateityje mūsų vargai nepasi
liks be Tamistų užuojautos.

* Dėkingos šv. Pranciškaus 
Seserys 1

LAWRĖNCE, MASS.
Jurgis Kibildžiukas, 24 me

tų, baigęs Y. M. C. A. univer
sitetų Bostone, ir talentingas 
smuikorius nusižudė.

s
Spalių 17 d. Jurgis nebeatė

jo prie darbo į ofisų Pacific 
audinyčios, Lawrence, Mass. 
Tų pačių dienų jo motina ra
do, taisydama lovų, Jurgio at
sisveikinimo raštų, kuriame 
jis pasisako buvęs savo di
džiausiu priešui ir ištaria su
diev kiekvienam namiškiui ir 
ofiso darbininkams:
- “I was Mine Own Greatest1 
Enemy.

T Tried—I Failed.
- Goodbve, Mama.

Goodbye, Olga.
Good bye, Antoinetta . ’ 
įįood bye, Alphonse.
Good bye, Pa.
H z

, Good bye, ęverybody in the 
Lotrer Pacific Mills main of-

‘ fice. Please forgive.”

Spalių 24 d. Kibildžiuko kū- 
nas rastas Bostone Charles 
River.

} Kįbildžio geriausi prieteliai 
nežino ir neatranda priežas
ties tokios patžudystės. Vię- 

* j T.'na« jų salio: “Aš tų žmogij 
PWstu- netrūko.
Kam jiso^aipupal'' * ‘ “
••'■'i * 1

duonos! Aukų svetainė- 
sąrinko $$1.00. Gerb. kun. 

Zimblys, klebonas jurgiečiu 
paaukavo dešimts dolerių ir 

prižadėjo, kad tam dalykai 
jis surinks dar daugiau. Na? 

tai jis tų ir.padaryą —h jis; vi-i
suomet klaiką l ;dąątųjį;i^Qdbj| U 
juomi ga|įmų, pųąijįĮmti. į ;> Nfr 
dvejojai#^, ^įit^.^adiifti jąm> 
nepasisęk^ surinkti j it#>jis dę-l 
sėtkų kį|ų dcJęŲų; duos dar i? 
iš savo kižpniųųs. (JU »; , * 

Prie progos turiu, pažymėti, 
vad čia daugelis nesuvokia kas 
tai do per Vileišienė vra — 
daug žmonių mano, kad ^tai 
pati buvusio atstovo Vileišio; 
o kiti vėl mano, kad to Vilei
šio, kuris Vilniuje pirmų lie
tuvių naujienraštį Įkūrė. Tai 
vienas iš jurgiečiu, užėjęs į 
klebonijų, pačios atstovės ta
me dalyke teiravosi. Tai ji 
malonėjo pasakyti, kad ji vra 
žmona a. a. Vileišio — dakta-

> 

ro; o Vileišis — Inžinierius, 
kuris Įkūrė naujienraštį ir Vi
leišis — advokatas, kuris bu
vo atstovu Amerikoj, o dabar 
yra Kauno burmistru, yra tik
ri broliai jos a. a. vyro. Bai
giant, turiu pažymėti, kad jur- 
giečiams, kurie su p-nia Vilei
šiene susipažino, ji jiems labai 
patiko, kad ‘vra neišdidi, ne- 
puikaujas savo mokslu.

Vienas iš jurgiečiu
M

P. S. Beje, būčiau pamiršęs, 
o tas yra svarbu. Daugelis 
philadelpbiečių svajojo priim
ti čia ponių Vileišienę, taip, 
kad ji Pbiladelphijos niekuo
met nepamirštų. Bet jų sva
jonės tuo tarpu neišsipildė — 
mat, kad kų-nors nepaprasto 
padaryti, tai ant to reikia lai
ko; o čia jo 'nebuvo, taip 
sakant, nė už tris skatikus.... 
Tačiau poni Vileišienė dar gal 
nekartų užsuks į Broliškos 
Meilės Pylį — Pbiladelpbių... 
Tai piiiladelpbiečiai gal dar 
kų-nors tokio nepaprasto ir 
padarys.

Vien, iš Jur.

Klaidos Pataisa
“Darbininke” No. 30-me, 

korespondencijoje iš Philadel- 
phijos apie ponių Vileišienę, 
pasveikinime eiliuotame jai. 
devintoj eilelėj apleistas ga
lutinis žodis: jausmus. Ph.

♦

Į*
f

«z*
t
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LENKAI BAIGIA PRAGER 
‘ TI ŠAVO TŽVYNŲ

. ■ r.L. ii-igb-u
Valdžia susirūpinus

i ■ *'
Varšuva.

i ;
džia pradėjo kovą prieš sa- 
įiūnus ir viešbučius ir jų sa- 
girtuokliavimo Lenkijoj, ko- 
girtuokilavimo Lenkijoj, ko
kis dabar yra, dar niekados 
nėra buvę.

Taigi lenkai baigia pra
gerti savo tėvynę.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas A Nauikid,
702 E..^th Stv.S.. 

Viee-Pirm. — J. Jackevičius.
92 Saw^č'Ave.l,Derchėšter) Miša. 

Prot. Raštininkas ,-rrtŲ ŠvągHffS»tB^

366 Broadvray, So. Boston, Mass. ‘ / ‘t? 
Iždininkas. — Vincas Kališius,

67 G St., South Boston, Mass. 
Maršalka — K. Ambrozas,

492 E.’7th St., S. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus 

kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

.K

VA

y
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KILO RIAUŠES NUDEN
GIANT STOVYLĄ

Vienas žmogus nušautas. Su
daužius stovylą prasidėjo 
kumščiais kova.

Paryžius, spalių 28 d. — 
Vienas žmogus nušautas, o 
kitas sužeistas Pons mieste- 

. ....... .. ly, arti Rochelle kumet kilo
LINAUSKAS, Šmith Kliubo, Bos- ginčai dėl religijos, nuden- 

tono lietuvių skyriais sekretorius, spalių 30 d. Lietuvių Sve- giant Combes stovylą, kuris 
tainėj išrėžš griausmingą “sp yčių” už Smith ų į preziden- buvo Prancijos premieru 
tus. ‘ tuo laiku kada katalikų vie-

■— ’■ f Inuolvnus ir įstaigas uždare
DZIMŲZIŲ ANŪKAI ir. bažnyčią ir valstybę at-

IŠPILDYS PROGRAMĄ [skyrė.
Kitą sekmadieny, lapkri

čio 4 d., 7 valandą vakare, 
pobažnytinėje • svetainėje, 

1 dzimdzių anūkai pasirodys 
scenoje- Jie, o gal jos, iš
pildys margumynų progra
mą, kurį susidės iš dainų,

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

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., 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. 

rin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

iasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston, Mass. 

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

X

«•

“MŪV1S” IR MARGUMYNŲ 
VAKARAS PAVYKO

Spalių >28 d., pobažnytinė- 
je svetainėje įvyko Lietuvos 
Dukterų draugijos, po globa 
Dievo Motinos mųrgumynų 
vakaras ir “inūviai.” Žmo
nių buvo nemažai. Pi-ogra- 
ma susidėjo iš kalbų, dainų 
ir “mūviu.”

Turiningą prakalbų pasa
kė kun. -K, urpiniavičius, 
mūsų klebonas. Jis ragino 
moterys ir merginas rašytis 
prie šios motenj draugijos.

P-lė M. Gribaitė padaina
vo keletą dainelių. Jai a- 
kompanavo jos sesutė Ona,* 
Cambridgiaus liętjuvięi para
pijos. vargoinninĮ>ė.

“Mūvius” rodė p. Jonas 
Urbonas. Parodė ir “Čali 
Čaplin,” kas vaikams labai 
patiko.

Publika vakaro programa 
buvo patenkinta.

Progi’amą ' vedė 
Marksienė.

Draugijos valdyba, komi
sija ir visos narės reiškia 
nuoširdų ačiū gerb. klebo
nui kun. Urbonavičiui, pa
nelėm Gribaitėm ir p. Urbo
nui už programos išpildy
mą.

Ši draugija-pasiryžus daž
niau surengti tokių vakarų, 
kad padarius pelno parapi
jai ir ?au.

.. Komisija

Spalių-October 30 d. 1928
UETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMPAS “B” IR SILVEB STS., SOUTH BOSTON, MASS,
Programas prasidės lygiai 7‘̂ j va^| 

Kalbės Gen. < .
rius; p. Maynard, Šmith kliubų pirm..

į* lako: “ džtSlHrižių I fe * Landžius ir kiti
PLJKi-

Prie atidengimo stovylos 
buvo minios žmonių. Poli
cija apsiginklavus dabojo 
tvarkų.

Viskas būtų buvę gerai 
jeigu ne Herrioto, bu v. mi- 

. inisterių pirm, kalba, kuris dialogų, monologi}, kalbų irCombes 
u ;l ’ • [pasakytus.prieš mirtį. .
Man teko sužinoti kad be K.lla,ikai ir radlkalų par. 

gražaus programo, bus gra-Lj. g -mongs pyktinosi sto. 
ži paroda įvainų ranku dar-1,^ 0 pykįį padidhl0 aer. 
bo išdirbinių. riot. Pradėjo burtis prie

Moterys ir merginos, vie- Herriot žmonės ir policija 
tos ir apylinkės, smarkiai vos jį apsaugojo.
prie tos parodos ruošiasi Tada vienas iš .minios 
jau nuo naujų metų. I pradėjo kūjeliu daužyti sto-

Parodos rengimo komisi-jvy^- pasekė, ir.kiti. Sto
ja jau gavo daug išdirbinių Į vy^ sudaužė į šiųotelius.,. . 
iš Lietuvos ir iš lietuvių ko-l- Policija puolėsi areštuoti 
lonijų, lietuvaičių darbo, 1 
kas sudarys gražių ir įdo
mių parodų. Bus išdėta siu
viniai, mezginiai, audimai, 
piešiniai ir tt. z j

Kaip vakaras, taip ir pa
roda įvyks lapkričio 4 d. 
bažnytinėje svetainėje, ant 
5-tos gatvės. ., ,

Vietos ir apylinkės lietu
viai turėti) gausiai ateiti, pa
matyti dzimdzių anūkų ir 
jų vaidinimų ir išdirbinių 
parodų. ■ ?. j

Hap.

Gi) 
___________ Jt

Cole, Demokratų partijos kartdidata^i'gul>ernato-.'-
----- ,, c. —j—rd, Smith kliubų pirm.. AdV.'Khr J.cialinanskas; v
Dk M. V. Kasparas; K. Šidlauskas, Adv/fJCfitUj®, £L'tĮ. Ęaeižys,£

.................... . '•ra -t?

DRAUGIJOS ŠV. MIŠIOS

Spaliu 28 d. Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje,, kun. K. 
(Urbonavičius atlaikė švf hn- 
feias. už Lietuvos Dukterų, 
drųugipos, po .globa. DievO!

| jsias w«es,- >>>■(>n .•>:

tuos, kurie sudaužė stovylą. 
Jų buvo 20 vyrų ir spėja, 
kad nariai rojalistų draugi- 
j°s-, ■. ... . . , ..

Daugelis 'atėjo į ceremo
nijas su bukietais rankose 
ir tuose bukietuose turėjo 
paslėpę ginklus.

Policijai areštuoti nepa
vyko, nes minia puolėsi gin
ti. . Tada policija paleido 
šūvius į orą ir kulka patai
kė į žmogų ir jį ant' vietos 
nušovė, o kitą sužeidė. Vė
liau čįešimtį jaunų vyrų a- 
reštavo.

VISI lietuviai ir lietuvai-l parsiduoda du namai po 

tės turėtų ateiti į lietuvių 
demokratu prakalbas f irpimn. Savininkas Išvažlodja, 
. ? , \ , Į parduodi, pfgiak Agentai noatslšaukit.koncertą, kuns įvyks antra- Norint plateraių žlnltj klauskit AU- 
diėn, spalių 30 d.. Lietimų 'Telirfon^^noms’ Hlghland 
svetainėj. Skaitykite skelbi-j9488' vakarais—Higtiiand 4422. (L6) 
m^šiame puslapy.
* t. >’t'irt 7 i;;’, 'z; ,Hf' I

I i<i'i . .'-.III H-Uilį Ui ■ U *;

NUSIGINK VIMO 7 ’•
Į-f'itnv < • Ą ^įottiij; i

I’ V.riTtr?-------- J ■

v^diaiamą .:,^gbUJiuįiup 
diirtiA Kadangi JI 4. pri- 
puola sekmadienį.^tai šven
tė’ petkedaina i^rnąaįlicnį. 

jBoston^.tą dieną .kraujy

JI. 
i r.

m

-•

esu buvusį/^^ką^) ten ^rsžtfT I ‘ Šiose prakalbose bus parodyta balsavimo^^ajikos ir bus paaiš-H ITaipgi "pasakė turiningai 
kąįp linicsnra. jie turi savo *"*» kaiP «*ikia balsuoti ir už ką balsuoti Svarbu, kad į šias J ’ Krisdi-KUrt^
.„•<■ m • < ’ ! i , m prakalbas ateitų visi vietos ir apylinkės lietuvi*,, pifc&fei ir nepi- yT. ,, y" ..fj..., • V; •..-.vk

stąbų. Turi sun paiąor. Iu" Į Jięčiai,.. demokratai ir republikonai, nes bus pakeltUirf išaiškinti 11U lt "raginti draugijoj’ nh-
liįjHanus, smuiką. Daug gra- patys svarbiausieji didžiųjų politinių partijų programų punktai. * res darbuOtišBaŽnvčiosla^

• — .^,7 . ■ ■_____ .... r” ‘ ąuunTnZj1DĄ Seserys dirba. .Broli? |« Mes tikimės, kad į šias prakalbas ateis ir reptfblikonų lietuviai 

dirba. Pinigų daug tari/Pat* f*lyderiai’* ir duos gerą/'yaitTaS’MsAvo kandįdatui į prezidentus; 
■■-4a . . .. , ». . atsakydami į lietuvių demokratų klausimus apie aliejaus šmugelilJmis genu dirbo ofise ir ge- L reiubli>,t(. jaiMiaj fb^yšinim,,” apie bedarb, ir strebl 
raįuždirbo. Visų jie ir ypač kus, ką r^blik6rfffl’sW3Ws*J*trosperity’’ i 
Sargis yra gerbiamį4$ | Ųfejuvojef

.tayoifanl^.ie 

tikėjimo, .jo tėvai yra buvę ka-

rT H- M"y i->»Visos/l narės, pasiuoėurips 
wigi j oiv i ženklais, streirin- 

<• išklausyti šv. mišią. Ddu£

ŠV. KAZIMIERU R. K. D-JOS '

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — Jonas Jacoša,

225 L St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas,

24 Prescott St., Readville, Mass. 
Prot. Rašt. —• V. Mickevičius,

405 3rd St., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. Šeikis,

366 Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — V. Balutis, 

36MercerSt., S. Boston, Mass. 
Maršalka — P. Laučka,

393 Fifth St, So. Ęoston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

antrą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, po num. 492 E. Seventh 
St., parapijos salėj, Septinta 
Gatvė, Soifth Boston, Mass.

. /

MlCHJEl M. PLEPYS
324 “R” Street, 8o. Boston, Mass

Kampas “E” St. ir Broachvay 
TeL So. Boston 1645-M 

Lia4u;via CONSTABLE 
Parduoda ir mainau namus, knu 
tavu ir tarnas. Inšiftrinu ąuto- 
mobiiins, namus, tomiįiua-ir tt.

Uitairtinu visados ddnimentas 
kaip čia taip ir Lietuvoje. / ’ prie mūsų draugijos.

siresti naujų narių prirašyti, v? 
jį 

a- - ’t *

____ __  -.......... .. |
E ir SilvBf gat,<>Saių Beatoj 
Masa, 1j30 vai po pMtų. Atci- 
darni susirinkimas prašome at- " :

* '|J_. _____S_ - * — —J X—Al J

e

r
5.
* -

>,
l..
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Tarpuose bus dainų. P-ll

•rosperity” ir kada ir ką Hoovefis
? RE 

irii solistė padainuos

syti dainą,



įmosai.

te paduoti ineigasir išlaidas

•4 ‘j

• Vcr

• n ' X-K V.R
n. -[

VALGOM^MRtlIS

t Dresdene Chemikų Sąjun 
! gos posėdy- direktorius Dr. 

Friderikas Bergius iš Hei- 
idelbuųg».Hpranęšė savo sen- 
sacingiąiatradiroą anglių ari

at/- SduVri HCliDZuri usfK'. _ ♦ • * -
Jęergiųs yra žinomas 

*JaĖig*ies atradimu, o 
1 gavo iš medžio me

džiagą žmonių maistui.' Jo 
■ išradimu esą galima suang- 
linimo pagalba įeiti įstruk- 

^tūrą substancijos, sudaran
čios medį, ir tuo pačiu l'ai- 

' ku atatinkamu chemijos bū
du operavo celuliozos subs- 

į; tanciją taip, kad visa ta me
džiaga virto suanglinta. To 

t išradimo rezultatas tas, kad 
galima iš medžio gauti mais
tingos materijos. Visa ta 

sč procedūra remiasi metodu, 
x'. kame didelį vaidmenį vai- 
H dina druskos rūgštis ir aukš

ta šiluma. Kiek tas metodas 
pasirodys praktiškas ir jei 
būdas pakeisti medį mais- 

| tingais daiktais bus pigus, 
tai gali patraukti visą per
versmą maisto pramonėj, 
bet tam reikalinga dar daug 

--^aiko ir tolimesnių bandy
mų, kol drąsus projektas 
gali turėti gerų pasisekimų.

“Kaimynas”

■z ŽYDAI BRA-
<5 ZUJJOJ TURTĖJA 
♦»Lietuvoš žydams Brazili- 
» ir tęjMįjau
gerokai praturtėjo.* *V»pąč 
tfe-k^ie^pardavnjSį^žegę 
Vilią- Beella ir Ąlpiųa ^pyr 
linkėję. ’ Iš jų kai kurie jau 
fai>rišri$ peykąsi. Jį

Žydas Gereceris su kitu 
nusipirko Sao Paulo mieste 
šilkų fabrikėlį.: Tas Genfteę- 
ris jau iš ^Lietuvos atsivežę 
nemažai pinigų, .Jis 
no Rokiškio žydo -sugebėjo 
iškaulyti 1,500 litų paskolos, 
o būdamas laivų kompani
jos agentu šiaip daug užsi
dirbo pinigų. Savo mĮamu^ 
Rokišky aprašęs broliu^ jis 
išvažiavo Brazilijon. - Dabar 
gi, fabriką nusipirkęs, kvie
čiu ir žmoną su vaikais iš 
Lietuvos.

Jo brolis Lietuvoje nupir
ko 6 vagonus sėmenų ir taip 
gerai pardavė Argentinoje, 
kad dabar gali nusipirkti 10 
vagonų.

Brazilijoj neužilgo išeis 
nauji pinigai, kurie bus per
pus brangesni už senus.

• “Rytas”

^= *

Antradieniu. SPftliU 30 du i»<ktĮTi f iitf v■.

ntojų 11,600 buvot
sveįimžemiai, ir ąpie 7,0(te pauuvu ma^d6 U jsmiu.uS ■-»

Federalės valdžios^ ’Kiėk temgimęsbet svetimžemių tė-į/ 
kainuoja užlaikyti armiją, 
laivyną, apšvietę, žemdir
bystę ir tt,'t*,;M J ‘

If K., Phila., Pa.
Į C

A t sakymas: Rokuoj ama, 
kad 1928 m. įplaukė suvirs 
$4,075,598,000 ir išleista a- 
pie $3,621,314,000, paliekant 
apie $454,384,000.

Daugiausia išleista Vete
ranų Biurui,- $565,256,000. 
Apie $402,677,000 praleista 
karo departmentui, inimant 
Panamos Kanalą, ir $341,- 
935,000 laivynui. Kadangi 
apšvieta pasilieka valstijų 
rankose, federalė valdžia 
tik. užlaiko savo Apšvietos 
Biurą, ir paskiria tik spe
cialius paskyrimus valsti
joms. Agrikultūros Depar
tamento paskyrimas dasiekė 
su virš $143,000,000, Iždo 
Departamento beveik $328,- 
000,000 'ir Vidaus Departa
mento apie |299,000,000.

* * *

vų vaikai.“ Svetimžemių bu- 
jo 3,170 v^ijos; 1,700
i š 850 Msnvokieti-^
.70^-800 iš Finlandi

nijos; 440 &lR^n&; 330 iš’į
ii v • iItalijos ir 80 iš Lenkijos,

F. L. L s: į

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS
IR PARODA ■W

. ~ J-'*1 •

Šiuomi skelbiame, kad Ą.;-. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir New Hampshirę 
apskričio suvažiavimas 
vyks 4 dieną lapkričio, pir- |į 
mą vai. po pietž, šv. Petro Į' 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta 
g-ve, So. Boston, Mass.

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

Brangios sąjųųgietės! ruoš
kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be atidėliojimo, kad 
paroda pavyktų, o neliktų 
vien nutarimu.Visokius ran-: j 
kų išdirbinius prašome siųs^ 
ti šiuo adresu:

Afiss M. Sakalauskaitė
50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

K

M. T.

tams-

VI.

P.

•J
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tu, 
ką.

j
•.

“š.”

EGLINĖ PAMETĖ

mergytė. O 
man arkliu- 

“Š-nis”

J. 
Amorius.

JUOKELIAI

v •

T
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f 3C‘

SUNKI LIGA
ŠEIMININKĖ: Meldžiu, 

tėle dar valgyti.
SVEČIAS j Labai ačiū, kiek ga

lėjau—valgiau, daugiau negaliu. 
Mat aš turiu tokią ligą, kaip tik 
privalgau, taip ir nenoriu, nei be
galiu daugiau valgyti.

PATS PRAŠOSI, KAD 
IŠMESTŲ

Teisėjas supykęs šaukia j pu
bliką;

-— Pirmas, kas ištars nors vie
ną žodj, bus išmestas laukan!

— Bravo! — sušunka kaltina
masis. “Ūk. Balsas”

f 4

•=

PROZAIKAS
PATI (dainuo) Kad mielą ry

telį skrisčiau vyturėliu...
VYRAS (pertraukdamas) Ir '■ t •

kas iš to! Snapo ir šiaip jau ne- 
užveri per visą dieną.

PER PAMOKĄ
— Mortute, kas yra dūšia?
— Tas, kas mano kūne mintija 

ir jį valdo.
— Et, kokia negabi! Viską at

sakai knygos žodžiais. Pasakyk 
savo žodžiais—kas yra dūšia?

— Tai kyta toks kttnas, kuris 
mus valdo. ’ ’

ŽENKLAI

vartoti kaip atvtratea 2en-

r. --------------------

KIEK ŽYDŲ AMERIKOJE

Amerikos Žydų Komiteto 
žiniomis Amerikos Jungti- 

f nėse Valstybėse yra 4,228,- 
026 žydų. Iš to skaičiaus 
Nėw Yorke gyvena 1,765,- 

į 000, kas rodo, kad ŽVdai čia 
‘5 sudaro 30 nuošimčių gyven- 

325,000, 
270,000,

tojų,. Chicago j — 
Philadelphijoj — 
Bostone— 90,000, Clevelan- 
de — 85,000, Detroite—75,- 
000, Baltimorėj — 68,000, 
Los Angeles—65,000, Pitts- 
burghe — 53,000, St. Louis 
•— 50,-000, kituose miestuose 
po mažiau.

i <c

BLOGAI NUPRANAŠAVO
Stalinas, kuris Rusiją val

do kaip Pilsudskis Lenki
ją, savo šalininkams aiški
no, kaip pasaulis stovi lie
pos 13 d. Leningrade ir juos 
gązdino tokiais baubais.

Sako, visų pirma, pasau
liui gręsia kova tarp Ame
rikos ir Anglijos. Tos dvi 
^valstybės yra turtingos ir 
fabrikais ir kapitalais. Jos j 
esą rungiasi dėl pasaulio rin
kų. Tos rungtynės, anot 
Stalino, baigsis karu.

Kitas juodas taškas bur
žujų pasauly, anot Stalino, 
yra nesutikimai tarp Euro
pos valstybių ir savo kolo
nijų, ar pusiau kolonijų. Y- 
patingai bėdos bręstą^Kini- 
joje ir Indijoje. Čid irgi be 

Rytas ''^aro neapseis.

Na, o ant galo, pasaulis 
esą nekenčia- Sovietų Rusi
jos, nes jos tvarka kitokia. 
Ir čia bus karas.

Pasiklausę tokių pranaša
vimų, Stalino šalininkai me
tasi į krautuves ir perka 
cukrų, miltus bei krauna 
ateinančiai blogai dienai, 
taip, kad reikia įtaisyti vėl 
duonos korteles, arba be 
cukraus arbatą gerti Rusi
jos gyventojams.

“Rytas”

A. J. KUPSTIS
832 WEST BE0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS

Telephone South Boston 1882—1373
North Woburn, Mass.

Devynių kambarių medinis na-: 
mas, tik 10 metų senumo galima 
vartoti vienai arba dviem šeimy
nom, su visais įtaisymais, išski
riant šilumą, ir 4,000 pėdų žemės, 
vištininkai ir t. p. Kaina $4,500, 
inešti reikia apie $800, lengvos 
išlygos. . . ;

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM INSURANCE 
InšrBrinu ir ant IŠMOKESČIO 

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

Parūpinu pinigus delei morgi- 
čių ant namų ir firmų, Bostone į 
jo apielinkėse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos 
lėtumėte paskolinti, gaudami 
nuošimtį, ant pirmų arba 
morgičių, praneškite man. - <

Užlaikau taipogi ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų ffluąUmo 
Skyrius. '

Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Anglys* žinomi tarpu atpigo; Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nub Bosfbnd.

Turiu daugybę namų, firmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo 
kurių čia negalina suminėti.

ur galima kreiptis 
arba telefonu, 

valandos: Nuo 9 vai ry- 
to iki 9 vaL vakaro.

JAU SPAUDOJE o OI IfiBiĘlV

Mie Real Estete, ’Apdntadą,

REAL ESTATE 
ANT PARDAVIMO

So. Bostone
Nepaprastai gera proga įsigyti 
gerą kampinį namą bizniui. Kam
pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dvi šeimv- 
nos virš krautuvės po 4 kamba
rius. Namas visai naujai pertai- 
sytas. Kaina $6,5005

Trijų šeimynų medinis namas 
4-4-4 kambariai, gesas, elektras, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti- ant 
farmos. apie 20 arba 25 akerius 
žemės kur yra' galima laikyti kar
ves.

Geras biznio kampas City Point. 
Šešių šeimynų - mūriniai namai 

' bekemė ir krautuvė. Labai geroj 
- kaipo bizniui taip ir gyvenimui 

vietoj. Kaina $25,000. Sutiktų 
mainyti ant neblogo dviejų šei
mynų namo.

Vienos šeimynos, šešių kamba
rių namas, elektra, maudynė, šil- 
įa^, vanduo įnešti reikia tik $400. 
Kaina. lengvos išlygos.

Dorchester
Trijų, šeimynų mediniai namai su 
visfljsi įtaisymais. Kaina $10,500.

m; Mardtofare Krautuvė
South Bostone ant Broadway, 

į.- ' geras ir senai išdirbtas biznis. 
Parsiduoda jJigiai.

: X

Pašvęsta* naudingiems 
Morgedžiusir 
įvairių

KŪDIKIS ANT BAŽNYČIOJ

Isterija turi pažymėjusi 
tokį atsitikimą Anglijoj. 
Kada karaliavo Karolis pir
masis (keli šimtai metų at
gal), ^arking miestely prie 

j jūrų tūlas amatninkas taisė 
bačką su paraku. Netyčio
mis jis prie bačkos prikišo 
degančią žvakę ir plyšdamas 
parakas nugriovė 50 namų 
bei užmušė keletą žmonių. 
Viename name motina supo 
vaiką Ji tapo užmušta, bet 
jos vaikas su lopšiu buvo 
sveikas užmestas ant mies-- 
telio bažnyčios stogo ir ten 
jis buvo rastas kitą rytą, kai 
ten žmonės pastebėjo jo ver-

1

Rytas”

NUSTEBINTAS
Mažas Kaziukas, kuriam tėvas 

parodo naujai gimusią sesutę, nu
stebintas sušunka:

— Ak! vėl maža 
tėveli, žadėjai

*
\ ,/ :----------

NUSISKUNDĖ
Oi! žinai, kūma, du vaiku 

paėmė į karą. Juodu du tik te
turėjau !

— 0 aš turiu penkiatą ir nei 
vieno nepaėmė.

— Kokiu būdu?
— Mat, mano ’ visos dukterys. 

L "•. auI>; : J .
• ~ > ■__ 9
DEGTINĖ PAMETĖ

JUOZAS:”Turbūt jau Vincas 
paliovė gėręs degtinę.

JONAS: Teisybė, kad paliovė. 
Bet ne jis degtinę, o degtinė jį 
pametė: jis jau neturi Iš kur nu
sipirkti.

/ •

STORAS PONAS
Vienas storas ponas samdėsi ve

žėją. Vežėjas dirstelėjo į savo 
menką kumelaitę, pakąsė pakau
šį ir tarė:

— Gal Tamstą būtų galima nu
vežti du kartu? Mano kumelai
tė išsyE neįstengs Tamstos nu
vežti.

Kiek Yra Svetimtaučių 
Alaskoj?

Klausimas: Ar galite man 
pranešti gyventojų skaičių 
Alaskos, ir kiek tenais yra 
vokiečių, italų, rusų ir kitų 
svetimžemių?

, A.
Toronto, Canada.

Atsakymas: 1920 m. gy
ventojų Alaskoj buvo 55.000. 
Iš tų, suvirs 27,000 buvo in-

<
l

TeL So. BoRton 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
.- ^CASBA&AVĮCIUS) z

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valanda: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 Iki K 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldlenfais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

LIETUVOS

Geras tėvynainis privalo
tnrttl.I4etaTOB miestą len
kina Yra indoara ra jais
ranlpsllntl.' Juos galima'

klaiyratomtikramesąslu- 
rinyje, Svtso yrą 40 fenkhj.

NETYRA. SĄŽINĖ
Mamytė aiškina Magdutei, jei 

kas turi netyrą sąžinę, tas nuo
lat raudonuoja. Kartą Magdutė 
buvo virtuvėje ir domiai prisi- 
žiūrinėjo,’ kaip ‘virėja Katrė pie
tums taisė žąsį. Ūmai įbėgo kam
barin ir šaukia:
'— Mamyte, mamyte! Ta žąsis 

irgi tur būt turėjo netyrą sąži
nę, nes Katrė sakė, kad pradeda 
rausti. ., w. u

10 METŲ SUNKIŲJŲ DAR
BŲ KALĖJIMO 

Teisininkas apsirikęs pateko 
medikų egzaminus.

PROFESORIUS: Kiek maždaug 
litrų 'kraujo pas suaugusį žmo-

' jei. perpjaučiau?
dMių Tamstos arteriją? 

STUDEN “1
iiei
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L. D. S. CENTRU VALDYBA

Kun. K Urbonavičius, Dv. Vadas, 
50 W. Sixth St.,

South Boston, Mass.
Paulauskas, Pirmininkas, 

19 Davidson St.,
Lowell, Mass.

Zdankus, Vicč-Pirmininkas, ■ 
1297 W. 15th Avė.,

Gary, Ind.
A. T. Kneižys, Sekretorius, <

366 W. Broadway,
South Boston, Mass. 

Vaisiauskas, Iždininkas, ■ ;
371 Portland St,

Cambridge, Mass. 
Kontrolės Komisija 

Smūgis, J. Glavickas ir R.

i 
l l

^.S: NaUmaž 
sunk iųjų5 darl^fa ka-

Spalių 28 d. — rezervuota 
dėl “Aušros sūnų” — Water- 
bury, Conn.

Lapkričio 4 d. — Maspeth, 
L. L

Lapkričio 11 d. — Newark, 
N. J. — su Šv. Cecilijos choru 
“Žemės rojus.”

Lapkričio 17 d. — Linden, 
N. J.

Lapkričio 25 d. — Bayonne, 
— Hartford, Conn.

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.

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS
* ■ » > Y'*.'

i TeL Brockton 5112
! DANTISTAS

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GAUNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston 
Telephone So. Boston 2300 

Ofisas atdaras nno 10 lU 12 ryto, 
nno 1:45 fki 5:20 po piet Ir nuo 7 
Iki 9 vakare, šventą dieną pagal ra* 
sftarlmą.

; OR. A.J. GORMAN
; ; - . (GUMAUSKAS)
;; 705 Main St., Montello, Man 
, * (Kampas Broad Street).
!! Ofiso valandos:
!; Ryte nuo 10 iki 12 vai
]; Dieną nuo 2 iki 5 vai

Vakare nuo 6 iki 8 vai 
;; Sekmadieniais pagal sutarties

S®®®©®©©©®®®©®©©©©©®©©©®
TeL So. Boston 0506-W.

z

Lietuvys Dantistas

A.l. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Bostoi 

(‘‘Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12 
nuo 1:30—6 ir nno 6:80—^ 
vakare. Seredomis nuo 9—1 
vai. dieną. Subatomis nuo 
iki 6 vak. NedSliomis nuo 
iki 12 (pagal Nutartį). • >

$ 

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darytu “Darbininkui.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas. At
sišaukite tuojatu pažymėdami sa
vo tinkamumą prie tokio darbą

.“DARBININKAS”
366 Broadvay, 8o. Boston, Mass. ] 

- ------------------------------

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

'SotrthBori 
0904-W

Branch Of

7916-W


