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DARBININKAS 
—- Kotą------ ,

UTABNINKĄIS. KHTVHRGAW. IB 
’BUBATOMIB. >

Metam M.8O
Uirnbežy metama ......<......,96.00 

DARBININKAS
B65 Broadway, Boston 27, *1M^ 

Tel, Bouth Botton flSG.
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Organu AimsHkoi
Ąpno Katalikų KueMk 

Jnotapo D artininku 
Sąjunga*.

Kaina S c

Katalikai turi eupratti, kad jų 
t suko* ir paaižventimaa dėl katali

kų upaudoa sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, ‘ 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net. negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų' Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu nž- 

. daviniu.- - -
Vyskupas Kiliau.

SUBATA, STALIŲ 27 I).. 1923
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KAIP KILO ALGOS.

. CHTCAGO^E£. — Prieš de

vynis metus šio miesto duon- 
kėpiai gaudavo po $15 ar $16 
savaitėje. Dabar jų algos yra 
$40 savaitėje. Per devynis me
tus Cliicagos duonkepių algos 

’ pakilo ant 200 nuoš'. Be to ir 
valandos buvo sutrumpintos.

. . " f • " • "'Z ■ .
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IŠ PASIPELNIUSIŲ KITI 
PELNOSI.

HAZLEToĘpa, — Antra- 

eito darbininkai ne kiek jepa- 
sidžiaugs iŠ algb pakėlimo. 
Kaip tik jiems -algos tapo pa
keltos ant 10 nuoš., tai namų 
savininkai pakėlė randas, bar
benai pakėlė mokesčius ir ltiti 
daiktakpaktio. ■„ A

BUDAVOS DAUG NAMŲ. .

SO. BRILDS, Anglija.—Ang
lijos kooperatyve statymo dr- 
ja gavo kontraktą pastatyti ta
me mieste 299 namus. Už tai 
gaus 93,237 svarų.' .Tą kon
traktą gavo po varžytinių su 
privatiniais kontraktoriais.

KOOPERATYVE APDRAU- 
. ' DOS DR-JA. . *

MELLINGTON, N. Zelandi
ja. — Naujosios Zelandijos val
džios darbininkų organizacijos 
nutarė steigti. Dominion Co- 
operative^Insurance. Co. • Šita 
dr-ja apdraus nuo ugnies nuo
savybę be pasipelnymo išroka- 
yinnj- dr-ja ketina netru
kus pridėti gyvasties ir svei
katos apdraudos skyrius, .

Ta dr-ja sutverta, kad pašto- 
ti kelią privatinei 'kompanijai, 
kuri labai brangiai už apdfau- 
dą vokavo1. Per kas tris metus 
toji kompanija dividendais iš
mokėjo tiek, kiek buvo šėrinin- 
kų sudėta.

.ALBANY, N. Y. — Gtib.
Smith visų miestų majorų pa- 

. prašė temyli anglių kainas. Sa-.
■kė, kad anglių biznyje nepri
valo Būti pelnagrobystės.

ANGLIŲ Iš ANGLIJOS?

CARDIFF, Angliįa. — Nuo 
Amerikos kompanijų gauta 

■ 100,000 *tonų ’ anglių užsaky
mas. Anglys bus vartotos JSTew‘ 
Yorkė ir Naujojoje Anglijoj.
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KIEK GAVO BENEFITŲ.

. Amerikos Darbo Federacijon 
susitelkusios unijos, per perei- 

, tus metus benefitais įšiųpkėjo 
$2,778,541, . Iš tų pomirtinių 
buvo $1,944,930, ligoj pašelpų 
$648,680, kelionių išlaidoms 
$19,818, bedarbiams $28,826, į- 

rankių apdraudų$319.
* - -

ATVYKS AMERIKON.

NEW YORK. (Įarsutis šiau- 
rėš šalių tyrinėtojas Nansen at
vyks Amerikon lapkr. 3 d. -Jis 
yrą norvegas. Suvienytose Vai
sti jose ir Kanadoj- kalbės apie 
aavo veikimą Tautų Lygoj, Ru
sijoj ir Mažojoj Azijoj.

LAISVĖ ITALIJOS 
MIESTE.

_ TRIESTE, Italija.—Šio mies- 
. to majoras išleido įsakymą sve
timų kalbų laikraščiams dėti 
vertimus' italų kalboj; .visų 
straipsnių, žinių ir skelbimų. 
Raidžių didumas turi Imti vie
nodas svetimoj ir italų kalbo
se. . Jei to kuris laikraštis ne- 
pildys, tai bus konfiskuotas. :

1 *
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. GAVO KALĖJIMO.* .
y ' ■

LAMRIENCE, Mass —Willam 
Davis už pavogimą $100 gavo 
devynis mėnesius kalėjimo; Jis. 
vogė krautuvėj nuo kostumer- 
kos, kuri palikus kapšį buvo 
nuėjus į kitą krautuvės ’ galą- 
Jis suspėjo pabėgti, bet vėliau 
policija jį pagavo. •

T"-1’1 ■'"■i ■ ■■■' ■■■■

KRITO NEGYVAS.

I

GALĖS PIRKTI ŠĖRŲ.

CHICAGO. — Garsioji sker
dyklų kompanija pasiūlysianti 
savo G0;000 darbininkų pirktis 
tos kompanijos šėrų. .Būsią •ga
lima imti ant išmolmsčių. Ga
rantuoja 7 nuoš,. :

‘ PRIEŠ GUBERNATORIŲ.

Oklaliomos senatas 36 bal- 
sais prieš vieną mitarė paliuo- 
šuoti nuo vietos gubernatorių. 
Bllius ‘pavestus ženiesniajam' 

- rūmui. . -

PAGAVO SMVGEMINKUS

’ NW YORK. — Pl-oĮtiMei- 
' jos agentai pagavo laivą šmu-

. y

’ B AM ’ Me:. — York Matipy 
Lucturmg kompanijos audimi- 
nese sumaitinta darbai neapri- 
Indam, laikui., 'Tas padarytų 
dųl. nebuvimo- ūžsakįnmk < U ■■‘••v- *.fc

NUDĖJO PROHIBICIJO-
- ‘ ,?nistA. ?? v" 

RI^HMONa Vrn *-■ Tk* 

Ąslihifrn' tiroidinei jos agėnl
. _ . ........... ... . . borėjo padaryti. Vienuose ’ nū'

’ goliuojantį , svaigalais. Ant mimsė.kratU.C Ištiko muštynė*
- jo rantu svaigalų už $40,00(1. • . k* nužudytai.
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f RIAUŠĖSPLĖČIASI.

BFRLTN. — Vokietijoj val
gomųjų krautuvių piešimai ir 
bado riaušės didėja. .Išbadėju
sios minios po visą Vokietiją 
sujudo. Gelseiikirchene 20 
krautuvių tapompiplėšta. Pri- 
muod^u^ragonStao^^ffi^o 
išvogti. Vežimai su valgomais 
daiktais i turgų buvo aptuštin
ti. . -

Barmene policijai įsikišus į 
riaušės du žmonės buvo užmuš
ti ir 15 sužeistų.

Kasyklų ir pramonės cen
truose prasidėjo streikais, ku
rie labąį,trlukštningi ir su krau
jo praliejimu. ■ .

Hambtirge dokų darbininkai 
sustreikavo. Per tris edenas e- 
jo riaiišės, 50 užmušta if 100 
'sužeista.

Hamburgo priemiestyje poli
cija su kulkosvaidžiais išvaikė 
komunistus.

Berlino badaujantieji eina į 
tarnas ir basą bulves*. Vienu 
kartų 700 alkanų vyrų, mote
rų ir vaikų anksti rytą išėjo už 
miesto su krepšiais ir maišais 
ir kasė bulves. Buvo pašauk
ta policija. Alkanos minios bu
vo vaikomos ir vienas vaikinas 
13 metų buvo užhnuŠtas, o mer
gaitė! 4m. buvo sužeista.

PANAUJINO SAVO 
PAŽADĄ

• +

i 4VASTIINGTON. — Sękr. 
Hughes pasiuntė Anglijai no
tą, kurioj išnaujo pareiškė, kad 
Amerika sutiktų dalyvautu

4 konferencijoj ^ansvarstytiJVo.- 

buciją ir nutarti kaip užtikrin
ti tos kontribucijos išmokėji
mą.' ’ < .

Notoj sakoma:-
. ‘"Yra tikima, kai dabartinė 
padėtis verčia ieškoti ir išrasti 
budus išgelbėti Europą nuo f ii 
Uansinės katastrofos,, kurios 
.pasekmės -atsilieptų į. visą-pa- 
šaulį. Yra viltis, kad dabarti
nė padėtis yrą ' patogi . šitokį 
pieną išdirbti.” '

• Toliau sakoma, kad Ameri
ka nenori paliuosuoti Vokietiją 
nuo kontribucijų, bet jai uždė
ti tokią kontribuciją, kuri bu
tų pagal jos išgalės.

Ameriką natąį. rašė, Anglijos 
piaŠoma/ ’ ’ ’ti ti- ■

----------- —— ,

PATARIA GELBĖTI
■ VOKIETIJĄ,

AVASHINGTON. — Agrikul
tūros sekretorius AVallace pata-- 
re prez. Coolįdge’ui paremti Ą- 
merikos farmerius, eksportuo
jant Vokietijon. 50,000,000 bu
šelių kviečių badaujantiems.

KENOSJIA, W ~ Vietos 
vieno banko prezidentas Ro'h- 
inson, 54 m. amžiaus, klube ne
tikėtai apalpo ir mirė..

PATAISĖ GELEŽINKELIUS.

" FORTU AVORTH, Tesąs. — 
Dėl didelių potvinių pagadinti 
geležinkeliai apo atsavtiTr ko 
uumikacija atnaujinta.

. * t . •

PRAMATO GREITĄ REVO
LIUCIJĄ,

MASKVA.—Mikolai. Bųclia- 
rin. redaktorius valdiško laik- 
rašėio'^Pravda,” kalbėjo vie
name susirinkime* ir pasakė, 
kad tikras naminis karas Vo
kietijoj greitai artinasi. Sake, 
kad švenčiant šeštas sukaktu
ves Rusijos bolševistinės- revo
liucijos bus paminėta prisidėji
mu prie Rusijos raudonos Vo
kietijos.

Kai. dėl Rusijos nusistatymo 
jis sakė, kad Rusija dabai 
šiaudo griebiasi kad sulaikyti 
karą. Rusija viską darysianti, 
kad sulaikyti Pranei ją ir jos 
talkininkes mki karo'. Bet gir
di! jei. buržuazija nesusilaiko, 
tai'ne jų kaltė. . ‘•
V‘Pravdoj” rašomai kad ge- 

neralis .streikas, netrukus įvyk' 
siąs. ' i

‘ DIDĖLĖ AUDRA.

TCASHINGTON.'— Atlanti- 
ko viduryje laivas Leviathan 
plaukiąs iš' NewYorko1 sukiko 
baisią audrą, gaivas buvo pa
badytas ir per 12 valandų pa
lengva turėjo plaukti iki maši
nos buvo pataisytos.

BIZNIERIAI, GARSlNKITfiS 

“DARBININKE.”

NEPAPRASTAS 
NUPiGINIMAS!

■ ■ ŠVENTAS.RAŠTAS 
NAUJO JOĮSTATYMO 

Gražiais Apdarais * ‘ Tiktai Vienas Doleris 
r • • . - i,. ■
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“DARBININKAS” ti y > t " : 
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS: Akyvaizdoj šio fakto, įvy- 
kutio 5 vak dreną, galima sprę- 

' sti, kiek maža domės kreipia 
įPiįiečių Apsaugos Departa
mentas į Aleksoto priemiestį, 
kur operuoja ne viena panašiij 
vagių gauja, kimios net milici
ninkai privengia,

* * .
-— Di> f ik. J, Tumėno veda

muose svėtinuj kalbų kuinuose 
organizuojasi naujos _gTųpes 
^^^iųk^ra^užųH’ 
kalboms mokytis.

9 .

' Ligi šiol Vilniaus gudų 
gimnazija, turėdama bendrą 
bustą su pravoslavų seminati- 
ją,~pamokns^atIikdav€MŠ-rytOr 
Dabar pravoslavai <{ susipra
tę” ir pareikalavę seminarijos 
pamokas perkelti iŠ* ryto. Gu
dai spėja,, jog tai padaryta ne 
be pašalinės įtakos juo labiau, 
kad seminaristai’, matomai ■pa- 
mokyti, ir. padrąsinti, vieną 
gražų rytą laužte įsilaužė gim
nazijos kamhatiuosna, nebijo
dami jokios bausmės. Gimnazi
jos mokytojų personalui ir mo
kiniams šitas faktas, padaręs 
labai, sunkaus įspūdžio. Mat, 
turint gerų norų, buvę galima 
geruoju susitarti, ir išvengti 
tiiukšmoj. ir spynų laužymo. 
Visa tai esą sąryšy su nauju, 
ištikimuoju vyresnybei kursu 
tarp pravoslavų dvasininku.

—-. '4 ‘ Slovo ’ ’ praneša, kad 
Vilniaus kurijos sekretorių 
kun. A. Viskantą popiežius -š. 
m. liepos nn 14 d. pakėlęs slap
tuoju šambelion. Vilniuj labai 
daug yrą ^vienas prieškarinis 
rublis —.2 in. 16 skatikų. Šlie- 
činšininkaų kaip ir prieš karą, 
taip ir dabar nuomuodami 
kalbamą turtą, moka miestui 
tam tikrą nuomą (činšą). Ligi 
šiol činšo norma buvo skaito
ma taip: vienas prieškarinis 
rublis — 2 m. 16 :skatikų, šie-', 
■met busią jau kitaip’ imamas 
činšas, nes. vienas prieškarinis

/

rublis: esą prilygintas 2 2-3 
lenkų "auktino,-kitaip sakant, 
prilyginta aukso kursui (skai
tant lenkt) auksiną lygų aukti- 
niam frankui); •

anglų

PRANCŪZAMS SMŪGIS.

•Moroke, kurį Francija valdo, 
buvo nelaimė ant geležinkelio', 
Traukinį su sapiorais važiuo- 
jautį užpuolė morokiečiai. Še
ši sapiorai buvo- ulžlmušti ir lt 
sužeisti. •

e

Aleksoto vagys.

■ Rugsėjo 24 d. 5 vėl, po pie- 
tų Garliavos Šaulių būrio Va
das K:čius grįžb iš Kauno- per 
Aleksotą namo. Atvažiavus 
ties Oaliios arbatine, 8 nepažį
stami vyrai', riktelėję sustok ir 
suk į šią pusę," išsitraukę pei- 
lilis, šoko prie vežimo. Jausda
mas, kad be ginklo, kurio*prie 
ąavęs neturėjęs, nėišsigjns, va
das šoko iš vežimo-bėgti atgal 
•Kaunan, pabėgęs kelis sieks
nius sutiko į kalną lipantį nik 
beminką .ir prašė jo pagelbės 
■sulaikyti užpuollkiisi i Milici
ninkas, pamatęs 8 Aleksoto žm 
tikus atsisakė _gelWi, spruk' 
damas pakampėm nelaimėj, ne*, 
pavyko pastebėti jo numerio; 
vado atminty liko Ilk. apsenęs- 
jo veidas su juodais ušūis. .Vm 
daū Iptu keliu grįžo naiųoJviėk 
paaiškėjo- kad' tą iižptioįimą 
sui-eng,“ Aleksoto-.,vagys,, km 
rotos prieš keliąs savitites Šatu 
lių Vadas ■ sugavo laukuose be
vagiant dobilus. Kądan^ tuo- 
mėt jie privemti buvo suvogų 
tits dobiluš-g'rąžJnt.iv tiu pati* 
lįžo jam atkeršyt i

>*

V

KATALIKU PASAULIS
JAUNIMAS UŽ PARĄ.

o ’ •

Francijos katalikų jaunimo! 
draugijos, lankydamos mūšių 
laukus apie Verdūmį Ir -kitur, 
pągvil^imžriytiosfralvąnž jo' 
taikos pastangas.

1louaųmont forto alcyvaizdoj, 
jaunimo’, pirmininkas ■ šitaip 
baigė savo karštą kalbą:

Mano draugai, kaipo nuo- 
larfcus k-aiifflikaij palenkime su ,

link. Ir iš šito atmintinų ko- . 
vii lauko garbingai sveikinki-* . 
metą, kurs vakar stengėsi su- - 
laikyti karo baisenybes^ tą, 
kurs Šiandien trokšta išvengti 
naujų lietakombų ir kurs rytoj 
ir visuomet palcels savo'balsą 
Ramybės Kunigaikščio' var
dam”

♦ 'NEKRIKŠČIONIS APIE 
KATALIKUS,

• JAPONIJA; Š. M. birželio■ 
d. uždarant susmnkinią Kata
likų Skaitymo Klubų Lygos 
visų partijų. Tokio universitųš; 
markizas Okuma, kurs’ buvo 
pirmas šių klubų pirmininkas, 
iŠkėlėTautą (kitaip tariant, už- 
sikvietė prie arbatos). Prlo 
tos progos'kalbėjo .etikos pro-' 
fesorius Nakagiri, .kurs neras, 
krikščionis. Jis pasakojo; “• 

“Laike iitatfoibuvojimo,Kin€ 
joje,, aš buvau artimoj drau
gystėje' su protestorių-pričė- 
riais ir katalikų kunigais. Tuo
met pasidarė inaii aišku,.kad 
pirmiep (t. y. prot. pričeriai)y 
vis tiek iš kur jie. yra kilę, pa
niekina khuečius. dlgęgnėiniš 
šventėmis jie išvažiuoja ! sau, 
palikdami savo kongregacija^ . .

Iš kitos-gi pusės, maČiatl . . 
kaip katalikų misionietiaĮ šit 
savo pampi jonais apseina kaip 
su broliaisv ypatingai daug šir
dies pavesdami beturčiams. Jiė 
eina savo pareigas tyliai,- be 
pasipdtimo. Iš viso savo pa
rimo, aš duodavau pirmenybę 
Katalikų.tikybai.” . F

JUGOSLAVIJA IR VATIKA
NAS. ų •

Kinematografai tvirkina.
‘ K URANAI, - (Ek.), Čia ki- 

110-teatre trečia visuomet už
imta 10-13 Tilptų vaikų. Jie žiū
rėdami . neatatinkamų jų sielai 
dalykų, gadina sau akis ir 
tvirlmta. Pedagogai susirūpi
nę, kad butų statomi* tinkami. 
vaikams dalykai, arba tokia 
/ ‘pramoga’ ’ vaikams hutų vi
sai neprieinama. ". ,

Kuršėnų valsčiuje 1921-22 f 
mokslo metais veikė 10 lietu
vių prad. mokyklų; pernai vie
na jų^Kuršėnų -gdžkelįo sto
tyje) dėl buto stokos -turėjo 
užsidaryti, iršjemet, neatsi--

**■ ‘ *

•žvelgiant į 'tėvą pageidąrimą 
atgaivinti tą mokyklą, .buto 
vis tik nesurasta. Taigi šiemet 
veikia 9 prad. mokyklos, kurių 
8* vienkompletės, 1 (Kuršėnų 
miestelyje) šešių kompletų. Tš 
gyvuojančių 9 mokyklų trys 
(Kuršėnų, Amalių.ir Smilgių)’ 
turi -nuosavus namus, o kitos 
dvi turi ir žemės pakankamai. 
Kitos gi vargsta nuotuuoja- 
inuose'’ butuose, kurie atsižvini» * * 
vien nepatogumu: ne mokyk
lai pritaikinti: .ankšti, nevėdi
nami; o jau mokyktojains 
kambmiai... .Čtą lo’vą, čia stu
las, čia trobos galas. Ir tokia
me kambaryje viskas: rašoma
sis, guliamasis,’ valgomasis ir... 
saliomis svečiams. Ir nestebė
tina, kad tokiuose butuose iš
dirbę tisą žiemą su frimis-ke- 
tūri ais skyrius mokytojai pa
vasarį atrodo puikiausi kandi
datai į džiovininkus. . rl.\iip-gi 
daug vargo sudaro .mokyk
loms, tiek turinčioms savo hu
tus, tiek nelū rinčioms, - veltinis 
iualkų pristatymas. Kuršėnų 
valse, daugumai .mokytojų 
malkos tik dabar vežamas is 
miško, kurios atsižymi.tik. sul
tingumu, Tokių malkų suvar
toti prisieina dusyk daųgiaūj 
negu sausų ir jomis labai gądh 
narnos krosnys,

'UtijĮetavū'’)
- ■ _■ - ; , ' t

ATMUŠĖ PLĖŠIKUS

; INAS, .CltiftiK — 
šikų gaujos- 'norėjų -uplplęšti,, 
trmikink į jp buvo-šaudomu,] / >AGER|S ARMIJĄ, 
Bti traukinys ir-gi laivo tie be' ŪIIENOS AIRĖS,;—.Argeh* 
gynėjų. Tai plėšikui buvo nū-įtinos senato;Jmnitijaį 

armijos pagetiųitod pienus.

* Jugoslavija turį 13 milionų ’ 
gyventojų, Įnirtų tarpe yra ar
ti 6 miiionų katalikų. Valdžia 
rengiasi padaryti sutartį StĮ 
Vatikanu, Imti,reguliuotų kiu 
tulikų bažnytinius reikalus. 
Tuom tikslu ji siunčia Roman , 
pasiuntinį Dr. Jrrėzą Smodlą*: ’ 
ką. IX. Smodlaka buvę pik 
imtas karaliaus Aleksandroir 
premimn Pašięi gavęs visas 
valdžios instrukčijas, pasiunti- ... 
nys Vyksta^ .llmupn, ‘ •

Geniali ‘Jugoslavų kataliką^ -? , 
buvo, vailžkmm dahamgl valdžia 
žudanti ditoti jiėius lygias tel* 
sėsA svt ntamtįkįais rr. miįgOxne» 
tonais, • , < . ;

- .<į
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Sukata, . Spalių 27 dieną, 1823
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|sėjo 2 <1. aplanke.Kauno niies-j KLAUSIMAS.

3o skolaanmis labiausiai ir paliUo apsilankymo į

u- —- to '.-i ■-.- - t - ’ į ginsi dėl Kauniškes . “Lais-
,, .negu jaamoĮDoat praleido maloniai*laikąuiti yes’’ susmukimo. Iš to jie 

Tik kięk su- inokykloš vaikais ir įspūdis pa- j daro išvadą, kad Katalikų 
spauda puolanti žemyn, lais- 

o'tn-CT tam iri vamaniu gi kylanti, o vis -.. 
eBiS, kaip ir| fWto, kįa^s/manhĮBpattJslaisvamMBiutts savo jungą, 

. ■ . . i da mokinanti įmones, o ka- ir Kk) ] r 1.1.
— visuomenine ir mteligen- šineBinntLir nm-I „Itišlra. Reiltf^tik, kad vaikai ūk-nojaiitL Ar ištiesą taip! Tas pate buvo bu AtKfovo 

Tik nahnkime visi bent Po ■H’ger«u apvilkti ir geriąs yWĮ į
P k ^ maitinami. Tokiose blogose , Didžiulis, p.

sąlygose milžiniškas darbas '• . ■
atmd-as.” ' ' ’ ATSAKYMAS.

TeČiau čia dar negalas; Su 2) “ Rugsėjo 3. d. 1923 in.4 Didžiuli, žinai
' kad kuomet katinas suserga,

— ri rūpėti, nes Ji ištikiu jų Į ^okį užrašą: l)^pn|
Pereitais metais Tautos skaudesne yra/ ”

*wteredas second*ciąss nMitterSept. įą wtjHt jąeiKJstof««niti3o.stoh, muss, J Fondas draugiškai pugelbe- skola bankui
- * uMer tik Aet of Mateli d, luto. jo mūsiį organizacijai, kada krute, uadirbėie,' megztuos|liko, kad žaislai ir klasių iš J

♦‘A^ptftncefoiMntiimigatspeciiiU^afposhigepkovidednn'ittSeetionlloa. H. , f V iulb taus / , , ? .J
Act of Oct. s, 1017, ttiLtiiorižed ou Jin? ra, 1018." ji buvo atsidūrusi pavojuje, i kelis tūkstančius lengvai sj I vaizdu taip-gi

StBSCRn’TION KATES: - paskolindamas45,Q0CM)0. >e- rudenį ir žiemą padarysimejAnglijoj, Kryptis giliai
, 41.5d deracijos Kongrese nebuvo Vėliau jau kiksime į banko -R ~ y 

$5.50 tai’ paskolai priešingų. - Visi skolą. ’ "
$5,50 jaute, ’kąd katalikų darbi

/
ttfltler tlie Aet> of Mareli 3; 1879.’

Act <i£ Oct. S, 1017, ttlLtliorlžed <>n Jiily 12, 1918.'

lYeariy i «

Bošton ancl suburbs ................ 
I’oreign eduntrios ycąrly ...........

.¥

u sočia-

virs aimanavimu, kad kleri-Y 
kabli galingi, kad užima vi- 
sas pozicijas, kad pas juos - 
neva gailiasi rdystčs ir meiles,* 
adymo, kad jie užgriebia vi
są intaką, kad užkrauna

f * • * v « b• »'« < t T » » y H
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Mysterijos Išaiškinimas w

Lietuvos valdiškame apari o u_____ _
rų ydų. fiaisvamanija galėtų kurtu su mumis, katalikais, ten- Į j 

kinties vien esamųjų valdžios ‘ dų peikimu. Valdžios įstaigo
se praktikuojančių katalikų yiA vos. 15 nuošimčių, kiti-gi —I 
indiferentai arba atviri laisvai;iniai. Tad visai suprantama, v. . r_ v. .

' . nei šeštos dalies. Bet tautos Lietuvos. SeŪMteko net
pusė katabkų; taip-^ ir minis, .rių kabinetan, šis faktas;isis- {„ iXe.u, * kooreičiaii- Agentai yra darbo žmonių 3) “Rugsėjo 4 d. 1923 m. p1’ .laisvamanių džiaugsmas 

& *' ra^uwa£is ?kįlš 0 lje2avį ^-įš burnos. Rašo1 . ta T>asl<ola atmokėjus. įprietėlįai. Bę to muins rei- Kauno mokykla Nr. 8 (lietu------- ,------ ----------- -------- -------- —
m prieš neva j krikščionišką ’ va. Jžią visi laisvamaniškai, didės- c jįįn-u vis’dauo-vn Ame-tliia tokių prietelių, kurie ne vhj) Dr. Foat praleido smagiai L-eiųfmOs šeimynos praktikoje 
| - ni ir smulkus, moka ir nemoka, 7:nšvti. Tr• gitams darlm visos inl dei8u Vls Anie .t r , r i l > , . 1-, , , . J§ei.‘nmo,s šeimynos piauųmjc
& 
fe . ’ * 
t

f

atšaukimu. Sužinoję, kad ' 
Čarneckis atšaukiamas 

Bygos, liberalai ko ne plyšo 
iš džiaugsmo. Dabar šlivo- 

baiap-fatla^  ̂ Fondu atsilyginsime. Į Kmmo^ mokykla- W, 13 1juonletgtat»as snserga,
„ ■ ...... Paskola buvo padaryta sau-dėsime jin aukas ir'■ toliau,

e daug yra netobulumų ir tik- nes K D. S. užsta^ kaip dejonie lįgšiol. Tėčiaii [nudžiugęs dėl savo vizito ir jis • džiaugsmui n^ra^ galo.
.v+„ i~,+o mūsų yra šventa teisė ir prie* įmano, kad mokykla yru labai būdamos pelėmis, jos ne-

Ual Tautos Bondas ir la- derme prižiūrėti, kad. tos mū~ gani vadama, mokymas geras, bus-lytoj ir kuo-
■h»i ilp'fli Trt-Ttkhi. tu 'niniffii W ūttkos, ypač moksleiviams tonus puikiausias, tačiau išmo-p®^ kitas katinas,

- j 2 Ai ‘ “ —-iC ‘skiriamos būtu sunaudotos Idum kokvbės matyti, kad jie <los sulenda į skylę. ■‘Lais-

b— ** M ™'

_ ninktj organizaciją tos para- p0I L;n E. g. 3grllf 0 kas 
mos yra verta, nes juk tai ir dawi<n

m {Tautos Eondui-šimtus tūks- & * :'
«v

vksta
reti

’V 
tį
£
i

ne la i svamanis, kaip jin tikė
josi. . bet tikras.' diplomatas 
ir — katalikas, NeSvarstaiv 
čiam žmogui tankiai reikia 
mainyti savu frontas dėl ne-

bėrei kale Šventraštis yra pa- 
. sakes: “Kvailys keičiasi

kaip mėnulis. ” y 
įgyventi kaipo ateistai. . Niekad ■ Km dėl laisvamanių spau-

■ty" bendrai nebekalbamą maldų, ir dus .mokslingumo 
Ę, zai- IdIcvo vardo nebeminima šei- ugnis naudingumo.

——o->—• i- - . mynes rately. Tas patsmokyk- vieni juokai. CJL „ _ ___
1 — musu taūto's ateitis..' Auginti, daug mokytų, ko- sakos dalykus. Bendrai yra pa- hQse jr licėjuose. Valstybė prak- tik šmeižtais ir verčiasi. *Ne- 

Atstumti prašančiųjų megaA®eratpiių/.ptaie kaipo.ferojtin^^^
Įima? Tuotarpu Tautos komersantai ir karpo- bugab ka(diseiplma), matyfi, ne prie-Lnaitdį InGmarvm ateistini

ijd 5 dolerią. žinoma, ąž tokįstambą pasidarbavimą, vMteaF^ agronomai, .ir kaipo tek- llinksnmmas šitą blogai maiti-
negalėjd nekreipti domės Į p. V. Raėkansko talentas. . Todėl liikai-mekanikai; ir kaipo namą vaiką.i& tikto gaidžiu-

te savo spaustuvę. ‘

v*

‘1.

vamairianis iSvaro akisiš kakta, o liežuvį iš burnos. . į..,&Las]coi„ atmokėius Iprietėliai. Be to mums l'ei-|K.:tuno mokvlda Nr. Š (lieta-l
prieš neva “krikščionišką" va' ’žiąvisi laisvamaniukai, didės- blal ' IMK1;01'1 mnioKejus. |i. , ....... | ... ? . ,|
ni to snralkūs, moką ir nemoką rašyti. Ir šitame darbe visos ją „ \ ii'Euronoie atsii-alida 'v*en kalbas prieteliškas kai- valandą- šioje mokykloje, labai 
spalvos puikiai susiderina: cinikas Voldemaras'iš dešiniaushj- . -P* “ bet ir tobu sayo UbgdalMsis va?kb pas.h-odv-

« buržuję, kairiausias praturtėjęs bolševikas, .spekuliantas- F0„donaramoS “ Do-'kA Sarbo žmonėms pato- imi kalbant, dainuojant, žai-
ąnugelninkąs,. liaudininkas, socialdemokratas, žuvusią band-U “t"03 . . ? intelteenti- W Mums ypač i'eikia iš- džiaut h- deklamuojant tauto-
roviąnenusisknaudęs avantiūristas, lenkas-dvarponis. Ir tan- ». ™ V. J ‘ mokvtll; t-n- sakos .lalvkns. Tu™!,™ «» J

t. »

ir žmo- 
, tai tik 

dūk jie vien

-Kairašoprieš tąpačių,.yaldžįą, kuriojjie,užimaŠiitas-vietas, 
: Štai kad-ir p. V. Račkauskas, vyras neabejotino sumanu- s

Ino, kų liudija tūlų bendrovių seru pakilimas nuo 25 centų net zį . # .
iki 5 dolerių. žinoma, už tolį stambų pasidarbavimą, valdžia ^°_.e rel 
negalėjo nekreipti domės į p. V. Račkausko talentus. Todėt -ir?/ ^ra' - 
ir paskyrė jį Londonan savo prekybos-atašė. . Matyt ir vai- r<a<; skola * I
d^a nusprendė Londone paspekuliuoti ir savo Šerus iš 25 c. pa- “ "’T" r A ~ teu* Lietuvoje __ ko.
kelti į 5 dolerius. Sumanymas puikus, tik baisu kad nepasi- ;
baigtų taip, kaip “Keleiviui” New Yorko biržoj, nes p. V. Rač- . 
kauskas vis-gi ne toks mokytas, kaip p. Herman-Purvis. *

. . *
Už suteiktų aukštų vietą,, p. Račkauskas nusprendė iškal-1 

. ko valdžiai atsimokėti; O kaip-gi! Reikia prideramai užsire- L 
komenduoti. Kas-gi nežino, kad p. Račkauskas puikus biznie- 
fius ir didelis džentelmonas. Tad jis, kaipo garsus poetas ir 
rašytojas, sugalvojo naują mysteriją, kurią dedikavo Finansų, 
Prekybos ir Pramonės ministerijai. *“Lietuvos žinios’’ stam
biam veikalui poros skilčių nesigailėjo. Ir “svietas ” turėjo 
garbes išvysti naują šedevrą. Mysterijos sutrumpintas turi
nys toksi Lietuvos valdžia susitarusi ir pavedusi Baltic Statės P

i 
b Nėiitralū'

tęriai, instruktoriai, ir kai-1 varta vykdoma ir, puikiausia, ITuomtarpii-0,i Dievas vraVieš- 

pats, Teisėjas ir Baudėjas. At
imk Dievą ir atimsi moralei tėi- 
se.i jos pamatą. Dalykų patai- 

•' syinui reikia: grąžinti Dievui 
JŪRŲ MOKYKLA vietą šeimynos rately, mokyk-

. LIETUVOJ. ' : loję,'kazarmėse,- ligonbučiuo-
7'- r I T J *

Prekybos laivynas tai kuone rę- 
kapitalistams I svarbiausias Lietuvos preky- ~“

Mes turinie reikalauti, kad bos busimas Turime uostą, VeKIETUA SKALDOS!.
Tautos T’ondas statytą pir-t0 W°‘Pristatytame. lmd_ ». bolševil-u ir MoHlui k-ul ir io kiek turė-
mon eilėn tokius kandidatus, įaivyn^-tai

Ikuiie nori ir Žada ateityje Wbė .padidėti,, kraštas pratur-'fp'a«’ato miesteliu.tanieji- Į v.u.ga[. 'fau.s
■ įtėtą, <li-ąsiau žvelgtume atei-a^rilnlavo _ nepnldausomoims sialosi i vacinSi bcf dar .

mes patys turime, tin- Katonas Nemo_ daug; kurs jo
■mj* G^criAiTn/intrtT «iUau l’a^ ^LietuvOįi” gpie tau- <i«lasi Vokietijoj. Remlandas, 

Įtinio laivyno reikalą. Tam Bavarija, Palatinatas bruzda, 

u p kruta; nopriklausdinybes ren-~ 
rininkų. Dabar esama nedide- P-Ut. Bismarkas salvė, kad vo-

-............ - Įlio būrelio lietuvių prityrusių Į kiečių, liaudis nepratusi savęs
Y5teS-dX b ™ytą jurininką. -Didės-

niam laivynui jų toli gražu ne
užtektų. Belo, jie eina senyn. 
Reikia kas juos ateity pava
duotų. .

. KLAIDOS ATITAISYMAS. Taa? kįto PWktass 
savą Jūrų mokyklą. Seimas

“Darbininko” 118-anio nu-[neužilgo svarstys tą projektą, 
meryje Uosio straipsnyje įvyko [Dabar kapitonas Nemo vėl sim- 
ši spaudos klaidą: išspausdln-f patingai iį* įtikinančiai rašo, ir 
ta: “Įdek narių tiek dešimtu- išvadžioja, kad Lietuvai reikia 
kų;” turėjo gi būti: “Įdek na* Į ne vidurinės, bet- 'aukštosios

_ ____ .ii’ kaipo namų vaikų, iš tikro kjįai džiu-
Įtrukdytų moksleivių. Šelpimo ''teisininkai — ir čia Amęri-[ginąs (Pasirašė) Dr, Eoat.” 

darbo. . 'J
2) Dabar visas mūsų tuTr|oę®ra^įjls ~~

itąš, tai »tik knygų krūvų. ; . - ., - .»
, Namai svetimi, nes Kauko; mles, n- .patarnaudami

- darbo žmo
nėms padėtu dirbti, stodami

užtenka katalikų, bet ir t-arp. 
savos "viensTdliį~paiia^g'oins 
apipila, -Tik pažiūrėkime į t 
jų partijas: komunistai, ke
leivi mirkai, naujiesieČiai, 
snndaneeiui, .telegramiečiai, 
tevhiinmiikai,- ’vienybiečiai,-. ■ 
žilagalviai, pūdymiečiai, ir • 
kitokį “iečiai,” tik ne kvie
čiai.. Du 'trečdaliu jų laik
raščių Skiriami katalikų 
šmeižimui, viens trečdalis sa- 
vytarpiniain kandžiojimui. .-

’ jiems savo mokslu, o liepk- 
■siduodami

spaustuvė, irgi ne mūsų, nes 
užstatyta Tautos Fondui. 
Tad pirmiausia nors spaus
tuvę paliiiosuokinie nuo sko
los, kad ji pataptų tikrai mū- • 
sų spaustuvė.' - j

3) Mums lyg ir Kp£
Jgyvenh »,1^*^ tada,|

Raukui išffiokSti nuošimčius'už„L. Paskolos bonus, o pinigą tam P.a^ a^? . ®lspe.1 ^le^_|kur 
tikslui neprięiuntusi. Sulig p. Račkausko gudrios, išvados, taiJ?*'r^? Iir Į^vais.- T moksleiviais, daryti mtakos, Į

valdžia (žinoma, Iderikaliskal) norėjusi pakenkti pačiam p.L , ..Y * Hhdnyvhės
Račkausko atstovaujamam bankui. Nes žmonės negavę iš ban- -, • • " . ‘ v i ’
ko nuošimčiu kaltinsią ne valdžią bet-jį> banką. v Na. šaky- , • . . J ’

\ Y- - r. t • i* i • x- t.;^,,„„Jpiaiiti svarbiausiusirsven-kite-gi, vyručiai, ar be yra kur didesnių latrų kaip tie Lietuvos į. >
—-JdMnkalai^ Taiffi taiffi , mansius tautos reiKaltis.

f -^lęnkaiai. laigi, taigi . . . , neprivalome norėti tos
b. Tik kam ta ministerija be. reikalo Įsikišo ir ėmė ir išaiškino orgaiiizači jos veikimo ma-

p. Račkausko nesuprantamą mysteriją? Pasirodo, M tuomkįįti, ar silpninti,- o baimė i- 
K laiku, kaip. Račkauskas rašė.savo.veikaląprieš ‘‘klerikalus,,?|nia^ kad kartais mūsų sko- 
e tai Baltic Statės Banke gulėjo mažiausia 11 tūkstančių dolerių 1]^ veikimo nesumažinti!. 
$ Valdžios pinigų paskirtų nuošimeiams uz L. Paskolos bonus., I Tad juo greičiau mes ta sko- 
B. ■ Čia'dedaine is tų pačių “Lietuvos žinių” paimtą p. Rac-h.Į ytsiteisimė, juo bus ge- 
I' r kausko mysterijos aiškinimą, prie kurio šiuom tarpu nieko ne- įrį.UK įr mujns rūmiaih- 

f turime pridėti.
| v NEMOKĖJIMD NUOŠIMČIU Už L. PASKOLOS 
I’ BONUS AMERIKOJE. -

J . IŠ Finansų, Prekybos ir pramonės' Ministerijos Laiškas ‘ ‘Lię- 

į / tuvos žinių” Redakcijai. *
E " pono Finansų,. Trekybos ir ITmuones Ministevio parūdy-

S
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l ,

K
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SU klauso..

kad jie giliau užsiintėresuo- ‘^nai reiks ir Įtrintą ju- 

tų kooperacijos judėjimu* ir I 
ruoštus stoti ateityje į pagel- 
bą savo. 
žmonėms.

Uosis.

J—

DIDELĖ PARODA.

LONDON, —-Anglija rengia 
ginkivobjs! didžiule paroda ateinančiais

. > i '. . A •

?s 
valdyti. - Tai ir šiandien tiesa. 
Ka-numotos ar ’
“po. j'onos'’ visuomet yvrian ųi-ietais.Patb* karalius remiu pa/ 

Bus bandoma

•H»
- * M

Pirmoj ’ vietoj atsilyginę 
už namo bonus su tais‘mūsų.iv 
draugais^ kuriems jau paža-'rių' tiek dešmitiūhj.’ J J Į jūrų .mokyklos, kurion būtų

prieinami tik baigų mažiausia;
■m. buvo parduota- 38.892,58 dol., o proeeiitą išmokėta.k'8i“»>. klases ir ten nięlnnami

— - - - • jar 6 metus. Gal būt savo pa
jėgomis dabar Lietuva dar ne

AMU

1922-
48,51.3,22ilol.) ’• . - . . . ’ •

• “ . s
\ fc ‘ 1 IVJįįVlllAC' VlildlĮVl X4kWU.Y ęv VXL1 XIV“

į tau, turiu garbės prašy ti šį straipsiiį patalpinti nrtimiau^iaiiie I^°dūl alųiradoi reikalo lėinansų Ministerijai laikyti nuolat Į gąlčtų įsteigti aukštosios-jūųų 
uIaėtiivds Žinių” Nr. ■ K ■ atsargų grynais pinigais Bąltid Statės Banke, kas ir buvo-du*1’ - :' ■ *'

| ‘ .Kaunas, Rugsėjo 28,1923. Ml ‘Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministerija per savo

Į A l Nr.\13184. ■ ' '

L i - \r**

mokyklos, bet jos reilcalingu- 
i... , , . . mas nčąbejotimis.. Todėl.reikia

\ > ■ --|lWk>tmį ir betarpiai yra ligi rugpjūčio 31 d. sumokėjusi mini- m .eįtį kacj jylėtais, bet

' ■ ’ 1 ■ (Pw. nelšMaiitmiiašAP*.«*ud« t*.apre1W.d*, taip laid Higsejo iiiea. 1 to4rįse yra W|ks„i-
’ . ■ ?mi^.Fiiųinsų Ministenjoskred^

f y Kadangi spaudoje skleidžiama, žiiiitį (“tUėtuyos žinios” U,M dolerių.' > 
r i^.^07 -^Laiškais Aiimiikos p. A> Račkausko **),- kad procen-
į tų mokėjimai už; Lietuvos Paskolos bonus .Amerikoje yra pini- 
į įpų stokos Finansų Ministerijos sąskaitoje šustabdy taš,

[ : v- .psreitą metą.giilė luito.pagyta sąAtovu Baltic Stata P“** kri&

v

' 1. ' į . I FRANCUOS MORAMS
•Konstatuodami šią dalykų^aįp'L * KRU3I& . ' . -

luilmmePta!^ .^S lfewiškos eąąrrr:
[kurie turėtų mnoh dalykų padėti, sklmdžia apiė;Lietuvoj^vadžiojai kad’Fram

... . . , r-u-,.....
[ Banko;j>t:V^ Račkausku sutartis, kuriavinaub bonųpardavine- , ■Finansų, Prekybos ir I-bnmonės Ministerijai lygiai kaip .Ina-.ėštiųti praldiškojrbedkn^ 
į jpĮnaa ir procentų, mokėjimas buvo Baltic Statęs Bankui pavę- ir visi Lietuvoje, gniai įvertinu \ųsib pirkusių Paskoyhįm ‘ Saldų ' •
h damas. 4 losbontis, ■patHoiiiigumąir yųypasiryžitsikūotį^
į . Braktikojė^pasirode, kad nįinimas pankas parduoti bpnų visais atsilygjntą taip l^ad jokiom kalbos apie „pincentų nieke-fkits. taip kaip.jie Dabar-
į / IMžal sugeba/ nes 1923'■•wtaas/ ligi; ragėja 1 d< parduota^ vos)^^jiiup' stisląbdjųną būti .negali, įPrkšbigai^y ridkia-. tikėti^ kad I tinio mūsų moralia krkio prie- 
I 1124)501 doLf hibtmpukaip įi^ fmausluiani■■■ padėjimui gerėjant, greitųJnjjm galimą lUis|žas?^^^ yra mūsų
i Ruodama tiek) kadJŠ jų. galimu buvo' procentus mokėti, (pav,, prieiti'■ja^n0iūletosiHwkolesišpirkhiw'*, ’ " praktiškas atekmas. Net' ir
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pataikydavo vokiečius savai- u odes Tengimą.
dyti, negu žmonių rinkti ei vi-, padaryti didžiausią parodą ko
litu'prezidentai. ' ’
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Ida tik yra buvus pasaūlėje.
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įima siusti Ir vienam anierikįe- 
’ f

eini, biriam Šjlus reikalas'yru 
,puveskis ntpiutis, būtent kun. 
dr, J. Navickui, So Ne\v York 
Ave.i Hartford, Conn.
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2-S*'"'”'WOBCESTER,ilAŠS." MMftfflT!!
- Jonui, duobtu ą» «W" :tn.^ „.^fant kiek vra lino-shūėiu iStikimn bemh-a-lnrf-hd

aveles, tm abudu turėsime nerio- .... • * . y. * *A ra malonu, visuomenei prų-
m. si-ntiine ' , su apyvartoj kapitalo. kurie galėtų užimti tani tikras , oo,_ r KT ’ T”,

; PrtHLbuigųAz karui Kybiptuo- 
i še buvo Įsteigta <f‘Žiburio” f ' ♦ 1
! gnnnuzijii, Namui gimnazijai 

skirti buvo ■ visiškai neatatin- 
i kanu’ tani tikslui. Tbd+J, tega- 
/ Įėjo būti iki šiam laikui tiktai 
... keturios klasės.
; Tame parminė miestf'lyj 
: ^trumpai prieš karą rusai siūlę 

sau prrrgknidą — dviejų aiigš- 
tn. plytinius namus; bet darbo 
jau nesuspėjo baigti. Si tu# 
tai mumis SvietimpM misterija 
pė ilgų keblių tąsymųsiminda
vę Kybartų gimnazijai. - Bet tie 

' namai tėra tiktai keturios sie
nos —7 be stogo, be durių, be 

/ JLatig’tj ir be jokio kambarių į- 
I rengimo. Tok| namą įrengti 

reikia keletos tiikstanėni dole- 
rių, kurių, deja, nėta. Todėl 
tai Kybartų guimazijos direk- 
torius, kum Pijus Karalius , ii- 
kreipiasi į Kybartų bei Virba
lio apiolinkęs’ gyvimtojus, at
vykusius. Amerikon, prašyda-.

• kkolos tam namui baigti. Kun. 
ifhVktorius štai .ką rašų: .

■ •y^Hių-metų birželio m.- 4 d; 
„j^ivykt)- galutinai gauti iš &vi<*- 

liino AUnisterijos apdegusius 
nuiro namus ties klebonija; tie 
namai jau p. J. Prapuolenio ir 
kun. Populio buvo skirti .Ky
bartų gimnazijai'. Rei kšdamas’ 

į. _ ; djįįęlės preteąsijos prie tų nti-_ 
\ ;imj miestas,ę labai ilgai užtęsė.
• ’ ■ s \ ‘ . ...

-jTUūsu reikalus ir namu ronmn-*• *• 
tą. Tęviau šiandie jau darbas 
eina, tik deja, kad pas imis Lie
tuvoj yra'labai ,sitnki riiiansų 
padėtis. /Tiesa gausime pasko- 

’ \ los, bot nepakankamai,.. P ra 
\Šyeiau,ęjei būtų galima pasko
linti iy privatinių Virbalio ir 

.hitų ^įpielinkiir tautiečių. dole
rių; tiiiošhneius apsiunaine mo- 
1 ūti'fdar geresnius negu Ameri-

■i ' ■ "

.koje mokama. .(I-a ra utį jus taip 
paf <luv)duiiio geras, puv. apsi
būti garantuoti Juozas Prapiię- 
Idris ir kili Kyhavt iečiai, tu 
ii savo turtus. ■ Gal ir aukų pa
pykti] parinkti, ta? prašyčiau, 
kalėdoms nurotume persikelti 
Į naujus namus, kadangi da-

/hepalienčianri, penkioms kiti- 
šėms- visai ankšta. Aš manau, 
kad K.yburtiečiai" ir Vifbahe- 
eiai supins gerinusia' mūsų mim 

1 ‘ki’ą padėtį, todėl ir kreipiuosi į 
juos.ne savi>, .bet mūsų visų 
Vardu. Širdingiausia prašau 
kokiu nors būdu padėti ir iau-» •
Iriu palankaus atsakymo, “ Rei
kia šiandie sumokėti dmbiįv.n- 

; karas artjKM) litų, bet jų dar irn- 
f turinio . 
į ■ Už paskalą, reiškia, Kybąr- 

tiečiai žada -didelius n.uošiin-
■ čius ir juos laiduoja savo’ m*- 

■ Judui, u u turtu. Reikalas yra 
I gyvas ir būt Inai remtinas. To- 

dėl kam toji Lieja yra Ipangi ir 
artima, -gali suteildi savo fi- ,x .

į nąnshię paramą paskolos l-ur- 
moje. Visi gerus inmmikiueių 
širdies pariryžiimri Ims Kyhar- 
tiiriiir ir Virbaliuėių brangiai į- 
kamuoti; Pu denius.' o jei ku- 
galį lai ir aukas, galima siųsti 
tiesiog Kybartų giinimzijim di- 
.Tokliirilii kun. Pijui Karuliui - 

• Kyharthi, iJthiitimfj. atlm ga-

- - , -y/ '' ’ : * * ■ ? - ' ' , J

IA1KAS SilJST! PINIGUS
' , . ■ - - .. ■ •

/ —įjTAPS' ■

■ .. Ibi g i.u i p ę ru i 11 n c i a .

HETOVOS AmOKOŠ PBAMOžOS BSTOROVa 
.112 K. &rceiie SįaTct> Baltimore, Md. -
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aveles; tai abudu turėsime vieno, 
dą skaitlinę. .

Joni’s. — Ne, tu duok man dvi,, 
tai aš turėsiu du kart tiek kaip tu,

Po kiek avelių jie turėjo?

-v

Parankiojo STRIU K1S.
. .............. Į. .V.t . I,

Ponia’ j savo vyrąs —2 Tų 
tarnaitę būtinai turi atleisti, 
aiškiui pastebėjau, kadTat aš pra
sišalinu, tai ji su tavim flirtuoja.

"Tarnaite, kuri turnn tarpu' buvo 
kibini kambarį ir visą paluos kal
bą apie ją-girdėjo, supyko ir pra
vėrusi duris tarė:

Atleisk man poniute, beri aš 
turi pasakyti tamsta, kad aš su 
tavo ponu nū už •milijoną dolerių 
urflirmoėiau.

Ponia. —■■ Ar girdi kaip ji tave 
ĮžeidėUž tai dabar tuo jaus tu-’.

šita;
Aš

— Kodėl Jiova. ieško atsiskyri
mo nuo- savo .vyro. Ar-,gi Juozas 
taip blogas, kad ji jo nemyli.

p • Jb bet burdingieriiis jo 
nemyli. ,
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NEMANDAGU.
• Būriuitioji džentelmenai turi j- 

sifuiuvtų kad dabartiniu laiku y- 
ra didelis ' prasižengimas, prieš 

k gumą, rūkyti priešais, mer-

Jei nori, feml žmonės manytų 
apie tave jog esi mokytas, visada 
bėgk iš .bažnyčios nelaukęs pa
mokslo, arba paprašyk “Tėvy
nė".” . faktoriaus, kad tave moks- 
linčiė’id užtitiduotų nežinomoms 
raidėms. Kada tą visą, atliksi, būk 
ramtis jog bust mokytas ir laisva
maniškoj pagarboj palaikytas. :

♦Ik, Tamsta turėjai mėnesį 
vakmdjų. •

: Ji. -N~Xe/Tik tris savaites, neš 
viena, savaitę buvau pa?; vyro gi
mines, y ’ ' • 1

k—

IHjj i I3 M!
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-rimtu

Akc, B-vė “Aitvaras” kaipo vietas, ar tai skyriaus, ar tai 
organizacija vien Lietuvių ran
kose užsibrėžė sau tikslą stu-v 
ti su svutimtaitciais į finansinę 
kovą — imdama eksploatuoti 
vieną Jš pelui ilgiausi ų pralijo 
nes saku, kurios išimtinąi hu-

»- ■ *- i .. » •

vir svetimtaiiuių rankose.
Todėl B-ves - įruoštręs šios 

dirbtuvės būtent: vyno šnypš- 
uf.nvytiio. (šampano), likerių- ir 
kent kų technišku atžvilgių yra 
Veninlūlis visoj Lielnvoj neš 
prie Šių dirbtuvių pagainini- 
Kiuii natūralių gėrimų,- pąstaty- 
t*r savo spirito varykla sli tokiu 
Tems i a r<4d il'ikarijbsė koh >nka, 
L ar y i šaš < la rims} >riži nri m a pri -. 
tyrusio, .spreiali:ito-i;nžinierift’us.

Nyrm,r-l’feem—k4-mękų4imnL“ 
Įięndinių galuotų, rir 'vadinių, 
vandenų dirijfnvės t vedamos 
prity rūsio specialisl o provizo- 
rimis-chęniFko pągąmiųU Tsdir-; 
bųiiai, trumpu laiku, be jokius, 
pilamos .suspėjo užkarianti ...

l.« ’f-i-V'k •' ‘ • L .
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Žmogus’ stovėdamas šatvgatvy 
ir pi: Kiny jos praeinant pasitaurin- 
čią ponią ją šitaip užkalbino: 
. — Poniute, ar negalėtum nian 
sutvT.ii vieną dolerį kad aš gale- 
eian pasiekti Savo šeimyną.

Ponios būta gailestingos širdies. 
•Ti pažvelgus. į prašanti, išsiėmė ir 
padavus dolerinę sako:
.. — .Togail -Wevas-.pa‘d<,<'.lą.]ahniia- 
gai tati'pasii'kti šeimyną. Bet kur-, 
gi tamstos šeimyna randasi?

Teatro — paaiškino jisai.

Senyvas žmogus sumanė nusi
pirk [i automobili, .bet nuėjęs Į 
aub'-»ubiliu krautuvę ir visus ap
žiūrėtas, uėsnrado nei vieno'kuri;, 
jąm nutiktų. Priėjęs prie parda
vėju ir sako:

— šitie automobiliai man visai 
nepatinka.' Žinau koks man patin
ka. b-t pamiršau jo vardą. Tik 
tiek u t sįmenu, kad /prasideda su 
rauk- “T.”

— Atleiskite tamsta,, mes netu
rime tokio automobilio kuris pra
sidėtu su raide “T.“. MTisų visi 
aut mt:-Juliai pradedami su gezelb 
nu - paaiškino pardavėjas.

tuvoj Kybartuose psikūre Ako. 
B-vė ‘i Aitvaras. ’ ’ Baniai inį 
Bendroves kapitalą sudaro f>- 
0(10 akcijų (serų) po 20(1 litų 
nominaliuos vertes kiekvlena-r 
išvi.-o 1,200,000 litų arba 120,- 
000. dolerių. Jitdoiuasis ir ne- 
jmk ynasis B-vės turtas kaip 
tai: 2 margai, žemos,' 4 Puiri-. 
Iridi dviejų1' aukštų namai, ‘ 1 
niodjuis namas su Įvairiais san
deliu H dirbtuvės Įruoštos šu 
gar.i ir elektra varomomis ma
šinomis —r Įknumojamos suVifš 
1-.000 ooo litų; Sukelta pamali; 
nio’kapitalo — parduidųi’akėi- 
jų yra už 950.0(16 litų nėpar-’ 
duotų už -250,()(KLlitų... Tokiu- 
Inu Iii kiekiuena

e

1’J.etu ve j* .'bet b .užsieny.. t jta- 
jyvaiijaiit-gi'šio 1923 n,t- iu<]ens 
pąro.toj lupo paskirta? piTmos 
n'Kivs diplomas, ir sidabro įne-, 
dalis. . • ' ■ ‘< I •

Ka d pat enk hm s visus .’ užsii; 
ksv’iAs. nė: lik ką Lietuvoje bet 
h užsieny, • reikalinga ’padid rn-1 
t i’ liuesą apyvartos kapitalą; tš- 
pa n tdi >daut Tiki įsius tie] lūri 1 n m 
tos al’vijiis. Totlėl (AkelTLvv 
' •'d H varas” llitrp • iiorinėh/!’n 
isl gt f i. akcijų ieško Pelių šth’n’i- 
bei-niv akrttrinkų. kurie galėtu 
Įdėli no ilk ką ‘savo kapitalų, 
bet i r užimt i ■ atsakomingifstge.r 
rni f’pinolčamas vibtąfc- Į, ■ ’

■ Alu'.‘B-vor “‘Aitvaras”, ‘th

'bandelio Vedėju, ar tiri didinę- 
uų krautuves pardavėjo vietą, 
nes B-ve juauo ir jau pradėjo 
vi.-uoi-e Lietuvos miestuose 
r teigti radus krautuves, •

Amerikiečiai kurie nori, kad 
jti. sutaupyti piuigAi nepelytų o 
lik kad uždirbtų .gerą nuošim
tį, (mažiausia ’3U mmš,) arba 
tie iiuricj UKino kada tiotš su
grįžti i savo kraštą, ^vratirmai 
t ioi kurie 
gryžti ir 
biznį nepatingėkit. nuvažiuoti 
ar nueiti Įias kuuig. Bakšį,' 46 
CmgreSs • Avė;, -: AVat erhury, 
C'oiul arba pas panelę Ik Vaš- 
keViciutę gyvm’nanėlą 260 Ynu 
Būreli HL, Nmvark kurie tik , 
ką sugryžę ks LiMnvos' vietoj 
Aiškų matė, neatsisakys suteik 
ti ppgiddanjanių-• iuIbrinauijų, 
kokiu būdu .galima vžsimkyti 
■akcijų, u<‘s skaičius akcijų par- 
ihii m ui -laįaLsaM!^^

Įdėjimas kapitalo: i 
tokią • B-ve, kur statymas įmo
nes jau užbaigtas,; - - išvargtas 
ir mm. įdėjimo .dienos jau auga .

t

t

gr«41 u . laiku mano 
siig.ryžę gauti, gmų

pelnąs. . . i < , ;
-. Akc.. B-ves , •“AaHvnnas” 
difLlitve i-andąsi prie put Vir
balio st alios, 'todėl nžintoreąuo- 
li p'-menys grįžtant iš Ąineri- 
kos‘Virbelio sKhyj.f gali- krę*'!.“, 

■i t i:s’ j ąde. B-ve4*- < Ii lyk h irĮtiuš.. Fi
likrb Ceiuarko, telefono No. 29 
i.r P.2‘ ąrb-1 .ypatiškai., . ,

bart inkų gimnazijos mumii yra

Tula ponia pagarsino laikraščiuo
se, dedami i namų tarno. Tarnas 
kuris nori užimti vietą, būtinai tu
ri b~:i i vedęs. Ant paieškojimo po
ni gavo daugybę aplikacijų. Vie
nas ibjt savo aplikacijos paraše šo
kančiai: .

Ačiū, už suteiktą man. clai’bą, 
liet': f leiskite už paklausimą. Ka- 
dim. ' tarno puioškote vedusio, tai 
ar ir mario moteriai ten bus darbo?

Pi ii perskaičius- ir užsigavus 
sušoko;* *

-- Ne, ne. Motėroi pas mane 
jok?.» darbo nėra. Vedusio paieš- 
kim <lflto, kad butų pratęs mote
ries paliepimų klausyti.

‘Kertą eidami keliu Doleris su 
ėnf h susti tko vienio? prieš kitą. Dn- 
leri:, rusėtai ir išdidžiai į centą pra
bilti : ‘ ■

■ A. Pasitrauk .iš kelio, juk ma- 
1 ai, kad aš einu, . .
. (dmtas. — Bet juk ir aš einu.

1 nderis; — Kas iš tavęs. Žinai,. 
kad riš šimtų karių itž tave geres
nis. ’ ' • ..

Cciitm?. -r-rSit savo gerumu tu. 
jv-riįjįrk. Aš kas nedoldimiis lan
kau bažnyčią, o tave vos rnikar- 
čiąis iepnmatąu. ;

.Kartą -dū piomėpys ginty namo

-ri

»

Nusipiikę 'fai’iiią netiirėiitv 
mėa dėl blogu buku neį Aui’ilo rte 
sihmlms sejintu's. AŠ turiu dyl 
greito pantu v imiv Timų be himnų 
mažų ir didelių, arti Bostonu įę vi- 
’suj Naujoj Anglijoj kurias 'cdinm 
pirkit uit mažu įnmlujimu ir ant 
It-nijvn išlygų. Dm j zd’dul, ėiu. lik , ” . 1 < * • * ku|e(*ą pažymėsiu:

»
1. Lexin”'tone, fi mylios mm

Bostonu, 5 akrų Birma, naujas (j ! 
kambarių imamą, I-.ulė, earadžiui/ 
kam e ir veršis; Turi Lili & greitai 
parduota. Prekė-f ISHl), lengvos iš; 
iyjut.s. . ' . 'į

2. .160 akru žarnas, • litu akru' :
dirbamus, t m akrų ?mm miško ir 
ganvklos; 15 melžiainų Lm'vių,ril 
bulius, 4 telveioH, 4 arkliai, i’ * 
kiaulės, Tik t.žnudymsh ir lengvus? 
išlygas. Bita ga’lindi išmifinvli 
namų- mieste, Pa raita randas Aet<m. ’ 
Vtas< i /.

ę ą. 1S myliu nuo tetono/BcUV, 
ford, AIas%, <S akrų’ birma su pilti;' 
mos k lesus budinkaly, 3 karvės, S- 
Idai dės; apie TtHr vištų, ančių 11" 
11., fui femu Šieno.. Prekė 1 

: mažas imokėjlmas.’ • . <’• .... ,«« ,H -

tarpę Bostono ir ix>\v<dh<»,'4U 
ru žemės, ,!l karves;* arkly,s, vištių- : 
14 kambariu narnąs,cdidelė harnčr 
visi ūkio ĮraiikiaL Tik $2000 ruię^' 
Ida rniokėi i, likusieji.ant lengvų ’K/ i 
DtnhKvnk / . *

Kurtoms-jau seniai yra jiusibVik' ■ 
dęs miesto gyvenimas ir kurie iiM‘, 
rėlumėf dirbti palą s dėl savęs/g,;^ 
gy vi-uti sveiki,/ taip kfii’i ir LietnN/ 
voje, tai kogrem'ufusFu krėlykitėV';/ 
pas manu ir’aš su 'savo antėmohi-, .; 
iiu nuvešiu, Tamistas su vrta šri- 
jnynaypasjziiuvrt ]Wkių nkių, 
sar arti Bostono.

. Minėtas furinas gulima snfhainyd 
lf aht- ntūmlu morgtulžių ar krūtiN’ 
tu\ to, Turiiitmji -nemins.ar biziiiiiš 
išiuuin,vinui aut ramios arba bite“ 
namo, kriopkilėšpas gerai žinomu, 
lietuvį agentą, kuris jau daugiau 
kaip HJ ųietn tik;prie to- stovi. J,Jl

JOSEPH EALAmTIŠ, ;7 'irt
837 AV. md st., So. Boston, Tfcsš.* »■ uu

Tri. Sonfh Boston (UlB—K.. ♦i 1 k
“"N . _ r• f p K

Įiiomt vienu papasakojimu nykus.galima ptirvi-^ 
liuli Don Kichotą namu; '

Npa ykti/Kmicui, aKitilm taip, kad toje m , 
peliukėj - pasitaiko pamišėlis Khudujiijiis. T(/ 
man jis jau buvo pasveikęs, 'nes vuikahd dH.‘ jo 
merginos Dumtojoj buvo išsilyginę. ’ Kunigas ir ” 
kirpėjas sudpažino sti Kartiem ju ir vi d tikslią! 
issimskmo; . • . - • • -~ z

* . Kartie;iiįus nusiveju juodu J savo ' dvara, •
kurs'.netoliese buvo, Ten jie tūla laiką lankė su- *’ 
j/rįžlaut Sanūoę Pagalios jie išgirdo'apylinkėje ” 
šūkaujami žmugii. Kunigas j r kirpėjas suprato, 
kad tai bus Saneo,-kurs neradęs kmiigo ir kilę , 
pelu palik t uju vietoje ėmė šūkauti, kad atsilirp-Ą 
tų. Tiri smalsiai lauku, ką Saiivo papasakos a- - 
pie Dmi Kichotą. Ojis štai ką pa pasakojo y Don g 
Kichotas i‘sąs- visiškai nuogas,- nusilpęs, Jšdžiū- 

. pus”; v vi s irumdata* aiūiamtojas dėl Dūlei- 
.. To!iau Santo sakė, kadjhm Kivhędas jd- 

> vykri pas Unleinėją tok kaip 
žygį, vertą jos augštyheh Sųncn dade- ę *

nc/ti kad nedėlioj, 23-tą spalio 
(OuL) įvyks Mot, Są-gos nepa- 
praštas vakaras bažnytinėj sa- 
lej 74ą’val. vakare. Bus gaf- 
sitĮkalbetojų, būtent gerb. kum 
X Bakšys, tįk ką iš Lietuvos aL 
vykęs, p-le O. Vąsilaite, baigū- 
HTaugstųs mokslus Šveicarijoj, 
kam Urbonavičius iš Boston, 
Mass,, kun. J, J. Jakaitis ir ki
ti. Bus suloštas labai juokin
gas veikalas ir daugybė įvairių 
pamarfpnimiĮ.

. Rengėjos.»

f
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- ‘ r>IK)(’KT()N,Mąss.™Eugv- 
•no'Collins buvo nuteistas yie-.

1 ■ ■ ■ • ■ • ' -l

B ves išleisia niek .svarbu partlnbn‘,iiėiWMitb-‘fojęvk‘Uo 1.0, inutų. ,
1 1 . > F! ■. ■’> ■., ■

’ I

✓

to

kopartolių sų jųkiitukais. Ku
rie norėtumėte, tai malonėkite 
pasiskubinti su užsakymais,

366 W, Broadvzay,
', South .Boston, Mass. 

flJBHlSroVOS ANT?

Strv. VALST. VALDŽIOS 
kAIVĮL

■ . . . .Tlis

.ųiai pu priežiūra S. 
’V. Valdžios. Uroiti 
.laivai pulkus val
giai, dideli kamba- 
ri til,' siti irt ingi • liatn- 

■ bariai purinas-arba 
p: il< utiniai — nv«a- 

' visoki
Į diu’-'gaitt-dttiiffinrr -tiž .w$rj pinums^ 
t . Ispliiukiiiiai 2 ka-rtu kas .s;tva'i(>' .j

I ' l’" 
ę 
s.

I s.
s. 

f s.[ s.

ibei kupių ir inFmnarijų rašykit :‘ 
I STATĖS LINKS

i 75 Sintė St.. ' B<>st(>n, M:iss.
..Lokaliai iiJc-Tilai visliose miestuose

Valdant loji operatoriai dėl 
i Shii'pino Boiutn 

gKims >*• -Į, i—-1 i i —— -i .,i.«i.iMWB!i’rjr:
« -»

u ’ i * Įj
kelrauslE snia- y

•1

»

*

I

..n
■ s.
s,
irt

K'* *
‘s. eres. Artliur .
s,

nieii'ij tr-liilns pertus. ‘
. ITcj, l'illniore..Idipk.’ 3 
. fknintlian........tdipk. TO 
, .piierleti ...................Nov. UI
I’res. Koosovėlf ..Lapkričio - i 

Gruodžio 5 
tVusliiiiffton..(Iruod. 13 

S.. 1’ik‘Ą.. Ihinlhur. .,...< a-uod. 21)

• ’ 1 ' • ‘ » * y ‘ ' Intun melui kalejjiąo už^ągys-
Ktę. Tai jis apeliavo irgavoviuJ ,

■--•■•- . ' p Uvinro' Statės
ZauMc-a-. 11 •’a,"iT,^K.aL>«

$.hyrė lie.Iįaiidąiiias mi savo ponu.
’ ■ Ir kunigąš ir kirpėjus labai mist cho iš J)on

. 1-
,.V> y

> rplr.

ir ivunigąs ir ųii pet(us tanai įuisieoo iajjuh 
Kichoto avantiūrų. J imlu paprašo Saneo pąro- 
pvti laišką? rusylii Plikinėjai. Saneo ome eiupL 

' . Visur apie savo is-
Mat’ Don Kichotas užnnrsn 

Tada Suima porsigaiulo ir iš
pinto apmaudauti, draskvit 

plaukus, miršti kumštimis uau veidą taijt kad 
kraujais apsipylė, 
nuraminti ir 
kad’ pametęs 
Dūlei nėjai, o 
miniukei išduoti jam tris asilus. Kunigus jį su- 
i'umiiuų šaky darnas, kad sutikęs Don 'Kichotą 
perkalbęs ji laikytis duoto žodžio. Taip S.nimo 
niiramiidas ūmo aiškiui i, ko jis'ateityje tikisi. 
Sake, kad Don Kichotaš už-kariausiąs karalystę, 
o ji--padarysiąs salos gubernatoriumi,

T

pyti laišką,' rušyhi DiiMnejai. 
uėiis ir niek; i v j'o nerado.; ) •.- Į ■ *
jęškęju J r nerado, 
laišką jąm įduoti, 
balo, kaip dr.J»~.'

'■ • (Tęsinys) »,

• . .SKYPIU^ ATTIK. ‘ .
Apie lai s kaip Saneo Pauža (frizo namo. 
Kaip tik Kauro, pasiuke vieškeli, tai jis pa

suko tiesia”- linkui Tobosos niieslelh), kur. gyve
no Dnicinejiu Ant rytojaus jis pasiekė tą kąr- 
.namą, kurioj jis buvo taip 'nemaloniai paklode- 

■ je suptas. Kis nelinko užsukti i tą užeigą, 'nors 
jau buvo pietūs ir gerokai apetitas jo gomurį ku- 
leno. Apetitas pagaliris paeihe viršų ir jis’pasu- 
ko kareiainoAL Kada jis apsistojęs svarstė ar už-’ 
sukti kareiąmon ar ne, tai pide jos stovėjo du 
žnioyu iįyjieilu jį buvo pamatę.

“Žiūrėk, kunigėli/* tarė vienas antram, 
‘‘kas ten do raitelis? Ar tai tik ne Sąneo Pan-
9il •

” Ištikrųjų tai jis,” atsake kūnigasj “Juk. 
ir arklys pono I hm Kichoto..” •

Ni'iuiostahu, kadj ledu pažino Sančo. Pau
ža ir Don Kichoto arklį, nes vienas jų buvo to 
sodžiaus kunigas, o antras kirpėjas --ęabu Don 
Ki< boto draugai Ir tie patys, kurie jo knygas su- 
vrogindiuo. .

. . S'aneui prisiartinus, kunigūs Į jį prabilo; .
• ‘ • *■ Priotcliau Šnaro, kur gi -savo poną palu 

kai?”. '■ : ;
Sančo Pairea tuiij savo kunigą, bet

sumišęs tokiu netikėtu susitikimų jaunini ė slėpti 
J )on Kichoto Įradetr._ - To’del pasakė/.knd jo pu
mas esąs be ^nlo bsvh rihnis veikalais užimtas ir net 
ūž kasžin ką Wgn}ūtų jiasakyti, kvpl ji*. randa; 
«i.

■ ”Ne, . 
nepasakysi

) ■ L
... c. - . .

no, Sfitiėip”ąsikišn kirpo,jūs,.“jei th
i, vkų r Javo ponas, tai i au bus blogai. 

[ Tada-muš mlslyšime, kad tu kirtęimm Jį nužu- 
[•. dėt Juk mes šiai niatome,/kad irt ant jo arklid 
j joju. Sakyk, kiti’ tu ve ponas, n jei neš tai va r* 
| . jgasJąŪŠ’ . - •/ ~ ■ '•••/ .. ■ ■ , y1 jv :
l‘ ’- • . . . Į ' » . . •

i .u . >opu 1-M‘pyt^alui manęs šitaipuk gąsdiidij” 
I. įnė aiškint 1h Šančių ” juk gerai žirniu,kad aš pm 
f sii-toks, ;kurs gali žmogžudystę papildyti, Aja- 
Į nu pnuas tarp kalnų atlieka kairią ten savotiška

v

Kunigus ir kirpėjas bandė ji 
klausti, kas. yr\ Kanče pasakę, 
laiškus., nes turėjos du ■— vienas 
antras Įsakvnųisdbm Kiuboto švi-

-•■*

■ -<■*
2 r

- • » S

♦-’KMlA'jos, 
l iu būdu nesutikę

Kirpėjas patvirtino, kad kitokie dalykai Ia~ padarys 
kili galimi. . . '. - j<>, kad jei jo pasas dar ilgiau pabus tokioje pa- :

■ ■ I\» to kunigas ir kirpėjas ome pienuoti, kaip dnhd<‘. tai- vargu jis galėsiąs patapti karaliumi
.via išviliojus Hon Kichotą įš kalnų ir parvmhis jp mygu lės jam suteikti gub<ū‘pa1(>rvste> ant salai-C 
.namo/. Abu pripažino, -kad‘•'tą galiuia bus padu- ',n 11,14 ' ’
uą-(i tik prisitaikant prie jo ūpe. Tedtd nuntaur, 
kad vimrns jn.'turetų pasirodyt} moiertini, ir nu
duoti nuskriaustą .karžygę-klajunv, o antras bū
tų jos skydin-iulis. .Kln.irmo papasakotu šiuo be
das ir j(/pvaš\tų užtarymo, Tasai k:iipokarž.y- 
t’.is nega)y tų atsisakyt L

Abu prirakino, kad smaanyinas gyras ir kar
kiamoje gavo iiukamns drabužius. Kirpėjas,pa
sirėdė moterimi,, o kunigas skydinihku, Kauro 
Pauzę p-riknlhuio vesti i. virtą, kur Ihm Kicho
tas y t a, (iriai apsitūpus maistu pasileido km 
lionrn. ■ ' ': ' ' : ’ .
v. Ant rytojiuiš Imbuviai jau pasiekė vmhm/ 
kur iš vieške!io reikėjo pasukti.’ Tadą keliavo’ 
šunkėlhris S;nro šakomis nubarstytais. Tada ku
nigas ir kirpėjas ėmė mokint t Kanda; ką Jis jam 
turi sakyti. . Ilūtent itepd;snk\-ti, baA ;Miškas 
PidvinAjai Tu\mperdiĮotas iv. kadJK uembkeila- 
nm Kiša ti, ąBukymą davm:žddži,ū ir liepus hm 
itmu kuogrenaausia^ygrpdt; namo tr''paįs ją, Kad 
ištikęs labui svarbus jėilmlaą/kad iKmtfr proga 
patupi i kaiplium, Knnvp: gerai klausė ir.gerM isi ’ 
Kiūi jo pmąąlihdinu^ y’Nėt vme dekmdi/kaidš- 
gi rdo, -kad l)on Jy ięhoi ils palės tapti -karalhmj, 
^ulari? jie pirmiau pammįi Knnih ir žiūrėti ar

/rodei Satmo visų prašė geli ietį. poną. • Kimigaš- 
m’muino ji iv sake, kad g-raita i. viskas bus daryta 
dvi jo pono gelhejmm. . • '

. Vrt Imnigns Knrdenijui ir Dortdoini papa- ■ 
sakoj/ų kaip buvo pienuota įšviliuri Don. Kicho
tą’. Don deja tuoj pasisiūlė vaidini i imskriaustoš 
ir ueląimhigos panos rolę. Pasuke, kad ji skaU 
oiusį karžygiškas įmygąs, iy,žinant i visus jų ap- . 
sėjimus ir paproriuK . Todėl pat a ikv si a riti .va L; 
duji savu rolę.' ' . ' J ’ ’ ’..

IMderanuri iŠsipuošę visa /partija,: Snuco /.. 
ijmws h diniav. pasileidę)/i kabius pas Don Kj/, 
rįjutą/ Kanciti buvo įsakyta pKini'šti savo puuuų/ 
kmiatry ko įš Mikomilymiįos /mralystūs k pų> 
sk Ha lįsiu kn valait e prašyt L jo paęellms .j-r atko.r- ' 
šytį •.ms-yjiiHiindKbu)^ ' ”viVip labaishhs prititu” 
karna sakyti/” turu tJanep, “nes manu pomm vi 
sąda j imi užsist < j i ų> mišk muštus. ir M keršyt j 
skmud-eimns?”'• ;/. ■- .// / ’■ ' : . ‘

• '■ Kai' jąų yist buvo neimli’tos vietosi Lur Dtr-i 'j 
Kichotas mytnvūja. partija i»ašidafln.o/ .btajiuo 
sn. j >mvde įahni jo jo pas Don .Kichotą, n kili kytl- ’’ 
muiLu'jųtsiliko. .lhYj<riiis.apttęmallę farpkalnyt- k 
ąe rado DonJvehoiąš .TuĄmėl jis jąu Imvykąpsi- ; 
■lūdęs.rhę4 utTipsi^nlHay^'

’ .(BuNdiuhYkutY
J*
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gali būt baudžiami, jei atstovų rūmai (Folketirig)
I jiem nedovanoja. 1
j Administracijos tikslams Danija padalinta j 22 

; apskričiu (Amter), gubernatorių (Amtmand) val
domu. Kopenhaga pati viena sudaro atskira apskri
ti. . Apskričių tarybos prižiūri valščių tarybas*, ku- 

' rlų y>ą apie 1,300. Be. to yra daf 88-miestų savy- 
valdybes su savo burmistrais. Visos šitos valsčių,

. miestų ir apskričių tarybos rėnlcamos-visttotpu-bal-- 
' silvimu ir proporcionale systema.

Galo^i-reikia pastebėti, jog Danija yra viena 
geriausia sutvarkytų valstybių kurioj nejaučiama

* ’ 1*

III. DEMOGRAFIJA.

* Danija labai nelygiai -apgyventa. Neskaitant 
sostines Kopenhagos,' danų salose žmonių gyvena a< ..

jple du Irnrtu tankiau.negu Jutlandijos pusiūwsdyr^lieA^-tllr^,a^0J<> kame kyšiai —*

> kame žemės derlingumas yra labai menkas. Be Is
landijos ir be koloniją, Danijoj. 1921 m. buvo vi- 
įlutiniškai apie 74 gyventojai viename ketvirtainia- 
Jjie kilometre* ’ (Palyg* su Lietuva, kaine 1 ketvj ldL 
yra tik 47 žmones). .

'' 18(11-m> Danija turėjo tik.929,000 gyvų, o. 1921
nf. jų pasidaugino iki 3,289,000, kurių 701,000 gyve
na sostinėje Kopenhagoje (dan.Kjoebenliaon); 666,- 

. i 000 .provinci jos miestuose /ir 1,857,000 kaimuose, gi 
į. likusieji tolimose salose. - Apie 44. nuoš, dąUų gyve

na miestuose, o 56 nuoš, — kaimuose.
Danai vis labiau dauginasi: 1769 m, vienam jų 

tūkstančiui priaugdavo tik. 3-: 1870 m. jau 9,9; • o 
.1916—1921 in. laikotarpy metinis danų prieauglius 
pasiekė kiekvienam tūkstančiui net 12,2.- Taip be-

» gubinti savo skaitlių, t. y. apie 1980 m. jų. skaitlius 
gali pašokti iki 6,500,000f Tai būtų jau vidutinė val
stybė,' kaip šiandien Švedija ar Olandija be koloni- : 
jų- k ‘ \ ’ . . /• ^

j Svetur gimusių gyvento,fų Danijoj yra tik 3 
nuoš,, kurių-arti pusės sudaro švedai, likusioji puse 

’ susideda daugiausia iš vokiečių, norvegų ir kitų. 
Lietuvių Danijoje esama- tik apie 200; jie ten dir- 

■* ka pas danų ūkininkus jaiipo samdininkai, 
y • 1919—1921 m. laikotarpy Danijo jkasmet jung-

_ ___ tuvi u būdavo J26JK)0, gimimų apie 75,000, mirimų a-,
pic 38,00.0;.” pintugdav<iYiI>k'7^r,OO9. " ■ " ’

Gfiiiinią tarpe tais, put metais būdavo apie 2 
nuoš. negyvais gimusių ir apie lt nuoš. nelegalių. 
Persiški rimų esti apię 1,2-00 i. metus, arba 20-čiai

* jungtuvių tenka 1 persiskirimas.
19anij6j viešpatauja Liuterio-tikyba, kuri čia 

tapo Įvesta 1536 m. Liuteriu bažnyčią valdo 7 vys
kupai. Kiti tikėjimai ii-gi turi teisės, laisvai pl'eto- 

. ties. Sulig 1921 ml sąrašo .Danijoj buvo 3,221,000 
protestonų (beveik visi liuteronai), 22,000 katalikų, 
500 stačiatikių, *6,000 žydų ir 17,000 kitų tikybų ir 
žmoniu be tikybos; r .

. Danus-katalikus valdo -Apaštališkas -Vikaras,
kurs gyvena.Kopenliagoj.

■ džiausiąs.Daili,jos miestas — tai jos gražioji
* sostine Kopenhaga*, kame yra .virš 700,000 gyvento’

jų, Kopenhaga tai Danijos kultūrinių centras: čia 
yrą universitas ii* kitos aukštosios mokyklos, keler 
tas labai turt ihsaymuzejų, Įiuikių parkų K sodų, ka- 
rališkasal teatras ir daug gražių puošnių rūmų. Dą- 
nai didžiuojasi savo švaria, gražia ir patogia Kopen
haga ir vadina ją mažuoju,Paryžium* Ir turi pa
mato ja ja dįdžiuoties! ’ '

Tarp kitų miestų paminėtini: Aarhus 75,000 
-* gvv.; >^all)org 72,000;- Odense 50,000; Ilorsens 28,- 

000; Randers 27,000. m ! ■ •
v ‘Danijos emigracija nepordidelč. Ji įvairuoja 

tarp 3JJ00 ir 7,000. Beveik visi emigrantai keliauja’ 
į Amerikos Jungtines Vaisi ybes. •

• i
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&aVa.ia, Spalių27 dienų, 192$

NElinraiC , ^°Sj PraM^a> 30gbeve&pu^tMUnvLAu ' nelaimingų atsitikimų fabri-
... -■....... [kuo s e, kurie kaštuoja apie 50,-

; Nemoksiąs yra žmogaus ir [000 ant dienos pramonėms, yra 

 

tautos priešas. - |del nežinojimo kalbos, Yra

Gamtos tautai neturi vertes.1800,000 fabrikų darbininkų 

 

be mokslA Neniekinti žmones |New Yorko' valstijoj, kurie ne-_ 

 

neįvertina vaisingų laukų, gi-įgali kalbėti angliškai. 1916 

 

ritintos* žemės* vandens galy- Įm. valstija sulig darbininkų aK 
bes ir mineralų depozitų. lyginimo įstatymo išmokėjai 
A Kemokslas kaštuoja tautai [$11,50(1,000, kuri suma būtų 
milijonus dolerių. Franklin IC. padidinta iki $35,000,000; jei- 
Lane sakėj jog jeigu nemokyto Įgu prie jos būtų pridėta algos, 
žmogaus alga būtų 50 centųrgydytojų felos, įr įstatymo ad- 
mažesnė dienoj, negu, mokyto [mimstracija, 
žmogaiųs ar moters, tai šalis Į ^uv. Valstijų 'Darbo -Depar- 
kasmet pamestų $825,000,000 tamShfo statistikos rodo, jog 
per nemoksiu; . [ per 8 metus nelaimingį atsitiki-
Nemoksiąs būtų išnaikintas [mai buvo atigŠčiausi.tarp ang- 
praleidžiant mažai pinigų, ir|liškąi nekalbančių darbininkų, 

 

tas pridėtų milijonus dolerių [ ir jog tas pats metabnuo me- 
prie tautos turto. ip Ford Motor kompanija...
.JLaikekaro,__yaldžia^m^įdįpcanešaAjog-nnMmmgLatsitį^;

sužinoti ar kareiviai galėjo per- klmai 54 ntioš, magesni nuo ap
skaityti ir parašyti įsakymus, | darymo jų mokyklos 1914 a 

 

pirm negu buvo pristatyti prie] Mr. Maiming, kasyklų biu- 

 

tarnystės. Todėl laike pirmo Iro direktorius, pranešė, jog 

 

kareivių rinkimo valdžia davė [ anglių kasyklose 465,000 vyrų 

 

rašto pabandymų milijonams [paėjo nuo angliškai nekalban.- 
YyrUw** **.. aii*. liftui™-_th, 41£iuaxininaj*iTf no—

Po pabandymų rasta, jog is [mokinti, Jis pranešė jog jeigu.

1,566,011 egzaminuotų vyrų, tie .vyrai būtų pamokinti būtų 
25.3 procentas negalėjo skaity- daug ipaŽiaus nelaimingų atsi- 
ti ir suprasti laikraščių ir para-1 tikimų.\ Jis sako, kad moks- 

 

Šyti laiškų. Toliau pasirodė, 
jog laike pasaulinės karės be
veik 20 nuoš. mūsų gyventojų 
negalėjo vartoti anglų kalbą, 

• Paprastai, nemokslo statisti
kos imtos nuo Suv* Valstijų gy
ventojųsuskaitynio. Tosskait- 
lynės yra surinktos. Kiekvie
nas pilietis klausiamas ar gali 
.rašyti. Pasekmes gyventojų 
suskaitymo parodo inažesnį 
laipsnį nemoksiu, • negu Armi
jos bandymas, nes daugelis at
sako tų klausimų nežinodami 
ką reiškia ir kiti, kurie gali-pa
sirašyti savo vardus arba para
šyti kelis žodžius skaitosi save 
mokintais. 1920 -m. .gyventoju 
nuskaitymas rodo, jog per .de
šimts metų, nemokslo’ nuo
šimtis nupuolė nuo 7.7 ‘iki 6 
nuoš. Tas sumažėjimas ne- : 
•mokslo per tuos 10 metų buvo 
kaimiškose apielinkese. Bet; 
vistiek ant kaimų yrį apie 1,- . 
000,000 daugiaus nemokintų ■ 
negu miestuose.

Kaip nemoksiąs liečia ūki
ninkui Jis gyvena žemdirbys- • 
tės. primityviškose dienose. 
JanTspanda nėra;išrasta. Dau
gelis niūsų ūkininkų negali 
perskaityti įvairių knygų Icu- 
rW Suv. Valsti-M. Žemdirbys
tes Departamentas išleido, ir 
kurios kaštavo, tiek daug pint- 
?gi£ ir jie negali-suprasti pamo
kinimus žemdirbystės agentų, 
kuriuos tauta ir valstija užlai
ko palengvinti ūkininkų bedas. 
Jeigu 'suprastų tų viską leng
vai galėtų produkuoti iki trijų 
syk dauginus Įvairių produlitn, 
negu dabar produkuoja. Tau
tai kaštuoja milijonus dolerių 
Amerikos ūkininkų nemoksiąs. 

Kuomet mes žiūrime į ne
moksią miestuose, randame; 
jog tas daugiausia ‘liečia atei
vius. ;• Tik Ž6.7 procentas be- 
niokslių'šios'šalies y ra ateiviai * 
67.8 procentas įieniokintų' nuo 
kiiimųuiteiyių.. Ta grupe, susi
deda iš nėinokintiį kurie -ne
gali rašyti nei kokioj > kalboj*. 
Be tos klkisos yra tie, kurtė 
tnegali slĮaityU; rašyti arba 
kaibėti ariglų kalba. Tos abie- 
jos^grnpus -negali perskaityti 
Itiikraščjų įr iiegali inisikalbyti 
su savo amerikoniškais kalmy? 
Uiusv Jisjįaturąiiškai-pasilies 
ka užpakaly negalėdamas klau
syti arba katilai įkūiįMlk per 
lutus... VĮsi Jjūšiiaudoja,

^Iarian K. Clark iš Nmv Vnr, 
ko valstijosKbiuisi- ir galėju vaikščiotu

■ ' :f * ■ ■ - ■

. I ' • - *** 1 ■
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V. ekonominė'GEOGRAFIJA.

1, žemdirbyste.

Danija — žemdirbių šalis. Jos smiltinga dirvą, 
o rytinėje daly su stipriu molio priemaišų, visai tin
ka žemdirbystei. Nešaltas, lygus ir drėgnas Dani
jos klimatas puikiai želdo danų pievas ir ganyklas, 
duodamas gražiausių sąlygų gyvulininkystei. Vie-r 
nok vakarinė Jutlandijos dalis žyniiarskjriasi minki-. 
tų Danijos kraštų: ji yra nederlinga durpių, balų ir 
smiltynų šalis, kame neproduktinga žemė pasiekia 
žymaus nuošimčio. Abelnai, neproduktingos žemės 
Danijoj yra apie 20 nuošimčių, kurių tarpe, virš 3 
nuoš. durpynų. * t

Produktingosios žemes 6 nuoš. apaugę miškais, 
o likusio ploto virš puses priklauso pievoms bei ga
nykloms ir -arti puses — užsėtoms dirvoms.

Per pastaruosius 50 fiietų danai, olandų pavyz
džiu, kasmet nusausindavo apie 2,000 ha. balų,. la
gūnų ir negilių ežerų. Paskutinis šimtmetis yra liu
dytojas milžiniškos, danų ūkio; pažangos.Pirmiau 
Danijos ūkininkai buvo nuskurdę, biedni, gi dabar 
jau nestinga jiems nei turto, nei komforto-. Lkis’ 
čia vedamas sulig tikrai mokslinio metodo. . ■

Danų ūkiai smulkūs, -nes įstatymai draudžia 
daug žemes supirkinėti Į vienas rankas. Be to, vaR 
džia favorizuoja dar išsilikusių jų stambių ūkių par- 
ėeliaeijas.
K,mul staĮmtilms. Danijos. qr;- — - 
mes sulig kultūrų dalinosi ir produkavo Šitaip:

sretas dalykas* ’ ,

2; Finansai.
B - t

'Sulig Danijos konstitucijos, biudžetas turi būt 
atstovų rūmų tvirtinamas. • Pastarasis 1923—24 m. 
biudžetas tūrėjo 399,900,000 kronų ineigų ir 362,147,- 
000 kr, išlaidų, iš kurių kariuomenei ir karo laivy
nui išleista 54,000,000 kr., o švietimo reikalams 67,- 
000,000 kr.z Taigi Danija krašto5’ apsaugai skiria ąr- 
ti~JviąjįrkaitivTkn^dmų^^ ė40-
kartų daugiau negu Liettivm Todėl jos žmonės la
bai mokyti, švariai ir turtingai gyvenu. Ba^lnyčioms 
valdžia išleidžia kasmet 3—4 milionus kronų.

< 1922 ni. Danija turėjo skolų apie 3 miliardus li
tų arba 300 milionų dolerių. Truputį didesnė sko
lų dalis' užLraulvtaJkrašto viduje o- mažesne — užste- 
ny^mTImTDlrhija 
taraisiais 5 metais ji labai prasiskolino tiesdama 
naujus gplžkelius, taisydama uostus ir statydama ki
tas visuomenei naudingas įstaigas. Tai tie pinigai 
no “i balą miešti;’.’' T gelžkelius ir kitas ūkio ša
kas valstybė, yra Įdėjusi virš 4 miliardų litų (toj su
moj skaitomas ir rezervo fondas; 1922 m.)

*x* . . ;

}

3. Krašto’ apsauga. ‘ ’

• Danų, •armija arba tautinė milicija yra panaši į 
Šveicarijos miliciją. Kiekvienas sveikas pilietis pri
valo tarnauti armijoj ar karo laivyne, paprastai nuo 
150 iki 4.25 dienų, trumpiausia pėstininkuose, ilgiau-. 
sia'kavalerijoj. • - .

Kasmet mokinama apie 9,000 naujų rekrūtų. Vi
są išmokinta armija galėtų siekti 60,000' kareivių. 
Armijai užlaikyti 1923—24 m. biudžete paskirta 32 
miL kronų. ...

Karo1 laivyną^ susideda daugiausia iš mažų lai
vų: 3 skraiduolių-; 4^nionitorų; 19 minininkų; 20 pir
mos klasės ir 3 senesnių.torpedinių laivų;. 14 subnia- 
rinų. Pastaruoju laiku slaugiausia kreipiama domės 
į submarinūs. 1923—-24 m. karo laivynui Išleista 22 
nūlionu kronų. ; , . ' ’ .

Jei danų karo laivyno išlaidas atmetus, tai jų kam
pinės išlaidos būtų maždaug lygios Lietuvos krašto 
■apsaugos ministerijos išlaidoms- • -

i^alis, kuri krašto apsaugai .išleidžia tik 14 nuo
šimčiu visu savo išlaidu, negalima vadinti militaiis- 
•iim. Prie to, karo laivynui skyriamos išlaidos neša 
kraštui nemaža naudos, nes pratina žmones .prie lai- 
vyninkystės; ■ . * •. . .

■ ~

4. žmonių švietimas.

- Jau vien iš to, kad mažutė Danija švietimo reL 
Jalams išleidžia arti 19 ■ nuošimčių visų savo išlai
dų (arba apie 130 milionų litų) galima spėti jog žmo
nių, švietimas čia aukšt ai pastatytas. Ir ištikiu, pra
dinis mokinimas Danijoj priverstinas jau nuo 1814 
m, ' Priverstino, mokinimo, amžius nustatyta nuo 7 
iki 14 metų. ' * ’ • .

1921—22 ui. žiniomis, Danijoj yra 4,203 pradi-. 
:ies mokyklos su-478,400 mokinių. Danai nesigailėjo 
didžiaiLŪų lėšų savo profesinėms mokykloms išvys
tyti. nes nuo jų. žymiai priklauso žmonių darho.pro- 
duktmgumas. ir jų turtingumas. Be šitų mokyklų, 
Danija būtų biedną, nuskurusi tautelė, dąbar-gi ji 
luitingi, švari, kųltūriiiga. Štai jos puikios ir skait
lingos prolesliies mokyklos r žomdirhystos ir sodinln- 
liystės.— 73 mokyklos;, namų ruošęs —31; preky
bos — 91 su 14.400 blokinių* .įvailių amatų ir tek- 
nikos — 242 mokyklos su apie 25,000 mokinių; me- 
klinikos mokyklų —13; jūrininkystės ir žuvminkys- 
lės — 12;’prilaikomos dailės — 3. Taigi 3'm.itio- 
imi .duną-žemtlirbių turi .apie 365 vidurines ir žema- 
sius profesines itiokyldas su apie 60)000 mokinių 
Vai-yTatūikiiitnros armija,,- R .■ '

’ V” Apiirkląsinos tliųią gimnazijas ‘žlnjų neturime; 
Muk\ tojų meiuinarijų .ten yra 21 su. 1.600 hiokiliįųr

Koponlmgus universitas įsteigtas.1479 in.,. Turi 
jis ąplė »k20d;stmū‘iitų ir virš 100 proKsėrių Be 5 
iiūiyorsitd ftikitllą, -vru Danijoj llar jiblilckhikos m- 
>{(Intas sii L40.0 studentų ir 98 profesoriais, vclori- 
UiirijosdrųgriinOtūros kolegija su 520 st. ir 67 proL, 
dantistų mokyklamų 140 rtud. ir 22 proįykarališka 

;m>*'n.o akadeiuiju sii 300 •st,.’.ii,'22 prnf. ir farniaceiitų 
kolegija. .Yisosė (taukštose mokyklose, yra arti 6,- 
Ooo stmirntų..
' ■ "Visose žemose,; vidurmese ir nitkšlose'dnnų hio- 
kyldosv nųkitiasi apie 600,0110 jaunimo, kurs. suįn-z 

arti 19 visų -gyvento jų nuošimčių; (V mūsų Lietų-
*■ - - u . . i v
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IV. POLITINE GEOGRAFIJA.

.? 1. Valdžia ir konstitucija;
.. • * ■ . ; z

Danija yra luinslitueinė monarlcija. Jos 
stitucija remiasi pamatiniais įstatymais arba ėh-arta 
(danišlsai < £( t rmidloy”) iš 1849 nū JI lapo peržiū- . 

-reta Ir pertaisytu 1920 m. -Beveik visos šios patai
som j j-a formaliu pobūdžio, iššauktos prisi jungtis prie 
Danijosšlėzvigo kraštui (1920 in.).. -

Sulig “Grundlov” įstatynuluvystė priklauso ka- 
raliui L parlamentui. Vykdomoji valdžia priklauso 
•karaliui, kars valiįą kraštą per ųuyo ininistdrius. ‘ 

į ’ Teismai vykraa.’ūJsingmnų; Be pariaiiiento sutiki-- 
* me, karalius1'netiir teisės nei Imin.skelbti, nei tai- 

kas pasirašyti, ' 'Jis turįkūl mtm llirtmnnųevuiige- 
likti ką H skaitosi vaisi ybinv. Jė alga —
yięmm mįlfomm kruną į įmdlis* I>e tu. karaliaus š<4-’ 
luynos H^ria.^ .222,000 kronų liūdinės >ą1-

t-m.’.. . •' y ■ ■ ; ■■ ■' . , -
'. -» .. I’arlaimfikąs'arbji Kigsdąg sūside.daj iš iįvtvjų rū- 

rūmai arba Ėolludhig turi'149 .narius,
,.' v imt j m Isįivirii a* įšfitik f ns 4 metams; senatus, ar

teli Lųndsiiiigfluri 76Wųilnriųs renkamus S/midanis, 
kmljĮ pūs? renkama kim Janutai. Į Fiilketingą gali 
rinkli ir renknųii būti visi gyial'ir IiiOterys sulaukę^ 

-,25'mtdų — •■ Į.;”*.’ '
. • Vist, piūkvtuuufn. tinriai gauna.6J.il 10501)11 SjllJU 

’ kronų (1 ;S(0—t įiio (M j metinės algos, sulig f o; W 
it i v yni jų namai: sostine ju i’ v '|)royiiieijuj. • -. ..

Alinisteriai idskiini ir visH^artu 
gi iūf?sųvp' dalims ir jei esti apskusti1 ir rusti kalinis, yųj moksleivi jos toravos 8. įmošintuhd.
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■r r* • v «• ••Kviečiai

Rugiai
Miežiai
Avižos \
Maišyti javai''
Kulbess-

Visų kartu

Plotas 
hektarais*)

apie 90,000 
220,000. 
250,000 
450,000 •„ 
190,000 
.80,000

D 

}} 
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apie 1,280,00 ha.

* Mėtine 
^produkcija: ,

278,000 tonu
288,000
562,000.
.693,000 
346,000

1,360,060

n
n
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?7
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Pravartu pastebėti, kad per pastaruosius 40 me
tų,kviečių ir kulbių plotas kuone du kartu pasididi
no. Padidėjo truputi ir avižomis užsėtas plotas, y- 
pač kad Danijos drėgnas klimatas avižoms labai tin
ka. Tad jos čia ių, užima pirmų vietų tarp javų. 
-Miežiij ir ypač rugių plotas susimažino. Rugių au
ginimas mažinusi -Europoj;’ mat augantieji miestai 
vis mažiau bereikalauja ruginės duonos pakeisdami 
ją kvietine* ’ . .

Kviečių daugiausia sėjama derlingoje Laalando 
saloje, o avižų — labiausia. Bornholme ir Zelandijo
je. ■ ■ ■ . * •• . ‘

Cukrinių runkelių- labiausia auginama Laalande 
ir Zelandijoj, aptnių — Filmuose (Fyen)'.

Kolzos ir linų auginimas labai sumažėjo, o vie
ton jų padaugėjo tabako daržai. ‘ .

Zelandijoj daug* yra vaisinių sodnų: jų obuoliai^ 
kriaušės, slyvos- ir višnios gabenamos’ Švedijon, o se
niau ir Rusijon. ’ .

Laalando bei Filmų salose ir Jutlandijoj augi
nama puikiausios rūšies daržovių. Miestai Odense 
(Fiuniiose) ir Aarhus (Jutlandijoj) jau nuo 16-to 
amžiaus yra garsūs savo daržovėmis, kurias iš čia’ 
veža ir į tolimesnius kraštus.

Ypač gyvulininkyste Danija pasižymi. Jos fiu-. 
nų veisles- galvijai plačiai pasauly žinomi. Daliai tu
ri dviejų veislių arklių: zelandiškosios veislės — ma
ži, bet ištvermingi;1 jutlandiškos veisles ■— dideli ir 
stiprūs* Kiaulių daugiausia auginama turtingose 
Rytinėse Jutlandijos fermose. Avelių skaitlius Da
lu jo j, kaip ir visoj Europoj, žymiai susimažino.

1922mū liepos 15 d. .statistika danai turėjo’ 
5IKU0Q;arkluU 2,525^) galvijų, 442,000 avelių, 1,- 
9(10,000 kiaulių ir 19,000,00 vištų. Turint omeny gy
vento jų proporcija, beveik jokia Europos valstybe 
neturi taip daug gyvulių, kaip Danija. /

’-■ ) Vienas hektarus lygus jiųle vusti’ečio akro* • ‘
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X Jis sako, kactmoks- 
lamas siiViažintų mirtis tarp 
angliakasių iki 1,000 vyrų kas
met, ir sulaikytų sužeidimų 
daū glaus kaito 150,000 anglis* 
kasių kasmet. Ifašmet tūkstan
čiai ateivių kurie negali ^skai
tyt i ir rašyti sayc^kalboje, pa- 

' Jau beveik meta1!, kaip- Lię- 
siųšti i kasyklas. Ižinoma ka
syklos,. kurios sankdo'daugeli ' 
ateivių, atspaucLinal visokius 
persergėjimus tų ateivių kal- 
bose? bet jeigu ateiviui negali 
skaityti savo’ kalboje, tie per
sergėjimai be jokios vertes* A-/ 
pie 930 ateivių užmušti kasyk
lose kasmet visai be rhntos • 
priežasties. Jeigu valstiją iš- 
mokėtų $3,000 už kiekvienų* už- - 
mušimų ant metų iŠ viso bfetid 
išmokėta apie $3,000,000. vW' 

rokuota, jog* beveik 69,750 atei
vių sužeisti kasmet. ^Tas rei|-. 
Ida, jog $1,743,750 pamesta. al-f( 
goinis. Imant ateivių užmušiu 
mūs ir sužeidimus ant metui 
skaitlvne dasiekia $4,533,750.

Tas tik liečia viena pramo
nę- • .

KVECiAL, Kretignos vals. 
Šitas kaimas yra už 3 varstų 
nuo- Kretingos gelžkefio sto
ties. š. m. rugpiučio mėnesį 
nežinia iš ko ‘Užsidegė vieno- 
ūkininko klėtis. Diena buvo 
vėjuota, o antra, tuo metu visi 
dirbo laukuose, Už valandos 
ugny pasinėrė beveik pusė 
kaiųio. Sudegė 44 trobesiai, iš 
jų 12 gyvenamų, kat kurių ų- 
kiniukų sudegė visas pašaras, 
ūkio padargai, drabužiai, žo-- 
džiUv pasiliko kaip buyo lau- . 
.kitose apsirėdę.
; Dabar- sunku, bus atstatyti, 
nes savo miško- neim*i, Kaip se
nieji pasakoja, laike 30 metų 
iš 24 tik du' ūkininku dar ne
buvę ugnies paliestų nors ji 
jap.dešimtą kartą čia atsilan
kė, Rodos reikėtų skiTstylis į 
viensėdijas,, bet be kelių ūki
ninkų, iBckas apie tai ir girdė
ti mmori. Pagaliam laikus vi
siems susiprasti, : Ū .

v d ■ (rtLHitvaY) '.

ATKAŠfi IT^GRlUVVSIUS*

> lHWlAOrW — Anglių 

kjvykluų buvo užgriuvę sopė* 
vilti ‘ųdėhtą iv vieųn tHofurnm- • 
uą. Po 55 valandų jnvišbuvo 
ujižgriūti, Kai atkaąė tai be® 
sų abu md*k gyvu bet, sveiki

■' • ■ .; J.
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jam nepažįstami. Kitų pažįs
tamų mieste neturime; nors ne
mandagu, ’ pasiliekame pas. jį; 
be niūsų pas jį pasislėpė dar 
kelį kareiviai komikai. Kie
me kažkoks kareivis, buvęs 
Vrangelio kariuomenėje, pama
tęs mane, davė senas kelnes. 
Vėliau sužinojau, kad tai lie- 
•tuvis felšeris. Išėmęs is savo 
paikių odos švarką, sumainiau 
su Šeimininku į žiponelį, kadanr 
gi iš manęs tą geresnį vis viena 
būtų atėmę, gavau seną, gerai 
panešiotą. Yra vilties, kad jo 
nieks nepanorės. Samooboro- 
nos štabas labai arti; nuėjome 
pasiklausti, kas toliau daryti. 

Daug ten radome tokių, kaip 
mes.

■ Mus pakvietė įsirašyti liiilir 
cijon; duosią duonos, silkių ir 
nedraskysią. < -

Pinigų neturėjau-—visus ate-' 
nū, buto nėra, valgyti nėr u'ž 
ką; nėra kito išėjimo. Įsirašė
me. Tuojau pašiūrė nuovadom 
Papuoliau nuovadon sinagogos 

rado mūsų 20 žmonių, daugiau
sia buvusių karininkų. Buvo 
ir kareivių ir aš gydytojas. 

Štabas davė šautuvus. Vaik
ščiojome po miestą patruliais 
nuo plėšimų neva . ginti. Aš 
buvau- “bezšinelmj,” todėl ma- 
n^jdate tiktai vartuose, sargy- 

šeštadienį daug, žydų'ė- 
jo’ melstis.- • 

; Viena sena žyde, sūsilenkusi' 
ėjo pro vartelius;/, pamačiusi 
mane su ginklu, sustojo, išsi
gando ir paklausė:

— Drauge, ar jau uždraus
ta eiti Dievui melstis?

— Ėik, atsakiau ją praleis
damas.

Ne labai galėjome nuo plėši
kų atginti, kadangi ir mūsų 
niiovadon įsiverždavo, gaujų, ir 
reikėjo žiūrėti,' kad mūsų pa- 

Nėdavė man kalbėti, ir nors1^1 nenurengtų. .
sakiausi." “nepasiduosiąs” ta- . įveržia tokia gauja, 
eiąu bematant atsiradau be pal- p ienas .buvęs karininkas dabar 
to; nespėjau apsilžiūrėti, kaip pnūieininkas sū pasigailėjimu 
•atsiradau be šv&rko, ■ Tuojau pniųloįuirniięeiams • pasakoju, 
mane pasodino ant akmens; pac^ Pasivėlinę, kadjprieš 
-vienas raudonarmietis ęmė ba- PT-ą. dienų .tai. dar buvę šio to, 
tiis'nue v-ienos kojos, antras P dabar nieko nebesą, 
nuo .antros. Ir kelnes netruko ūaip patruliais išbuvome vi- 
nuti'aukti. Batus sugražino;pi savįdtę. Geriausia iš tų vi- 
ųmm batus. . Tik štai kepure hi tavo diena kada mus pa- 
pakilo nuo galvos. Tai’ praei- Aviete‘nakvoti vaistinėm Mat, 
riSfntis raudonarmietis .žiūri, ar Į11/0 vaistininkų dažnai būdavo 
ji jam tinka; užmovė man antjveikalauja su revolvėriais ko- 
galvos savo seną sudriskusią ir kuino, morfijaus^ lodei yaisti- 
nnęje-. Vėlini prašiau nors do-|?^se dieną ir naktį stovėdavo 
kumeiitus gražinti, nors rėeep-j P^driiliai. Ten nors arbatos al
tu knvgėlę1, "paskui gausi,ir pramigome, . 
■sake ir nuėjo toliau. Teliko ne- Visų ūpas buvo neblogiau-- 
tvčia rankose usamooboronos’? pta, manėme gerai viskas pa
gilėtas. < ' - ribaigs, ; ,

‘Dabar ir aš-vien marškinis; Toje javaltėje ■ -kelis lrnrius 
laikau rankose apatines kęlnęs, keitė, nius nuoyados virštnin- 
kad'neĮiusmuktų. . ' . kas, t .-

Pažiūrėjau-į K, jis į mane; {. M • pasklido A gandas kad- 
ir hegalūjoitie susilaikyti nuo DW atleis nuo tarnybos, km 
Tttakė.- - Įdangi tiktai darbhiiiikai giilį

' H.įoiiw Bailio; Štai moteris- [tarnauti raudonoje, niilk-ijojo. 
' kė iSbčgo K .nanuj rėkdama: |o-mw vM įtainumi. - j 

~. Saijloohoi'ona, Miitioolioi'o- Neinaneįue ir patys ilgui ūii-
' ua!,greii’iaii, .’plėžia! kur sa-prijoję -tamttife' tai-ian nezi- 
inooboroiia‘3 - nojonie, kiį tidiau darj-ft,

—'Aš iš^aiuooboronos,—pa- -tait kelios dienos ehia.ėeko-
saliiau. .laikydamas apatines > taniavttsitj i>ąs.
kelniL ‘ ■ Vrangelį. Žmones ūžėtai.".į ve-_

MoŪi'iškū net rankomis ' su- W Sauną ąnldetip luptis ir su
plojo Ii nė Žiulio iiepasukiusi Sw«e paduoda. l«-
skithiai mdivgo atgal. kistul. -Tas isdiio<Uk6r|—-
ą-? " ■ r. ■.■;? ir eik sau sveikus. '"Nieko pu-.

Charkovą ir y aną pasaulį, L0.jing.h/ .. ' •
.......... .. . -etapu— ūn- Į - Tiimla mttms ididkiati š'mdtt“ 

kas diuMuiiminKerco.darbimn- V!Wų{ni pe.^h<, n- yM.>^ųvįyus ir iki vakaro |siregistvuo- 
--- k'tr otsišaukiuiij, paskutinė re-

banmy”; kpbiiteUs kriečiu vį-mirti. c- \ IgMruvmm litrinių Kas- neisi-
• sus ptkriilkfu, tikrimi,_.kąd ,m»- / Atėjome->avn ■ butam.’ ‘Kadieg|sĮmosląs — iūš būsiąs,ini/ 
'Ims atsakomybes/ kviečia H- toliau daryti? kur citit ATsanųktnmĮH darbininkų valdžios 

rašyti į "‘darnaiiboroną^’ kad mieste plėšia, drasko ir šuū- Lriėšas;- •; Tolti,tavo skvlbinųiį 

-; galima rimtų išvengti plėšikų do>-' \ y-7 j ■ lūtatau įstagistruotit...-t'ia
pereinamimju laikotnrpta. ' . ’^etatanlms tarbininka/hį<[riižtamiu, kad jau pndaryttis 

‘ •_ Einu į Stabą, giuinū Žauttedjo.si mus toliau laikyti 4um' kiukulu pakilimusf limvia vi-'w 

... V ’■

‘‘Baltųjų ir “raudonųjų 
naguose.

1 Krymas bolSeviką Įsigalėjimo motu. 
—^Pakliūva “baltijių” kariuomenėn. — 
Sunki padėtis VrangeliiU atsitraukus, 
•— “SamooboTonoje,” — Susidūrimas su 
raudonarmiečiais. —- Nuvelka mums 
gatvėje rubus.

Dar 1911 metais apsigyve
nau Kryme ir todėl, pradėjus 
irti rusų armijai, vėl atsidū
riau tenai prie savo' šeimynos. 
. Ant Dono ir Kubąniaus pra
sidėjo prieš bolševikus sukili
mai, o Kryme laikėsi gen. Sui- s. • A
kcvrčūaus valdžia; - taibiivo 
lig savaiminga, vokiečių glo
bojama totorių ir lietuvių res
publika. Suirus vokiečių armi
jai, atsirado čia' baltųjų, ir 
prasidėjo jų viešpatavimas. 
Dar 1919 metų pradžioj Deni-

-liepė visus lietuvius mobilizuo
ti. Taip pakliuvau baltųjų ka
riuomenėn ir aš, tarnavau di-

.' vizijos, o vėliau- korpuso1 vete- 
riporiunr ir tik pavasarį. 1920 
m., sirgdamas šiltine Novo-

. .Tosijske, gavau pagaliau Lie
tuvos pilietybę, ir buvau atleis
tas. Tačiau, vėl neilgai, tebu
vau laisvas. . Vos..persĮng.au Šil
tine,’. užkrėtęs ja ir savo šeimy
nų, kaip vasarovidžiūi vėl pia
ne mobilizavo Vrangelis’ ir vėl 
aš atsidūriau šitojezplėšilm ar
mijoje, kuri kovojo su kitais 
plėšikais. Ištįkro, sunku pa
sakyti, kas daugiau plėšė liau-

■ dį. Papuoli į sodžių.-^ vienos 
griuvenos; kas suardė? —bol
ševikai. Važiuoji toliau —. vėl 
.griuvenos; kas suardė? — bal
tieji, "o tai dar Machno, Malu
sia ar kas kitas.

Sunku aprašyti žvėriškumą 
ir vienų ir kių. Nekalbėsiu a- 
pie visąš matytas baisenybes— 

. čia noriu aprašyti, tiktai ma
no bolševikų buvimų kalėjime., 

NeilĮai tetarnavau pas Vran- 
gelį.‘ Nugalėtas, pasitraukė 
Kryman. Čia jo santarvinin
kas Maehno perėjo pas bolševi
kus ir pralaužė Krymo frontų. 
Vrangelio armija puolė' prie 
laivų. Daugumas kareivių ne
norėjo gintis, visi bėgo — bė- 
go dešimtys, bėgo šimtai tūks
tančių.

Kas daryti?
šiam bolševikams ? . Sušaudys 
ar apiplėš. Važiuoti su Vran- 
geliu? šeimyna pasiliks ir 
bolševikai mūcankins. •

-Akino divizija f raukėsi Ker- 
. čo link, o šeimyna buvo Sevas- 

‘ topolyje. Vienam važiuoti Se- 
• vastopolin negalima. O čia nė
ra kada apilsėti, pagalvoti. Po
rų kartų bandau -atsilikti, bet 
apšaudytas važiuoju toliau it, 
paguliau atsiradau Keršo inies-

? te. ' • • •" .'
Dabar reikia greitai nuspręs

ti, kas darytį: sėsti Intam, ar 
likti, Štabo viršininkas kvio- 

- čia visus iy sako, kad laivas yK 
sų tiėsufidpiiisias, kad kas. no-’ 
ri? ; tesi lieka. Grįžus balt le
siems, atsakomybės Už tai. ne- 

. ‘ bustų, .Kiir jie , važiuos —• my
' žima; kų toliau darys irgi 
'. nežinia. b ■ ' b ' V

• Viemiš .pažįstamai puUdnin-

stoju sargybon prie štabo. 
Dar laivai tebematyti, o jau 
raudonieji mieste, . -

Ne labai jiems tikiu, ir gavęs 
kampų ppas vienų darbininkų, 
nerodau nosies gatvėje. •

Ant lydo jaus, kartu su kari
ninku Zt) išėjome į gatvę pasi
dairyti. Tuojau pamatėme, 
kad per daug pasiskubinome ir 
norėjome grįžti, bet imis pa
stebėjo. ’ . ■ ■

A- Kas jūs tokie? užkalbino 
mu^raadommieris?—; 
-• . — Iš - samooboronos.

— O prieš tai kur buvote?
— Vrangeliui tarnavome.
—■ Eisime štaban, ten pažiū

rėsime; vedė mus, tilt nę šta- 
ban, . o už miesto. Pakeliui

Manėme, kad veda sušaudyti 
ir pradėjome protestuoti.

Privedęs prie savo kuopos 
butų, liepė gatvėje mums nu
sirengti. ‘ ■* . ■ .

Aš energingai užprotestavau; 
pasisakiau esąs gydytojas, nie- 
ko pats nedraskęs, neko nenu- 
rėdęs ir todėl nesiduosiųs dras
komas. „Karininkas Z^paprašė 
jį -nurengti kambaryje; o ne 
gatvėje. , ’

Mane paliko gatvėje, jį nu
sivedė kambarin. ■

Veikiai jis išėjo vienmarški
nis. Nenorėdamas nusišypso
jau, pamatęs gatvėje žmogų 
vienomis apatinėmis kelnėmis.

— O ko jūs šito nenurengė
te ? — riktelėjo raudonas ka
zokas, rodydamas į mane.

— Aš gydyto jas, aš nieko

»•
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Pasiduoti .pa

— - -.——----- -------------
siems įsiregistravusiems dar 
persiregistruoti. Kas įeina per
siregistruoti to daugiau neišlei
džia.' Žmonių minios . stovi 
prieš čekų, ,tai vis registruotis 
ar persiregistruoti.

Ūpas tuo tarpu ne blogiau
sias; stovime eilėje ir, nežiū
rint šalčio, ilgai laukiame, kol 
papulsime į čekų. Įleidžia par
tijomis. Atėjo ir mūsų eilė. 
Raudonarmietis atidarė duris, 
įlėido vidurin. Už stalų sėdi 
keli “matrosai” atsegtomis 
plaukais apaugusiomis ‘krūtinė? 
niis. Kepurės; ant vienos au- 
ries; prisegtos . raudono's ko
kardos. Rėkia ant mūsų, ty
čiojasi. Sakau, kad esu lietu
vis; netiki, plūsta. Išvaro per 
lotas duris. Čia mūsų laukia 
raudonarmiečiai, apsupa iš vi- 
sųjmsi^ 
kurrišūimda registraeijo^-kor- 
teles. Klausimi^ gana daug; 
tarp jų: kada atvažiavęs Kry
man? prie kokios partijos pri
klausai? ar pr i j auti konmnis- 
tamjfejr 1.1.. L..

Surašę šitas korteles, vėl 
grįžtame čekan. Atima iš mū
sų registracijos, lapus. Matro
sas ukaito mano lapų, kur pa-Lų^- pažįstamų.,. Raudonar- 
žymeta, kad gimiau Suvalkų niiečiai pradėjo"tuštinti maiše: 
gub.' Pradeda juoktis, s,ako pllsę . .
meluoju — jis mane Saratove z<ūsų buvo, viename kamba- 
matęs, • ' ryje* apie' 200. Vienas kitas
■ ' Apsupa mus sargyba ir veda pradėjome -'rėkti, keikti. Pa-
kalėjiinan.. lema jau ne taųr|ridare baisus triujršmas, sube- 
nekalta ta /rėgistfačįja, kaipfed ėtapaT: komanda ir ,išvU- 
pasakojp: nepaleido mūsų, o t(i(i raudonarmiečius.. Vienas 
nuvarė • kalėjimam Kalėjime kitas neteko šio to iš' savo daik- 
padafė asmeniškų kratų, viskų tų, ne liktai iš valgomųjų.’Vi
rš kišenių išėmė, • viskų> sura- Idur/Uenėje ant rytojtius mus iš- 
šū. Mano "kišenėje rado/mor- va]-e toliau. ' Varė labai gręi- 
fijaus bonkutę. ’’ Pasakiau — tai, be atilsio.- Praėjome- 35 
“vaistai.” Paliko. varstus iki pirmo etapo ne-’

Vienam nedideliame kamba- Jidėlm totorių sodžiaus, kur 
ryje -sutalpino mus 50 žmonių; diena prieš mus praėjo pirmoji 
lovų 'nėra,.; gulti reikia tiesiui įvarytų partija iš'450 įmonių, 
•ant grindų., Pasako jo kad apa- Tamsu. Stovimo, laukiame 
čioje buvę blogiau, — ten asf ai- L-urodant ’ butus. Vienas, ki

tas. . tris pailsęs puola žemen^^ieks
* ■ .Valgyti gauname pusę svaro jų nepakėlė; visi vos -<os
duonos (ne. kasdien), iš ryto ir am kojų. Suskirstė mus gru- 
vakdre po stiklinę karšto vali- pemis ir pradeda išvadžioti, 
deras,- pietums — stiklinę skys- Mano grupe gavo vieną netil
tos sriubos. - r Lleli kaiiibarĮ, kur tiek prisi-

Stebėtlnai, kaip greit is ka-Lrfulo? jog-apie miegų, ncgali- 
žin kur kyla įvairų gandų, kū- buvo svajoti. Susikalbėję 
rle dažnai pasitikim. . Dabar ipep nuėjome nakvoti priemo- 
■eina-gaudų.,, kad? mus -kažkur Lėn4 Man teko vieta prie išei- 
etapu varysią,’ kiti sako net L;mmjų 'dmui, už kuž kokios 

Clmrkovau. . . Matinės. ^Nuvargęs, .greit: ųž-
.iuiikas nuo laiko įsiveržiakugam NeilgaU temiegojau,

mūsų “kamoron” raudoųar-Les staiga pajutau, kad mano 
mirčių būriai, kuriems leistai kyla aukštyn. Iš pra- 
pasikeisfi su mmmrs rūbais.L|^n nesupratau, kas tul lokio, 
Sunku įsivaizduoti, kokių- jie bot, tuojau .išgirdau kalban- 
skarmalų su savimi atneša pą-Lv4vis sayo tarpe" ramlonarmie- 
sikeisti? Iš kur tik jietokiųb-nis. Tai vėl buvo ‘huedžio’ 

gauna! tojų" grupe, kuri vėl •“ keite”
Nuvelka nuo mūs, kas yrahaikĮus,. Vėl ėmė nurieti mū- 

geresnro ir duoda savorivarma- LąjUaišeliuose valgio atsarga, 
ris: refhi kas nusiima ką nors £ūt|e raudonarmiečiai, ne- 
mio savęs, daugumas jau lai- kpėjn ten pasipelnyti mieste, (ai 
ko rankose. Dabar atėmė, iš Lnbnr ieško ko Uws- pas mus. 
ipalięs. batus, kurie pasiliko |ui. viena,, ir-ta pati aukš- 
-uun pirmo nurodymo iy davė ;.fi prikabinim tai blogai nuv’ 
pusiau perpieštus. Ilgai kišo HytU- .koki mušk balui/ Gulime 
.raūdcmarniiytis savo kūjų į nm- eilėmis,. tai vienas kilnu,ia gu- 
no batą; keikė maite, kani jis pučių kojas, o/kitl apžiūri.prie 
toks mažas. Maniau,: kad man šv;esos. Netinku lai kojas 
pnųillks. .Bet butas buvo, už- meta. Taip ir aš nubudau, kaip 
trauktas, ir raudonarmietis Iše- trenkę mano viena kojų; uovs 
jo murmėdamas.. • . hmlm...dar tebebuvopnkoUn.

■ ‘ - Kad dauginu išrmmęs niekų iLpžiūrėja Imtus, , feburiiridr 
nea t i rnt ų-, . padariau' dar di dės- maišūs; Ten • daug vada, kas'

' nę^skylę savo kepurėje,^ Tmū- jlėms-likm Vionklm kilospur-
• jau dyėj ųs: susiūtus avies kai- t i jus ■ ėjo' -y Įsą .makt t; kiękvieiri 
liūs su skyle Vulųryje galvai, ką.nors pajmdiivo/Ir niusų nt-

. perpiešimi - Įr.į>nrga imuriu -labai .suimdūjm
*
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s.

'r

ę

armiečiui gėda, jeigu įėjęs ka» 
meron ko nors neranda. Daž
nai kad ir blogesnį k<b bet vis 
tik paims,^ kad draugai neiš- 
jnoktų; taip padare ir su ma
nim: atėmė diržų, davė jo' vie
toje beveik geresnį.

.Taip dvi dienas ėjo partija 
už’pairi jos nuo ryto iki sute
mus? Viri ome kažkokiais au
tomatais, kuriuos apžiūrinėjo/ 
čiupinėjo.

Krato.

Me.šiu. — Pavojus svelkesuiems'. — Į- 
sU'iiošme į ttdlicijiĮ. — Patrulių darbai. 
— “čeką.”' s—‘ K čekus” { Šaiejim.- — 
Kiseoiii krata.—iuiutlonamiečlai “Kl- 
efasl” su DftunfH rūbais, ' .

Vienų dienų prieš vakarų iš
varė. mus į etapų.. čia gydyto- 
jas mikį apžiūrėjo, susirgusius 
paliko, o^paitija iš 168 žmo
nių buvo paskirta lytoj išvaly
ti etapu Ckarkovaii. Ūpas vis 
dar buvo ne blogas, apie sušau
dymų nebuvo girdėti. Kalbėjo
mės apie savo ilgą- kelionę. Pa
galiau sugulėme ant grindų-ir 
pradėjome snausti.

donarmiečių būrys ir pradeda 
daryti kratų. Ne vienas/buvo 
gavęs kelionei Šį tų nuo gimt-.

Haudonar-

X tl

v

grąžinti/ Kodėl? Nieks neži
no, bet daugumas 'grįž prie 
šeimynos,, vaikų, pažįstamų, 
tbdel džiaugiasi- Man visvien 
— nieks manęs nelaukia, tiktai 
noriu greičiau gito, greičiau 
kuo nors užsiimti, d netrauky
ti s po etapus*

.Vėl be poilsio, varo 35 vars
tus, - .

Pailsome be galo. Nepaisant 
to, pamato Keršo miestų, kai 
kurie pradeda dainuoti. Prieš 
miestą, sutiko keletą moteriš
kių, Tai. žmonos spėjo sužino
ti ir išėjo pasitikti: tikras 
džiaugsmas spindi-f jų akyse,; 
jaučiasi jų halse. Gal, nū vie
na iš jų nemanė jau daugiau 
pasiniąytti su savo vyru,. Pri
ėjome prie etapo: Etapas ne-. 
priima, tiktai sargybą stipri- 
na, publiką nustumia. Sargy
ba elgiasi labai žiauriai, šautu- 
vus laiko ne ant peties, o' ran
kose, prisiriiošusi šauti. Ūpas 
/kinių; keli vėl Įtrinta pailsę 'že
mėn. Varo kalėjimam Vos du

taip* toli!
a .

Kalėjime vėl krata, Dar 
ankščiau unus talpina, Pailsę 
miegame gerai>

t Iš ryto rišu ūpas puola. Su
žino joiUe, kad iš likusių 50 ap
sirgusių‘jau tiktai’keli teliko; 
visus kitus naktį išvedė, ir jie 
jau negrįžo. Prieš tai buvo re- 

: gbtraeija, našė. ankietas^. Kas 
tai, ar sušaudymas T Ką sušau
dė.? Kas-pasiliko nesušaudv- 

•tas?

' Daug kalbų. ' Nieks jnetiki, 
kad tai galėjo būti sušaudymui. 
Tikisi, kad jeigu sakė, kad ve
da Charkovan, tai tur būt, iš
vedė ten. Už ką suŠaudiuūti ?'

Busigvūdę^ kambaryje, raini- 
nulne vienas kitą. Dabar jau 
žiauriai su mumis elgiasi. ..Net 
vaikščioti- nęšleldžiil. Labai 
nejaukiai jautėmės eidami■ sa
vo.reikalu: ir .čia saugojo rau
donarmietis ir šaukė: ikg;r<‘i- 
čiai d ’ ’ Nakt ies metu įnešė di
delį kubilą, 
rašą,” nuo 
smarve, k 
kui.šlapia *- 
. Parazitų priviso begalės — 
visi tiktai kratosi, kasosi, šalk 
ta,’ m ‘kūrena. Praėjo viena 
diena—.nieko neatsiliko. Ta-.; 
siūtu ūme kiek ramesni./
• Ant rytojaus jau temstant 
uiįvede mus partijomis rasti-. ■ < 
voU an-k-ietų rašvti. Mes jau 
žinoibme, kad surašo auklėtas, 
paskui naktimis išveda MChar
kovas" •

. Patariau kitiems atsargiai. * 
rašvti ir gerai visus klausimus

V .»

apsvarstytu Tačiau perskaitę. 
:daag. kas nusijuokė: toki pa. 
•prasti klausimai — nieku juosė 
pavojingo. .

. Man jie neatrodė toki pa
tinsti." Klausiniai buvo šito- 
Idt: 'prie kokios partijos pri- 
kkiusm’ę? Jeigu esate popar- 
iinb. tai kodėl?. Ar prijaučia
te komunistains? jeigu no. ‘ tai 
kode! t jeigu prijaučUle, kodėl 
partijou neisi rašote ? Ar titre 
to turto? Ar turi turtą jūs te
ras? broliai, sesoryš ?. ir 1.1.

Vi,-ij klausimų apie 4tk Au
luotą baigiasi žodžiais:, yri tlk- 
i'vhe at šaknų .galviu ’ ’

Tai no-lokio jau nekalti kinu-.
Ūmai. ‘

Visitr /i’ahtfrimm ‘ kml bšu 
l ibitivbs pilietis, kad W motą 
gyvenii/KųVniv; .du kartu hiv 
vau nuibilizūutas.: vamą lūirtą 
Roitlkinū, tiięiau,. gavęs lietu 
\ os ■ f dl h 1 y be. _ tapau laisvas. 
Antrą kartą, prieš ‘d mūne/iu. 
vėl .VyamriTis nmhilzavn.

Ves 9 -tą \ uladą vufeive -bai

, ' • * « ' 
-v / ’ ' ‘ .
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be rankovių;
juos. Dabar nieko imt ihanęs|Nm\s .prrsikminivę, tariau u 
nebiįvm.ritaą nuVs.kiek - galėju Jinmli rngalūjmnm 
nupintu ind ktalūv< pitaišVrif Aitksįi yvlą g:mw sriubos' 
vartas lizdą su kyl.mnšta vata. Į i r. rengėmės eiti jnĮiaii. -
notaupĮyšiylmtnLsii jšlini.lusiaiš l.m pastariIm štai kiižtaks •rin-. 
■pufeids, ptakiti ŠldutataL (tolis.' rėkta .. kad tastbhiimn

’ T filgumas darė tą. pat Į: l limta kuž. kukįnšT^taeras.: 
skvernus lįeše, kiltis dm- Burbtas viršininkas perskiu- 
Migai truki|oj. Raudon- tęs, Aita^SjOvpla mus mi- 

ĮP'"; . . f ‘.'■y ■ " ■*- ■
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gė visi auklėtas rašę.
■ Kiek kalbų mūsų lu. 
Ūpas pakilęs. Visi šita 
auklėtos buvusios jtokiok 

#■ J 
prastos, kad tai negalįs 
teismas. 'Jule ankietoje; 
liudininkų klausimas; rei 
iššm^i, ręM^daaytų! 
jiinų. Nors raudonųjų 
sutrumpintas, bet vis 
teismas.

Aš nerimauju, sald 
draugams, patariu, kad 
tų iš manęs morfijaus; lei 
bus mirti. s , •.

Vivnas kitas paėmė m 
Sako, pavojus busmž kd 
nu,, o šiandien 'dar ga ' 
rniai miegoti. Šiandien 
darmūsų.” '(“Die 

(b. cy

ŠUO »
(Tuvgen.ey’o; 

; Mudu esava kamba 
no šuo ir aš. *

Kiemo siaučia bau

ri man akysnm ■ 
Aš ii'-gi žiūriu'jam.

na. .
Jis, rodos, nori įm 

pasakyti. - ,
Jis nebylys, jis bėk 

jis nesupranta savęs,— 
jį suprantu;

Aš suprantu šiuo nii 
ir jame ir-many gyi 
mimą jausmų, jog tar 
su jokio skirtumo nėre

Mudu lygūs; kiekvįE 
mūsų dega ir šviečia to, 
t i mirkčiojanti ugnis.

Užklups įnirtis, supi: 
savo šaltu,-' plačiu spa

Ir galas !.. •
: -Kas paskui atsld 
Imtcnt kiekviename, 
degė ugnis ?

Ne! Tai ne gyvulys 
gus keičiasi žvilgsniai • 

Tai dvi puri lygių 
bestos vi en<>s kofosem

Ir kiekvienoje tiyp 
gyvuly ir. žmoguje,.vu 
ta pati gyvybe bailiai 
driasi prie kitos.

. V e nė Vai. Vidugi

t Turgenevu)
•Ka aš manysiu, kai * 

siti mirti,jeigu tikta; 
lesiu tuomet*mastyti?

Gal manysiu blogai r 
jęsis gyvenimu, pramik 
ji,.. pmsnaudęs, nenio 
jo dovanų sunaudoti! .

’ kkKaip? tai—jau W 
Taip greit? Negali būti? 
aš dar7' 
daryri\ 
si dirbti

G ai minėsiu praeitį, 
siedamas ties nedaugei š 
šiai pergyventų valandė 
ties brangiais paveiksią^ 
vardais? |

GM stosis man .minty: 
no blogieji darbai — ir 
no siela griauš degantis 
sys ptmvęlos atgailos?

Gal mastysiu.’, kas ma 
laukia už karsto * * * iv ai‘ 1 
kin ten. kas nors manęs

Ne; -man rodos, aš s . ' 
šiuos nieko nemąstyti 
prisiversdamas imįštyst 
piv menkniekius, kad t ' 
nutraukus savo domesį 
baisios priešais juoduv 
<ios tamsos?

’ Dėtomanęs -.Vienas. '
ūmūs skundės, kad jai 
rmiį.dtioti riešutų pagr 
U , j. ir liktai jo aptev 
aklų dugne drobėje kaž 
ka i p mirimai sužeisto į 
ščio pašant :is spmims / 

; Verte TO. Vm

»

vadinamąją; “ į la
kinio ėjo. baisi 

Jo neužtenka: aplin- 
dvokia.

I

■o nesuspejat
J' Aš tik rėja.

«uT

pers%25c4%25aeng.au
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iuojimii1 į dyką tyru- 
pakaly pasilieka’miš- 
jau daugiau jų nebe
ita iki pat galo-kelio- 
ruleidžiu keletą dienu 
v, nm jos imtam nesi-

■ -o kitų, tad neįdo- 
..apie jas ir berašyti, 
1 privažiuojame, sale 
lėlį ežerą, užaugusi 

k vietomis tarp žu
vį mėlyno vandens 
oliuoja.

učių ežere kinhžde- 
i, žuvies taipogi ja- 

• Šalę pat krito ąūt 
lito rioksb keletą

sugautą žuvį • mainą į k vir
pins. ■ • '

Gyveną toje Vietoje virs 
dvidešimts .metą. Du 1Š63 
m. iglrėmus juos į Sibirą,.gy- 
.vimę jvairitįosi* Sibiro mies- 
tuor-e, paskiau kaipo dvaria- 
nimj luomo šeimynai caro 
valdžia' davusi jiems Šia ge
roką žemės gabalą. Prie gy- 
ybs tėvo galvos ■ buvę labai
Imi ingi. Penkiolika metu 
atgal tėvas miręs,’ tad abu 
sūnų vedę ruses žmonas. Ka
rui k iltis alui smm tairiitome- 
nėje’-po penketą metu lama- 

Taip .visas ūkis pats sa-. u . >■ , >•• v<> I mp visas ulus puls sa-

‘Rb, kad čia vienoje 
• gyveną- lenku šei- 
I tai važiui jame p rie 

š visiiblogimi'siii tro- 

u turbūt kiemas mm 
’netų nešluotus, neva- 
lyęleta nuskurdusiu .. . . .

L y. . .. j imasinases-pasiunti -i- Kelc
.Slankioja pa lange- j , f . ‘..y .. h. j'o\'ka,. buvęs pas tuos Imikus

‘l pasislejidami mmi 
md raine’ trobos gale, 
robes vidun, čia ta 
rrka, kaijr ir kieme.

J e stovi krūVos į va i - 
mštu,. skurliu, žaki . 
nis gyvatynas. Pa 

ikso pora plaeiiĮ 1<> 
dės, pagalvini jo- 
leekurio. ravi kovė.' 
ei et a niętii popla n- 

i pririikiisi. pridui 
agni mažumai, tam 

1 patys skarmalais 
Ii. Asla duobėta.- 
i nėra; tik skelėtas.

,'ideiigia mip liotmis. 
iv žiemos speigu, 
radoine Šei-mminkę > 

. i bobulę, du šėmu iq 
. sergančią dnkierij 
dar negulėjo, bet, ma- j 

is amžius nebeilgiau- 
Drapanos visu šeimy- 
iriu apskretušio.s nu 

‘bis,. -Veidai visą pu
rę, . • kaip, tartimi jie 
s karsto -išimti būtą, 
via skurdas susukę.-, 
lizdą. Žiemės, tiesa, 

viršum 26 dešimt i urą, 
. -.ą kam jos dirbti. Ne

mi prieimmiu, nei ąr 
'ieną jauti turėję ir tą 
kai paėmę’ rekviziro 
kviečiams vežioti, Li

li* vienas ‘semis kupra- 
■is ii* kit as augą s. Dm »- 

• pridirbą. dieniįinis dar- 
• -imiesi pas kaimynus,

<1 «! . ■* v 'V ./ *

Klausiu sfmęg kame tamsta 
žmonosl- Jaumisis sfmus 

t mikčiodamas atsako, kad jos 
'r_ri...... . ■ p^“ j]lsfns j ežerą baltiniu
Meslvnas prie pat du-i , «>■ ' f. v. ’* ■ 1 1 ■skalbti, bei paskum sužino

jau, "kad tai buvo melagys
te. Mat, Šabas, važi mula-

dangė.i o.<4,1r„ t......... \..............i....i„,.,

užvažiavęs i r. pasisakęs,• kad 
griždamas j/ vėl pas juos 
už važiu <<i ims. rpa d, siu iri ia i 
pamatę mus. užsukant ją kie
man'. k m >g re i c i a u s i ,* ii i š v y jo 
savo žmonas laukan., kad tos 
puses, mat* nepadarytu lom 
■Inj. šeimynai kokio nors ne
malonumo arba tiesink gė
dos. Mums besidairant po 
trobą, Įėjo senute nešina 
picno pimdą. Abu su šabu 
išgerevn-po stiklą pieno, pa- 
4 ūką voj ę i tž vai ši a s, i š viižia-

i

■A

voine i Akniolinską.
. Pezb'oTfLs,

t (Dm- dauri-m) t
’ . I

>R AUGI JOS IR KUODO* 
TEMYK1T.

*

i!

*

Vaiką Biuras pradėjo veikti * 
1912 metą vasara, ir dešimts 
metą sudaro beveik visą to Biu- > 
to istoriją, . Per. šešis metus 
prieš“ to biiiTb“įsteigimą, Kon
gresas -visais būdais* svarstė 
į'eikaliągĮuaą tokio departa- 
nięiito. Biireliai žinomą, kurie 
pašventė pūką vaiką priūžiųrhi 
įvairose dirvose1,' ir didesni bū
reliai 'moterių ir mažesni būre-. e
liai vyrą, kurie buvo i nt e vėsuo
ti vaiku priežiūra, ragino steig
ti, biurą* . Profesionalai darbi
ninkai norėjo išnaikinti bandy
mo būdus kasliąk vaiką prie 
žiūros. Jie tikėjo, jog jeigu 
bent ra Ik biuras bus Įsteigiąs 
■tnsdnrrrdynnis-bns.almestas.— 

< Kad visos tokio darbo dalys 
bū t ą t inkmmai , iipsvarsty tos, 
tai svarini, k^d Burras apši im- 
t ii npsvarst ymą visą* kūdikys
tes problemą. Nors ĮvainU 
\ aidžios departamentai ir biu
rai vedė vistmmsišhTnnm^Uo^’ 
. r«‘t pasekmės tą ištyrinėjimą 
nežinomos. Iš kilos pusės nja.- 
1 via, .jog tokio biuro darbas 
s I i k'; i ai j lagell re t ą. į vairioms a- 
geninronis kurią darbus menu' 
vaiką priežiūrą. ' . >

1. Po taip vadinta Baltųjų Na
mą’ konferencija apie vaiku 

j į >ri i -ži urą, P reziden I a A Tl< ‘-osc • 
velias, ii- potani, jo {kisokėjaę 
Prezidentas Taftas,-. Kongresui 
--*('!■(•■ uemkivo Įstęigiuią Vaiką 
Pmiro,. kuris surinktu ir išduo
tą iakiiH apie vaiku gerovę. ]- 
-tatymas, st<‘i.gti tokį biurą, 
pij/mitas 1912 motais. Sulig į- 
statymo sąlygą, biuras turi is- 
t-rinėli ir pranešti apie, visti - 

f * . '
dalykus, kiuTo> liepia vaiką gv 
rpuę ir vaiku gyvenimą taip 
K- a kjiasą mūsą žmoniui kudi- 
I.’-ą- įiiii tiiimuą, gimimo ratą, 
našlaičius, jaunąją teismus,

. vaiku apleidimą, ’ pavojingus 
už -trėmimus, vaiką nelaimi n • 
gus rUsiiikiutiis ir ligas, darbą

• ir istidvunis’kurie luęia ya’ktis 
įvairu-e valstijose iv tefrloi-ijo-

VĖLIAVOS IK PTAIEŪS

Ilgų metą praktikių - artisti^ 
musą darbą lindi ja lakstančia' 
Hraagiją. Inl'ormarijų deki ražy 
kitę t •'.-■■

. i • J?K .4, Ntivkun®^. '• 
tu einą Į ežerą žuvauti, Vieasant St,. I»&wTenc<j.-Mms

i ii, lwn,, N; i- 11-j i į p iii . ■»!■!! į

/ Didžioj© Karo Užrašai' |
/JCikką ga vome iš Lietiivns iuępaprastą kiiv^ -*į*

^kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi. Lietuvo- -

Čia kiekvienas ras,, kiek Imduva• v “ f 
t

T/r
, O& KAINA SU mSlOTIMU-t NAMUS GEOAI ' •'£

" ........... ~ -------------------------- -------------- ----- --------

i karo metu
/jbš vaikaviškęntėju nūn rusą,; vokiecdą ir ki-

.'. Yra tai nepaprastos vertės veikalas.

:.’ ipniis--Htdnvys- tupėtą, ją sau atniinėiai įsigytu / 
mygti yra didelio, l'ormnity su;paveikslais,, turi 

v M paslaptį • ■'■....  '
I»u I U' į,11,1,^ «~4«£*0r

. < Klauskite pas:' "-U?-y../'••
./ MIARBIN-INKASU;) .$• > 

/ w Broachvay, ' : Smitli Bostoiiį Mass,

1 .T
ą

T» . ►

• Y *

D AR B i'N ęy k A S 

mis apdinkybėnąs. Atlikti tą 
darlm-tik moterys buvo samdy
tos. Pirmas ištyrinėjimas ves
tas JniinstoAvii,. Pa.,-ir-valiau į 
devynius, kitus. -miestus, - ini- 
mant'Baltimoi'e, Mil ir (1ary, 
Įnd. JštyrinęįimaL vesti į dvy- 
iką valstiją, pietuose ir vaka
ruose, kaslink kur motinos 
galėjo gauti patarimą sau irją- 
cūdildanis.

Visi ištyrinėjimai parodė 
augšta kūdikiu inirtinimio ra- 
tą kur buvo prastos algos, pras
ti namai ir kuomet motina tu
rėjo dirbti, judriose dalyse 
Suv. Valstiją vatos kitokios..’ 

Buvo surinkta’ geriausi bū
dai sumažinti kūdikių mirtinu- 
mą. Motinų pamokinimai per 
Vaiką gerovės ('(mirus 
sveikatos slaugės, ir knygu 
-apmurmlata 
penėjimą ir Ilgas, 
žiuo mirimus.

Be tu pirmų ištyrinėjimą a- 
pie. kūdikių mirtuntmą kitos 
knygos apie -priežiūrą išleistos 
ir įniks nuo laiko knygos apie

l iepos 1,1922 m. suvirs 600,000 
kią/ų išdalinta. ta

Nuo 1915 m. iki 1921 m, ma
tyti sumažėjimas kūdikių- mir
ti ilgumo vatos, bet penkios ki
tos‘tautos turėjo1 mažesnes ra
tas negu •.Amerika. ’ Statistikos 
pgrodė, jog nurimai kūdikys-: 
toj nesumažinti. Todėl klau
simas ]inkilo prižiūrėti motinas 
prieš, laiko ir po .kūdikio gimk 
nmi. AFotiną mirimo vatos Suv. 
įValstijąse vis didesnes,-iv 4920 
metais vra anksčiausia is visą 
tautų dėl kurią galima gauti 
statistikas. Kasmet apie 200,- 
0Ū(i kūdikių ir 20,000 motinu 
miršta. 1917 motais, p-lė Latli- 
rop kreipė atydą į Didžios Bri
tanijos būdą pagelbėti metinys-, 
lūs ir kūdikystės gerovės dar
bą. ir patarė Suv. Valstijdms 
va rloti visuomenino ir valdiš
ką veikimą sumažinti mirimo 
ratą tarp motiną ir kūdikiu. 
Nliepįiard Toyvner aktas dėl 
i h n t iuystės ir kūdikystės gero- 

. \ąs ir liygienos, kuris tapo į- 
štalymas Lapkričio 23,1921 m, 
yra panašus į plianą kurį p-lė 
Lathrop ragino 1917 metais, 
nitas - aktas autorizuoja metinį 
ptaūirhuą.iš $1/210,000 dėl pen
kių metą, kurių' pinigų, ne- 

Vo- dauginus kaip $50,000 gali bū?

r t viešos
Mes

v S

visur suma-
/ .*

A

Be iliothiystės ir kūdikystės 

skyrių, .biuras turi kūdikiu hy- 
gienos skyidą, pramonišką sky
rių, kurio darbas inima vaikus 
kurie reikalauja specialūs prie
žiūros, statistiką skyrių, kuris 
atlieka statistišką. dari)ą ir ve
da statistiškus tyrinėjimus; e- 1 
ditoriajišką skyrią, ir pasi- 
Unksniminią skyrių. 
‘•.Vaiką Biuras, .aptn’t„8hep- 
pard Tovrner akto, stojo už vai- • 
ką darbo įstatymą, kuris pri- 
imtas 1916 -metais. •_

Prieš akto priėmimą buvo 
šauktas visų valstiją viršinin
ką susirinkimas dėl pasitarimo 
kaslink reguliari jų dėl vaikų 
amžiaus. Tame susirinkimo 
valstiją konusijonjeriaę ir fab
riką inspektoriai balsavo, jog 
norėjo pripažinimo nuo Fede- 
ral'ės; vaklžios. Ir Jokiu būdu 
tie valstiją AUršiniitkat dirbo iš
vien su Vaikų Biuru.

Kuomet aukščiausias ’ teis
mas birželio men. 1918 m. Imk? 
jog įstatymas nekonstitueiona- 
jtškas jau buvo veikęs 9 mene^

Nuo 1911 m,.sekdami Gido, 
.viena valstija po kitai pasky
rė savo vaiku gerovės viršinin- 
ką, kurie palengvino esančius 
įstatymus, kurie paliete vąi- 

• kus, ir rekomendavo įstatymus 
: dėl vaikų ge’royės.

Nuo pat pradžios, Vaikų 
Biuras gavo paramą mm mote
rių organizaciją, 1900 nu, 1500 
moterių iš 1/ valstiją dirbo iš
vien su Vaiku Biuru. 1915 m, 
raporte, Biuro yiršiinkaš užre- 
kordavo 222 komitetus .į 24 val
stijas. 1916 iri. tas judėjimas 
užsibaigė į Nailonai Babv 
ĮVeek pa’rodą, ir 2,083 kūdikiu 
savaitės švęstos, .kiekviena 
vai st i ja\lal y vavo.

Laike kares Vaiką- .Biuras 
buvo užkviestas pradėti vaiką 
■•gerovės problemą. Buvo nu
birta šaukti antrus metus šios ’ • < 
šalies prisidėjimo prie kares, 
vaiką metus. Visos'valstijos, 
apart dviejų, prisidėjo prie 
vaikų metų- problemo ir buvo 
17,00(1 komitetą ir suvirs 11,- 
000,000moterių narių, ’

Prieš dešimts metą gimimą* _ 
registracija nebuvo įvesta. Da-ri^) 
bar inima 30 valstijų ir District Į; 
of Columbia--72..2 procentą gy
ventojų. Vaisi įjos kurios tu
ri spėri altus biurus ar skyrius 
dėl vaikų sveikatos .augo nuo 
1 iki 46: 40 valstiją priėmė 
motinystes ir kūdikystes aktą 
iš 1921 metą. Beveik puse val 
stijų įsteigė1 komitetus ištyrinė
ti. vąikų gerovę, su tikslu pagė- 
rinli istnlvmus. Skaičius vals- t v ** u
tiją, kurios aprūpiiia taip va- 
dintaš motiną pensijas, viešą 
pagalbą vaikams savo namuo
se, augo nuo 2 iki 42. Daktarų 
profesija teipgi kreipia dau
ginus atydoš į vaikų sveikatą.. 
Vaiku Biuras neima garbę dėl 
visu tu permainą, tik jo ištyrė 
iiejiinai pristatė laktus, ‘ kurto 
su. pagalbą vaikų ■gerovės viešą 
ir pitapiŠkii vaiką prieŽiąros 
agent urą, motiną orgąnizaeiją( 
biuras galėjo kreipti atydd Į 
svari liausi us vaiką geroves’ rei
kalus. /f. . . . • ■ . ‘ ■• ■

J

l

•K

) O G) O 0 G
.... -

(j) vS* (1) (•) į) d) <
-»

;j.WLtidiuUtdb4sU savo rėmėjams ir priefeliams, ftą-irm 

tižsugtšys^Dki-ridnitdtą’ Austoms metams prisįąsdami $ L50 

iš kalno, galės pasirinkti sau dovamą vertės 1 doį. iš sekau* 

čiu knygą : ’.

■ ?v

1) ALGIM ANtA Š, It ()r iška apysaka, 2 kn-ygr (a p-
t ik*A . (Dj

2) ' D^VNaAITŠ KARALIENE. Legendos apie 

Švč. Dalią, Apdaryki

3) TRYS KELEIVIAI: Krikščionis, Žydas Ir'

4) MANO PATYRIMAI KAREJE.. (Dažus ąp-
V 'Tąsymas  «•*<«*•■«•<<•<■«*»«•:« *<*?•*•*••• •«**K*'"«*O*<*r <

5) PETRTUI<AS. PasakailP............... .z....... ....... .

6) CIT PAKLAUSY'KIT, Cražiti dainą knygelė .

’8)

9>

10)

11)

12)

.13)

14)

15)

1(5)

17)

18)

19)

>

)
t

A4

<r

.1.00
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ŽEMeS GIESME, 1 dalis...... ............ ........ 1..........__
• • • ,

ŽEAIES GIESME. II dalis

UBAGU AKADEMIJA juokingas veikalas....

UBikGŲ GUDRUMAS, 3 aktu komedija........

KOMEDIJEEĖS. Paraše Gurkliutū-Giidiene 

KOVA PO GIEDR AIČIAIS. Drama........ ....... .
Ą

PILOTO DUKTĖ. Drama ........ ...................
SCENOS ĮVAIRUMAI. Rinkinį komodjjėlhp 

.DANGAUS AUGŠTUMAS ir žemės senumas ’

KELIONĖ APLINK PASAULĮ. Graži pasaka' 1.6() 

LIETUVOS ISTORIJA. Parašė Pranas....-..:..... 40* 
LAISVĖN’ BEŽENGIANT. Atsiminimai iš 

buvusio visiiotino- Liet, seimo, New Ym-loC....

20) ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs
Tf*vm h i - * . .kO«£X»Cr> ICl XI ^a,ma,aaataia<a„ai ,,a,,La,*H aaia,iaa<aaai,O,i aaa»aaaaiaa*a,aaaiana,,nt,,,»a„iaima,t,,,,i,B,laa,n ♦ J r t

21} TEISIU VADOVAS IR PATARĖ JAS. Svar-
. biu wiu rinkinys... ..........        .'.50

22) KURIŲ BUS VTRŠUB? Graži knygelė...;___ _ - .1(1

23)

75
r

.'D. - . ■

J viliu U T/it.lirop, pirma ve
dėja biuro, turėjo sunkų darbą 
pradėti tokį simzmymą. .Nors 
panašūs biurai buvo Įstorgt.i 
I Tolgiji »j, Čoknslovalti jo j, 
kivtijoj. ‘ Rusijoj, Lenkijoj iruti praleistu dėl Vaiką Biuro 

bot Suv. Vaistemu'bo ir dėl ištyrinėjimą moti- 
bnvo pirma- įlystos ir kūdikystės mitlinumo.

• .Liekami pinigai bus padalinti 
turi) valstijų, kurios priims tą 
aktą šokančiai’: Kii'kvienai imi- 
tajai$5,00.0, ir dar $5,000;kiek- 
iviėnai valstijai kuri lyginą, su
mą galės pristatyti. -Kiti pini
gui bus paskirti tarp įvairią 
valstiją sulig gyventoją ir jei- 
gu valstijos^pridės lyginą su
mą pinigų. .

. t >a rbo plian a s turi būti yals- 
t įjos Į veš tas. Lede ralis Bov 
das iš Vaikų Biuro vedėjo, Suv 
VaIstijii Viešos Sveikatos Bin 
ro viršininko ir Suv., Valstiją. 
A ('švietimo Ktaništ jbuioriaus, 
guli, užgirti ar.atmesti valstijos' 
plian-us. Bet pats aktas įHisi- 
lutai po pri(iži.rira‘ Vaiką Biuro 
motiięstos šlčyriaiis kurio T)r. 
E.-1 inde yra.. dlmktrirK 1 ;

■ KoturiasMlęšimts vatst-ijąpri- 
ūmūtą aktą. dNis/uTiosnepri- 
Diieyru:-’-.-" Maino, .Veriąont, 
M asšaeliusotl s, Comieelicut,
•Rhode’ Isliind, lillnois,- Klusas, 
ir LoąĮsiann. - krovos pradėt os; 
MiissaclįUsultš valstiją iv taksit 
mokėtojo,- pabandyti ‘tą- akta 
k’onst.Un<‘ijai1Škuiųą; Šita Vai
tai ą; niigš?iintįsins teisinas bjV 
tatalK 1H“3 m. yržtaįgč' tą' ly- 

iso- vą*

J ligosimi joj, 
jų Vaikų-Biuras 1 
viešu agentūra apsvarstyti vi
sas kndikysl ės. problemas ir lo
dei p-le ’ Lnlhrop- pradėjo visai 
tmiij;’ darbą, Jai buvo paskir- 

; t a ■ £25.64(t vesti t ą. (tarinį. Bu 
Ja smili pradėjo biuro darbą su- 
pasisekimu.’' Savo pirmame ra
porte p-1ė Lai h rup parodė, jog 
‘■biuro tikslas yra tarnauti vi- 
•.sieftis vaikams, įvesti priūžių- 
res ir. apsaugos naujus būdus, 
kurie klekvii mani vaikui (Inos 
pri.'mliiičią progą šioje pasam 
leįe.'"’ Tas reiškia, jog apari 
a | is va rst y i nu į vairią . agentūrų 
problemų, kurios prižiūri ne-, 
laimi ligas g f u'j >es ••vaiką visose 
aplęlinkūse, turi būti sąryšis, 
su tomis aganlūromis, kurios 
prižifirojo vaikus, ir - su tais 
Bnmiūmis, > -kurie apsirūpinę .su 
vaikų, priežiūros prnblumais ir. 
net su pačiais tęvais, kurio pta 
Sū pagalbos dėl sava vaiku;.

Biuras puririnkd. wkildikją 
j ui rl iminią M kaipo pirmą dar
bą. Bilui mis] Tęsi n Vesti tą iš 
Iyriiiėjimą-.nežiūrint į "mirčių 
rekordus. Tas yną įminti su 
g im lu lo rėki m lai s i v seki i. 1d o’k- 
vieną vaiką -per pirmus mel lis 
j(i gyvenimo. Kūdikio visiųis-

f wi;in apakta. *H \«x
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SCRANTON, PA.
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Šv. Juozapo parapijos _. i puikiausių, choro
laikytas meriesiijis susirinkimas 211

«________ ____________________ - __________ x-n i ir K a s
THVni IfninNlinęt hildškų Dmugijų sųrjšiui, kuris t(lU flĮJ RULuITIiJuOImI ą<iip graižai pasidarbavo dėl savo1
——*■— parapijos knygyno ir visos kata-

| Minėtoji vakariene buvo viena Ūkiškos Clevėlando visuomenes,
_ nes Atholio darbščios' nes šis knygynas bus visiems šv,

■"moterėles visokių gardumynų pri-J Jurgio parūpi jonams atdaras.

S "7.

f

I j

■ I

u -•. ]kepe. Kaip teko girdėti net su-.d. epalio pobažnytinėj svetainėj, [mSg /, 6 . .
tuojans po pamaldų. Susii-inkimą! . v '. ® 1 ■ t . 81
■i- t. Į j— t-tos desros ir gardus piragai su lie- atidare gerbiamas choro vedėjas J.' . „ “ , .

vtJ‘i n.--? . (tuviskais sumals. O tu Dieyuleh,yaraitis. -Buvo, pasikalbėjimai', . • . .•, „ iko ten nebuvo! Stalai-apkrautikas link rengiamtĮ visokiu ... Val„s
.vakarų. Visi nariai sutiko dar. 2. ™ į“\ . V V
i-& <.4.- x • - {kiek kas norėjo. Garbeticms vi“kilotis ii reflteti tankiai pramogas J . . . . ,

■ - • . t d ‘Šiems,, kurie prisidėjo savo atiko-Choras jau žymiai padidėjo skait-;. . . , , v
liuje nariu. Daug naujų pi-isira-i“1“ " d“bu- 
žė, dar daugiau žada- prisirašyti iP* 
irveiktitoliaus.nesyra.visidarbž.i K. -y’*“™“ ^y«™iiil»i kaip 
tūs ir geri giesmininkai, noriiiiaLin*.y,o^elNi;.J'ai1 yeg11;lze';
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sudaryti vienų iš geriausių chorų 
apielinkūj. Turime darbštų var
gonininkų p. Varaitį, kuris deda 
yisas savo pastangas mokinime, 
choro, dūk tai yra didelis darbas 
gerai chorų išmokinti.' Visi nariai 
užsimokėjo paskirta# mėnesines 
duokles.

Šv. Juozapo choras turėjo pa- 
. bengęs savo vakarienę 13 d. ’spa- 
lio yvef iihiejpmiiokykta;—Gaspa-- 
dines valgius gardžiai pagamino 
ir visi gardžiai valgė ir saldžiai 

- apsilaižė. z Buvo svečių ir iŠ kitų 
miestų atvykę. Valgydami^ visi 
linksmai šnekučiavo -ir liko užga- 
nędihti. Po pavalgymui gerbia- 
mas klebonas padėkojo už vaka- 
nenę ir pasakei
Prašė visų giesmininkų laikytis 
vienybeję-ir veikti kų nors naudin
ga paraipjai ar choras dėl savęs. 
Vietinis vargonininkas ir-gi pakal
bėjo į choristus, prašydamas visų 
narių lankytis ,ant paskirtų repe
ticijų. Visas choras užtraukė po- 

.rų dainelių: Lietuvos himnų, ir 
“Čia kraštas liūdnas.” ’ Buvo vi
sokių žaislų ir Šokiai traukės ,ild 
vėlybai nakti. 1 Smagu priminti, 
kad-mes choristai turim savo, na
rių tarpe ir muzikantų: p. Varai- 
tis, p. J. Galinis ir p: Pranciškus 
Senapėdis graijino visų vakarų.

'Visi gerai pasilinksmino ir'vaka
ras užsibaigė. -j , '

Ir vėl choras rengia šokius ir ba- 
. liij. ant 30-tos d. Spalių Kunigaus

imo svetainėj, 1506 North Main 
Avė. Jaunimui bus daug darbo 
■ir linksmybių. ", .:

(kevičius, Gabrišiūnas ir Didiko- 
his ir-gi prisidėjo. Buvo prie to 
ir puikus pasilittksmimmas su šo
kiais. Dabar 3 lapkričio rengia 
bažnytinis, choras didelį koncertų 
po vadovyste A. Barono ir-gi nau
jų vargonų naudai ir. tikimos ge
rų pasekmių turėti, nes bus dai-. 
nuojamos naujausios dainos kokių 
dar Atliolyję niekas negirdėjo. 0- 
gi dar bus ir kitokių pamargini- 
mų. Girdėjau, kad mūsų lietuvio 
daktaro jauna moterėle p-nv Rin-; 
gailicuė,pirmų kartų pasirodys ta- 
me^ koncerte su savo gabumais 
kaipo pianiste ir dainininkė.

- Ruduo.
/

i

Spalio 14 d. ūv.' Jurgio parapi
jos 'svetainėje buvo įrengtas iškil
mingas vakaras *— mūsij tautos 
didžiausio poeto kun. Maironio pa
gerbimui arba geriau sakant, jo 
šešiasdešimts vieno meto sukaktu- 
vių apvaikščiojimas. Šias, iškil- 
įims buvo' surengęs Katalikiškų 
Draugijų Saryšys.

Programoje dalyvavo net trys 
jaunimo draugijos-; L. Vyčių 25 
kp.,- Teatrališkas"choras ir? švv 
Jurgio parap. klhibas. .

Pirmiausia ant programos sekė 
gerb. kun. V. Vilkutaičio kalba. 
Kalbėtojas daugiausiai kalbėjo' a-- 
piė Lietuvos vargus ir jos ūždrau7 
dimų kalbos ir literatūros, kada 
buvo po Rusijos jungu. Gerb. 
kalbėtojas ragino visus, kad skai
tytų kųodaugiausiai katalįkiškus 
laikrųščius ir katalikiškas knygas,, 
o ypač, kada bus atidarytas savo 
parap. knygynas užvardintas 
‘ ‘ Šiai rouiĄ Knygynas. ” ‘

Paskiau seki veikalo perstaty
mas, trijų aktų komedija, “Rau
donas- Knypkis..’ ’ Veikalas atlik
tas neblogiausiai. Šie asmenys da
lyvavo šiame veikale; Prof. Bala- 
kono rolėje V. Gibavičius, jo pa
ti ■— t). Valiukaitė, ■ prof. Pusla
pis— J. Statula, jo mylimoji —

>

—I— .................. ... 1 »■' ■■ <

ATHOL, MASS.

Atholyje šį tarpų iš po vasaros 
atostogų pradėta smarkiai veikti. 
Spalio U atsibuvo parapijos va
karienė naujiems 'vargonams įsi
gyti. Labai nusisekė, nes gryno 
pelno atliko 312 dol. Daugiausiai 
pasidarbavo prie surengimo*- se
kančios draugijos; Aušros Vartų 
draugija davė salę už dykų, Šv. 
Onos; ir Pranciškinūs -nares daug k),- Kilmikaite. . -
triūso lįadčjo tame darbe. ’ Jau| rp.u.pe antro akto buvo mono- 
Atholyje kas kart parapijonys su- :iogat; “Brooldyno dešrų .bendr'o- 
■maningesniais tampa bite rengi- Įv& prezidentas,” kurį atliko įžy- 
me. . ‘ ■ . “ minusias Clevelando kolnijos mo-

_ įiologistas A. Btaseliūhas; jis taip
i su savo 

g, i bendro ves reikalais, kad dauguma 
žmonių turėjo gerokai ii* apsiverk-’ 

^{ti iš juoko... • v
! Pti tam sekė dainos. ■ L. Vyčių 

H' 25 -kp. dhoras sudainavo porų dai- 
§ nų: chorui vadovavo.' gerb. muzikas 

nems išgauti pas- |Į J. čižauskas; dainos sudainuota 
ii' tiiikuinui iaos/S: .<r!lua gražiai ir gyvai, net choras 

[ per .žmonių delnų gausų plojimų 
i buvo priverstas atkartoti. Aitras 

choras dainavo—Teatrališkas, ku
riam -vadovavo p. K-rampa.. Dai
nos išėjo gana gerai, Tarpais gro
jo šv. Jurgio parap. orkestrą.

Žmonių buvo priririnkę pilna 
svetainė. Matyt, kad gražaus 
pelno liks dvi šv. Jurgio parapijos 
nkygyiio įsteigimo. .

Programos vedėju buvo gei'b. 
M. Rusockas. • ‘ •

Už tokį gražų atliktų darbų rri- 
ika tarti širdingiausių .ačiū Kata-

■' • | audiencijų prajuokino
. ®®©©S®ffi®®©ffiS©©©S®^©®®?BQ©©® V I, „nuW1Xnkw l-<w

GUNARO 
į AR SIASOTV A.'I■ftlllff I (lt111- IĮ Į 
I .VLIS /’ AlILHilKĄž■,
Į 2629 Z.t'eli! rieti utvažittosi į via šį
i . melų.
į Leisk musų raštinei Kaune pa- 
j gelbėti J ilsų giminėms išgauti pas- 
) purius ir vizas i. ' 
| pi'irOngti j kelionę.
j Nereikia kinieti dėl vietos, tu- 
) įdniiems Cunurd linijos lalvakor- 
’ t<?s. Cunurd laivas išplaukia Iš 
} ‘ Europos kas kelintų dienų. Cunard 
Į iuivukories yra-geišos kelionei ant 

AOTITANIA, BEKUNGARIA ir $ 
j MAUKETANIA, greičiausia, jusli # 
i; kelionė tarp Lietuvos ir Amerikos. $ 
Į l>el smulkesnių -inforinaeijų, $ 
i malonėkite susižinoti sn musų $ 
Į vietiniu agentu- urbti musų rasti-

Audientas.
■' ------------4-^. -' - >

CAMBRIDGE, MASS.

Iš katalikų veikimo,

Nors pastarais laikais “Darbi
ninke” nieko nesimatė isCambrid-. 
ge, bet tai: nereiškia, jog katali
kai šiame mieste nieko neveikė. 
Mat čia: veikėjai daugiau mėgsta- 
veikti,. o mažiau girtis. Štai trum
pai kiek" beveik prisės menesio dar
buotės. K

Spalio 7, katalikai"' parapijonai 
surengė puikų koncertų ir balių 
— valgių pagerbimui savo dvasios 
vado kun, P. Juškaičio varduvių 
dienos. Koncertų išpildė vietos 
choras pu vadovyste vargonininko 
p. V. Šireikos. Buvo kviesta ir 
iš lcitm’ svečiu solistų, bet nepri- 
buvo. Iš įžymesnių svečių buvo 
•gurbvLimrriAATrmattsk^  ̂
reiice’o lietuvių klebonas ir Pet
ras Juškaitis, brolis mūsų Iclebo- 
no. ■ Dainų ir eilių tarpais buvo ir 
kalbiu Eilės buvo daugiausiai ve
lijančios klebonui kloties, vardo 
dienoje. Gerb. kun/F. Virmaus- 
kas kalbėjo-girdami Cainbridgė’o 

sielų ganytojo. .Pagalinus kalbė
jo ir pats gerb. klebonas .kiin. F. 
JrU'kaitis. Pareiškė kiek per tuos 
praėjusius šėšitis, m’etus tapo nu-- 
veik-fa, kiek skolų išmokėta ir kad 
norįs kas greičiausiai atidaryti 
parapijinę - mokyklų. Baigdamas 
dėkavojo už tokį žmonių atjauti
mų, apiprekiavimų darbų ir. už au
kas suteiktas. Šioj vasaroj gerie
ji parapijonai įtaise klebonui -au
tomobilių ir"dabai5 vienai asmuo,, 
kurs nei savo vardo, nesakę,' įtai-' 
sė šiltą futrų. Vakarų vėde p. A’. 
Patcmbergas.

Spalio 14, Moterų Sąjunga turė
jo puikų vakarų. ’' Buvo' sulošta 
du veikalu. Vietos lošėjai vaidi
no “Visi Geri.” So. Bostonie
čiai apart veikalo kurio, vardo ne
pamenu lošė ir dialogų, monolo
gų net. kelis. Vakaro vėdejū bu
vo gerb. kun. F. Juškaitis?

šeštadienio vakarais'keletas ka
talikiškų. draugijų buvo surengę 
šokius. Pasekmės-. buvo geros. 
Laisvųjų draugijos neapsileiscla-, 
mos ir-gi renge šokius.' Uždirbo 
pelno viena -draugija teko girdė
ti padaro tris eentus, o luta kelis 
centus į skylę įėjo.

Spalio 21. L- D. K. B. buvo-su
rengus prakalbas. Kalbėjo p. 
'Pakštas. Žmonių buvo prisirinkus 
pilna svetainė. . Gerb. kalbėtojas 
nuędugniai išdėstė L. D. K. S. 
reikalus. Buvo- renkamos aukos. 
:SiuiuI<avo-vii’š_$T5.0Q,. ir akcijų 
užsirašč už kelis šimtus dolerių.

•Ateity žadama dar daugiau 
veikti, Kiekvienas - sekmadienio 

' vakaras programais užimtas. Lap
kričio. 18, ant Thorndike svetai
nės. Montello choras statys “Klai
pėdos Julę,” labai puikių .opere
tę. Pelnas-eis parapijai.

žinovas.
*

j nėjA'. ' 
’CUNAItB IJN% )12Q ytam m. 
į Boston, Mass
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• Buvo iššaukta vardai pirmo au-'pas stotį daugiausia girdisi vien 
Numojo, pirmų susišliūbavusių, lietuviškai kalbant. . A
pijnnos pakrikštytos, pirmųjų pa- j Paklausus kur lietuviška bažhy- 
sirašiusiųjų ir, žinoma, tvėrėjų.1 čia,. tuoj sako, lįsk į šitų sutevay 
Nutarta juos ir kitus parapijos ge- ir eik tiesink pro Šių dirbtuvę, pa
rartus ir artimus kviest atsilanky-'sisuk po dešinei ir tiesink eik iki 
ti į jubilejaus apvąikšeiojimųs,

Spalio 26 visa parapija važiuos Teisybe, einant gatve, vaikai bę- 
į parapijos laukus “Palangei!” gioja, nors didesni kalbasi ameri- 
sodinti jubilejaus medžių. . koniškaų bet susipykę ar komedi- 
-Lapkr. 6>_tLĄ.AL bus mišios už juidami, tuoj išgirsi, 

kun. Žebrį, 9 A. M. už visus para- ar “žioplį,” 
pijos tvėrėjus ir darbuotojus im- 
rusius.

'r. Ames St., tai ten pasakys bie kas.

I

“durniau”
rt ”

Neinu į parapijos svetainė/Pa-
• f < -i —<7 vai. vak, bus prakaĮ- sitaike taip, kad buvo rodomi ju

kos. į kuriaš kviečiaams kun. J. dami paveikslai, nes čia .paprastai 
Šeštokas ir kiti įžymūs parapijos ' kas trečiadienio vakarų rodo dėl 
prieteltai, ' .. ' [parapijos naudos judamus 'lia-

Dapkr. II,bitę tai parapijonų ' — n—'f— m~I ----  ■" ■
diena. Komunija, trejos mišios, 
bankietas, programas ir tt.

Bankictiį pateiks parapijos mo
terys. Vyrai mano parapijai jubi- 
lūjaus presentų įteikti nevalgomų 
— radio arba krutamu paveikslu 
mašinų, Reiškia, bytinsis vyrai su 
moterimis anot Adomo Stravinskio 
įnešimo. _ ' .

Apart tų bus užbaigai jubilėjąus 
surengtas parapija# bazaras. Mar- 
šuos atlankyti pirmųjų parapijos 
trijų nuosavybių. Taip pat atlan
kys ir senųjų- bažnytėlę,/kuri da
liai1 vartojama “Palangoje” kaipo 
koplyčia. ’. . ,

Parapija labai įsisiūbavusi pini
gų rinkime užbaigimui labai gra^

dėta statyti liepos mėnesy, 1922. 
Išsidalinę į penkis būrius: parapi
jos tvėrėjai, parapijonai abelnai, 
Lietuvos ■ jaunuomenė, 
jaunimas ir vaikai.

- v
jau 6 metai kai pirmininkauja mo
terų dr-jai po vardu N. P. Pana- ' 
les Švč., kuri turi suvirs 300 narių. ’/ 
Antri laimėjo daugiausia narių tai ’ 
L. D. K. S. 2 kuopa, prisirašė šie : 
B. Lydokaitis, P. ^krivis ir kiti 
Kas kaip pasidarbavo taip ir turi. 
Po prisirašymo narių, prasidėjo 
prakalbos Dr. Pakšto. Dr, Pakš
tui pasirodžius ant estrados buvo 
priimtas puikiai, Dr, Pakštas nu* 
i’odv labai aiškiui šios gadynes 
kliūtis’ kaip žmones ge.ro nori o 
blogai veikią. Nurodė bolševikų 
gyveninio padėtį,. net Montcllos 
hijlšovikėliai užsinterešavo tuomi, 
Nežinojo nei kur dėtis iš džiaugs-
mo.

Po- prakalbų Dr. Pakštas prašė 
kad kųs užduotų kokių klausimų 
arba stotų j diskusijas. Spėjom, 
kad raudonieji kibs, bet nei vie- • 
ims nepasirodė. Boševikeliai pa
sėdėjo ir išėjo kai žydai cibulių 
paėdę. .

klebonas Ir vargonininkas.
“ Vedėjai šių ferų yrą; Treinavi
rius, Vaičiūnas ir
daug kitų, Iturij pavardžių neteko 
sužinoti. !

Abelnai imant, Montello yra 
dikhii_ apgyventas lietuviais ii’ 
daug kų gali nuveikti. • Daug yra 
gerų žmonių. ’ Ale kur ir . nebus 
turėdami tokį klebonų kaip kuli. 
J. Švagždys, kuris su žmonėmis 
visuomet, viskų tariasi,- Tai mažai 
tokių rasime.

t
Svečias.
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veikslus. Tai labai geras daiktas.
Priėjęs netoli svetainės jau iš

girdau didžiaitsį lermų: visokių 
balsų girdisi, mat tai vaikai suėję 
visi, nes nuo 6 iki. 8 vai, tai vaikų 
laikas, Labai geras paprotys čia, 
kad vaikai ant i v. turi būt jau 
namie. To nebuvo kur aš pirmiau 
gyvenau: net ir po 12 naktį sutik
davai vaikus ant gatvės.

Kitų, vakarą nueinu į tų pačią 
-s-vetahię^—Inrinu-peų-diirisLžifto 
rili, būrelis jaunimo susidęs: ’vie
ni aut estrados, kiti žemai, visi 
pasiėmę po knygų į rankų. Ma
nau sau, kas čia yių^ųr tai mokyk
la ar kas, bet pasiklausius/ pasi
rodė kad tai teatrų mokinasi, nes 
vienas skaito, po jo kitas ir t. t, 

vedamas Jono Banio mokinas ope
retę “Klaipėdos Jule,”xkurią sta
tys scenoj 11 d. lapkričio, 1923 m, 
Šis choras susideda iŠ .beveik 60 
ypatų ir gana gerai' išlavintas, y- 
ra ko* paklausyt, mat veik visi na
riai supranta muzikų šiek tiek ir 
nekurie ima lekcijas da privačiai. 
Tikiu, kad šis veikalas, pasiseks 
gerai perstatyti, ųes jų vadovas p. 
Jonas Banys' yra geras muzikas ir 
moka* gerai aktorius prirengi. 
Taip-gi girdėjau jog ir orkestrą y- 
ra paimta iddele iš apie 20 ypatų. 
Tikiu, kad susirinkus publika bus 
pilnai patenkinta. Bet’ viena tai 
labai nemaloni silpnybe pas cho
ristus pasireiškia tai ta, kad per 
praktikas nelabai rimtai užsilaiko; 
ypač vaikinai. Žinoma, tas labai 
daug daro nesmagumo kaip mo
kytojui taip ir patiem sau.

Jaunimas—vaikinai turi' susi
tvėrę “Alma. Cub.” Neteko su
žinoti tikro jo tikslo ir kų tas Al
ma'reiškią, nieko.nęgalėčia da pa
sakyt. Tu-li pasisamdė neperdide- 
lį kambarėlį, kur laikų galima pra
leist. Nieko nepastebį jau kad 
kas būtų negera : sueina, pasikal
ba,. pagrąjina gramafonų. Tikima
si ant toliaiis įsigyt didesnį kam
barį, gal ir nuosavų. Dabar 20 d. 
spalio turėjo šokius, kur jabai gra
bus būrelis jaunimo susirinko: vie
tinių ir net iš apielinkes miestelių. 
Tikimasi gero uždarbio..

Vyčių susirinkimas.

Klebonas iš. sakyklos užsakė, 
kad Vyčių susirinkimas bus tilo j s 
po pamaldų. Gerai, sakau, nuei
siu pažiūrėt jei įleis. Manau sau. 

. pirma kuopa, tai turi būt- labai jau 
garsinga ir nariais skaitlinga ir 
veikime pirma. Bet apsirikau, o 
gal ir ne. Tiesa, .susirinko ma

ržas būrelis jaunimo, sako dar ne 
visi, bot vistiek pradėsim susirin
kimų. Tuoj\pirm. atidaro susirin
kimai)’ pasirodo iš protekolo kad 
yra veikia gana gerai. . Mat nors 
ir mažas būrelis, bet visi gabiausi 
nariai priklauso, kurie galima sa
kyt ir visų kitų organizacijų visų- 
ynirų laiko. Tad gal jie buvo per
daug užsiėmę kitais reikalais Įr 
pamiršo vyčius. Taigi ir nutarė 
kad griebtis kosmdrkiatisia-i darbo 
kad- sustiprinus vyčius; Ir tą pa 
čia dieną prisiriišū 5 nauji nariai. 
Išrinkta komisija surengi Vyčių 
va|ni. B. Kašėtaite surengi teatrų.; 
Komi-jin <X Dubosiiltė; K Rožč- 
liaile, J. Banys, J. Spraiimitis Ti
kiuosi kad trumpoj atėįly vyčiai 
pralenks, visas kims kuopas. . į

Parapijos femi. . ..

čia.prasidėjo 24d.ąpalioŠri Rm 
L- pa* Tarai ir tęsis kas seknmtliE. 
mis ga iki adventų. Kaip kitur 
taip ir čia lahardaug įr 
imi H'.fkurie prinešė visokiĮį'd.rik- 

<lri pąnpiy^,'ŽiaTmv; J Jei 
» , , ,, s a tymo bmmyčios taiAr susirhtkę

lijh iVim^ vvihlidrii ir
.... a ; urminė -taip h.įp avily<3,D in ’

” 1 si dirba, i rūta, Imd tįk k j hmįbm -..
.* > . *. » i. - - *• ' '

Amerikos

Reporteris.

HARTFORD, CONN.

Apsivedė.

. Spalio 22 d., 192 J m. šve. Trejyr 
bes bažnyčioje klebonas kum J. 
J. Ambotas patarnaujant vieti
niam vikarui kun. Mockui ir kun. 
A. Vaškeliui iš -NVaterburio, iškil
mingai surišo- moterystės ryšiais- 
Moniką Šfriutę ir Rokų Volungevi
čių.. Pirmas jpabrolis buvo A. Si
manavičius su p-le Ona Aidintu- 
lcc, antras pabrolis G-. Šaltokas šu 
p-le P. Lemeris.Jaunavedis yra 
6-tos kp. Vyčių, narys. Nors jis 
gyvena NVindsoiy Conn., bet kiek 
aplinkybes:- pavelija . darbuojasi1 
prie Hartfordo jaunimo. Ameri
koje išbuvęs'apie 16 mėtų, turi 
susitaisęs, savo puikių Nuosavybę.. 
Jatmavis paeina-iš Merkinės par-., 
Nuovasuodų kaimo. .

jaunavū'Amerikoje gimus, bet 
pavyzdingai tėvų išauklėta ir yra 
rimta, iefuyaitė. Vestuvių poky
lis buvo pas jaunosios tėvus (Jas- 
tanbury, Conn'. Tų pačių dienų 
jaunavedžiai sūdo į savo puikų au
tomobilių ir iškeliavo į Nevr Yor- 
ko ir. N. J. valstijas praleisti apie 
savaitę laiko taip sakant, “honey 
moon.”

. Geriausios ■ kloties jaunave
džiams naujame gyvenime.

Reporteris.

i .

• *•

MONTELLO, MASS.

Prakalbos pavyko,

14 d, spalių šv, Roko salėje Įvy
ko prakalbos. •Kalbėjo -Dr. Kazys- 
Pakštas, L. D. K. S. pirmininkas.. 
Klausyt o jų susirinko nemažas bū
relis. Tos prakalbos buvo sureng
tos Federacijos 9-to skyriaus ir 
vietinių katalikškų draugysečių. 
Vakarų atidarė Federacijos pirmu 
įlinkas Mikolas Abračinskas iu.pa- 
aiškina vakaro—trkkHp —Tarp-gj- 
galejo kas norėjo prisirašyt prie 
kurios nors draugijos už 1 dolerį. 
Turbūt moterų draugija daugiau
sia narių laimėjo pasidatbavus .piįr- 
minjnkei p. Onai Kašėtaitei, kuri

. )
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MIKĖS 
? (HARRIMAN LINE) OG’NT SERVJČE IVtTH

tRUMPTAUSIAS KELIAS 
LIETUVON 

išplaukia klekvieusj savaitę IS 
Pier 86 North Iliver. ties 4<> 

: gatve, New Torte musų pir- 
: nws Mėsos-laĮvais 

“Rssolutk,” “Beeianub,” 
“Albekt Ballin”1 
’*DEUTSCHI.AX1)” 18

Veža 1, 2 ir 3 Mėsos kel iau- 
ninkus, taipgi šie laivui 
llotmt Clau,' Clrvclan^. Han
su, Tlturingiu.- ir WesfpltaUa 
3-člos klesos keliauninkams. 
Ganėtinas- ir gėras pattiriiavi- 
mas, gerąs valgis’ ir' patrau
kiantis, smagus važiavimas. 

United American •Lin.es 
. .Teraus RoTTBSEiaiG, Tnc:. 
260 Hunovoi* st„ Boston, Mass. 
arba pas įgaliotus agentus.

a

SįSKAITAS
................. ' > * 

' ••...............................................................................................A’

Baigdamas savomisijų Amv ’ ' 
i-il:o,Į'\ kaipo Lietuvos Šaulių 
Sųjmųitos Atstovas, šiuo labai. ■ 
nrašiui visas oį^anizacijaš ir’ J 
usimmuvpaš’lČiHdmsyį^Š^^^ 
liko Lietuvos Šauliaiiis. sldrtų " 
aiikii, neatidėliojant išsiųsti 
jas Šaulių Centro Valdvbon į , 
Kauuų (Laisvės-Alėja 26) į ar- ‘‘ 
l.m žemiau paduotu adresu, • 

Asmenys, kuriems buvo siun- 
čtanius “Trimitas” išpardavi- . ' 
jinui, arba Saulių Rėmėjų ženk- ■ • ■ 
liukai prašomi yra atidskaity- '< 
ti. . ' _ _ - «•

Lygi u-L ūdų labai, prašau vi
sų, . pas kų randasi dar Šaulių 
blųjįuigos išleistų knygelių “I-.-.. 

.'deja ir Darbas,” paleisti jas, ■ 
ik.ad ir pigiausia' kaina, sulyg 
'savo nuožiūros ir pinigus, už 

-jas priduoti tuo ,Į>at adresu į 
New Torkų (Lietuvos Konsulą- . 
tas).

Už mėnesio nuo šio laiko ža-' 
du iškeliauti į Lietuvų, - ir to
dėl labai svarbu, kad iki taip 
laikui visos sųskaįtos būtų už- ' . 
baigtos. ' ' -

Šiuo įlietu. L. Šaulių Sąjun
gos Centro Valdyboj yra jau * 
prirengta spaudon antrą laida 
knygelės “Idėja ir Darbas,” 
kur tilps apyskaita Visit aukų, — ■ 

_ gautų laike mano buvimo Ame- - 
rikoje. . Jeigu užsilikusius ne- *• 
išsiųstomis aukos, vienam me
nesiui praslinkus nebus išsiųs- 
įos, tai jos jau negalės tilpti • 
šioje'aukų apyriruHoje.

v A, žemaitis,
L. Šaulių Sųjungos Atstovas.

■ Adresas: Litliuanian Consuhit . , 
38 Bark (Iloom 1108)., - 

No\v York Cit v. ■

jinui, arba Šaulių 'Rėmėjų ženk

f

v

NEW BRITAIN, CONN.

Via jau 11 ni. kaip lietuviai ka
talikai pamaldas laiko naujoj sa
vo šv. Andriejaus bažnyčioj. ■ Yra, 
didelė bažnyčia, bet nebūvu iią- 

:grąžytu. Pėr pasidarbavimų. inū* 
su klebono kun. E. Grikio bažny
čia tapo pagražėta: indūta pora 
naujų altorių, koletas stovylij ir 

: sienos papuoštos sii pmveikslais ir 
brangiausiomis spalvomis. Dabar 
Nevv Britainiečįai gali pasidžiang: 
ti kad tūri viena iš gražiausių lie- 
tuyių bažnyčių Conn. .valstijoj. 
Kaip tik bažnyčioje darbas tapo" 

. -užbaigtas, įėjus, su pamaldomis. į 
papuoštą bažnyčią mūs gerb. dva
siškas vadovus kun. E. Grikis pri
rengia. suvirs porą.Šimtų berniukų 
ii; mergaičių prie dirmąvauės sa- 
kranu'nĮi).. kurį jo malonybe Kari
te rdo vyskupas Nilą u sut elkeį.

Tos iškilmes įvyko 30 d. riigse- 
1923 in. ' - ‘

LAWRENCE, MASS. 
// IVIass-Susirinkimas.

Spalio 21, nedėlioj po pietų at- 
sihnvo antras šv. Pran.ciškaus pa
rapijos muss-susiviiLkimas kad tin
kamai prirdošus apyaikšriojima 
parapijos sidabrinio jubilejaus. 

i Rengimo komisija išdavė raportų 
įš savo veikimo. Žmones -tarėsi 
ęlaug dalyku.

Parapijos archyve-koiiiisija sU- 
žtūrejnsi ir .suradusi faktus, kad 
parapija yra uždėta spalio. 6,1898. 
Ūįriųaine; savo sustinkime.sudėjo 
turit) A. a.-.kun; Juozas
Ruigys padėjo Layreiieiečiams pa
ra])) jos. itgamzuvhim/ Tik jam ne- 
Humuų ant vietos i. ’e. Laivreiiee, ■ 
lalsvanihųiai monijo ■ katalikus'. 
Pavojui padidėjus kun. J, O’Rei- 
Ily lapu čia lietuviams vadu. >.Iv 
gvg.; 6, 1903 nufiįrko liėturiam«; 
prųl i'sttiiių'LažŪiyteLę antBratL, 
fopk 8L . BažiryČia ’tapo pašven
tinta birželio Ištiri:}. Tuoj^pri- 
buvo kun. Ji Aešitikns ir vaike sų 
Lawreii(’u;čitįįs2; Nuo 19()5 Meiii)-įxmi. 
.ntivo jaut, A-Jusaitis.-; Prie kum

tmnųtfį Wu«o j litai įk , lai į,
‘ J < .f..,voife'^vWu?mi^

*
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30,
■ ’k/. ■ Reporteris,
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MONTĘLLO. MASS. •"

Atvažiavus iš .Bustom) trūkiu ;į 
M mitelio/'stotį, išėjus lauk tuoj 
prieš akis siuvi didžmuši^fubri; 
Ras. - Tai Dįtnghm kjwk'o. ir Ap. 
linkui'retai r“"*' -
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i'iai surinkus pinigų, tių U
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GERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS

Kerno kildinantis goiae- 
, tas’ No. Ū33 yra labai pi* 

gus, driivUi padarytas ir 
tiktai SlkiKk . Adresuokite;

>N.cmo Hrjdęnic*Fststetpn ’lneftutcf 
12<n. lOtliM, Kely York (Dept. S.) ;

W'į IIB \į 11——aRMMWa«

to lirha

» 'v

NORTH,..,GERMAN _
LLOYD

- SXwrtmj WArknai l

LIETBVI'
■t ■

KAtMV, SM.UUU LAlVn 
Tarp Nėw Yorko ir Brėmen *- niimiAUkiu vuKimu

'.'lAim '.-'i 
y00LuMBUS” 
Taipgi purios kIvsėsriiūriiuU’lų luitui. Gritžlill psUivųtl, 8 w«ąwr. tnUimlųimal. parankus uMuryti 

ir hpvak.' ’ fl .*' Lnlvulmrriū kiaušis "bite trin
to lirha . ■ , rW2 AVtfchiHSįou »t». im.runį Muss.

VALGYKLOJ’.
Svečia, Meldžiu duoti liežu

vių.
Patarnautojas.—AtkLkite tunto* 

ta, mūsų valgykla yra pirmos rū-. 
kies ir mes tokių daiktų kas paei
nu iš gyvulio gerklės neturime.

Svečias pakrapštęs pakaušį, sii-- 
Lė;. U ■. . '. . . . ,
“ Tai :i t nešk purų kiaušinių.

- Tėvas. Vfe-gi muii rodos, kad. 
tamsta dar esi perjauiias vesti m i
no dukterį. Kiek motu lamstu du* . 
bar turi? . , ■ ...- t®1 f B)

Jaunikis,-— Dvidešimts. viemto’.
, Tėvulį Taigi, matui,- o manu 

d.ukt.v turi jau dvidešimtį septy
nių.. Todėl pblauk. dav dešimtr 
metų, taį tų turėsi Bl-mvs,. o inu. - 
iio duktė datlgiiiu ■hutucūs.

KAZIUKO 7 
‘ ANTRAŠAS. ”•

. Nite šio, niaho plistovito
■ antrašas bus: 12& So, Jąjdiū ŠL, 
ShenandoMų Ihų , •

■ Sū tikra pagarbu^ ■ u

Kąn,^^aSČIiūdast
. šv. Kip\ De jos Kūuiič. ttetmrū. 

Tis Įguliui mis-Amerikoje,
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SUSIRINKIMAS.
t

I
KIRMĖLĖS VIDURIUOSE

b 1
I*- Pas žmogų randasi trejopų:

ŽMOGŽUDYSTŽ TARP 
LENKŲ! ‘ ■ DR. A. J. GOBMAN

(GUMAUSKAS)

D Ay T I S T A S

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS ’ I

414 Broadway, £o. Bofiton. I
TeL S. B. 0<41. I

Antroa W)O»—Virtu] L. P, I
GYVENIMO VIETA: I

27510WEM» AVĖ., NE^VTOMVtLtE, MASS.I 
Tėt W. Newton 1403—W, I

. ’ >£ :■ ' r

Tek firoektan 5112—W.

, * (Kampas Broud Street)
705 Main St., Montello, Mass.

u ir leistų pravažiuoti, 
Be to, prieš karų, ir laike, vo
kiečių okupacijos,, gatvė iš 
tvenkinio pusės Imvo apsaugo
ta atramomis, bet dabar jų nė
ra ir tainsiipnaktį galima pa
justi vandeny. Stulpeliai, vie
tom js dar riogso Ir pataisyti 
ne taip jau sunku hutų tik gai-- 
Ia, kad-niekas tuo klausiniu ne
sirūpina... \

Dabar pradėjo augti nauja
sis Skuodas, stovįs arčiau golž- 
kelio stoties, dali čia pašto į- 
staigiM V Id, gimnazija; vaka- 
i‘elių salė ir kt.

*

YVORCESTER, Mass.—Len
kų šeimynoj 18 EIsxvorth St* i- 
vyko ''tnogžndystė ir patžadys- 
tė, Alės. Žadi, šešių vaikų tė
vas atsakė vintų biirdingroriui 
A. Tųrasieiviezui. • Tai burdin- 
gierius 'paleido tris' šūvius Į 
btmlingbosį ir vietoj jį nudėjo. 
Tadu- paleido kulka sau į gal
vų ir krito negyvas v

Varlio pati ir vaikai visų tų 
tragedijų mate. Tarasievricž 
buvo pavarytas, bet sugrįžęs 
su rnunšaino bateliu norėjo per
kalbėti Zaehą. Tasai, neprisi
leido ir kilo ginčiu. Kai įsikar
ščiavo. tai ir sekė tragedija.

Indomiausias ir svarbiau 
sias lietuviams šių dienų Įvy
kis yra Klaipėdos Krašto su 
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi, .norėtų pamatyti, 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis uDarbinin- 
kas” turi Klaipėdos-.miė
Albumą. Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50e.

L. D. K. K I kp. įuisirinktr 
mas bus špalių 28 d. W:30 vai. 1.) kaspiniukų, 2) apvaliųjų ir 
po pietų, (tuojaiis po sumai) 
liobttžnylinojei salėje* Visi L* 
D. K, S, nartai yra prašomi su
sirinkti', ne.< yru svarbių rei- 
kųliĮ. . Reikia prisirengti prie 
rengiamo bipkr. 4 d. vakaro.

. Kp. pirmininkas

- -
3) spapliukų, Kuspininlcąs iš- 
varonias tik gydytojo pagalba, 
o kitos kirmėlės, varomos ir pa
čių motinų, duodant (kas mė
nuo) vaikams po šaukštuką 
lysTiykų sėklų (seiumačiui,.lot) 
arba tam tikim iš vaistiniu ri- J u

____—_ . t mėlių saldainių su santoninu.
SUSIRINKIMAS. valandoms po vaistų. duot

. , .—__ pravalymui vidurių prieš pusę
fe feVrta i” bį1' mėnesinis Au- arba visą valgomą šaukštą ri- 

shTukiitias įvyks spalio 28 d., pinos, šaltosios karčiosios drus- 
įledėlioj, 4 va h po pietų savuo- kos, 

-se kambariuose. nĮlilllllk.tl lfe. ^ertllUf.KV
Malonėkit skaitlingai / susi-bfe Išptaųjami ir naikinami Tos 

tmkli, nes sta susirinkimas yatyva įleidži-ant česnako vira- 

įIo (galvute į kvortą vandens).
tai Į apskričio suvažiavimą, ku- Kaspininka>s gaunamas hė- 
ris įvyks lapkričio 18 <L, 1923, >valgant rajuota nepervirintą. 
Nashua, N. IT. Taip-gi pagaL.mėsą — kiaulių, galvijų ir žu- 
vokito ir suraskite kokių naujų Įvu.
įnešimų, kad galėtume pasta-j Apvaliosios kirmėlės gauna- 
tyii apskričiui, kad. apskritis fenų S1į žaliais valgomais daik-

• surasiu kokiu hudu siŲudyti^.y^ p, vandeniu, be to ųžsikre-
• Naujosios Anglijos jaunimą ir’Įčiaina ir pačiais to paties žmo-

L _ *Mdyįa,
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svarbus: bus roukami delega-

. .. .ŠOKIAI. .

Pėtnvčios vakare S valanda
* b

įvyks puikus šokiai parapijos 
svetainėje ant Seventh St. Va
karą rengia Bostono Vniversi- 
tolo liėfuvių studentai. Grieš 
viena iš puikiausių Bostono or- 

:v (LesIrų. .Tikimasi jog Bosto
no lietuviu i i r ypati ngai jauni- 

‘ ■ mus ptiVmaudos proga sau
Jmkpmiri laiką praleisti. Ka-’ 

1 daugi ir (.'aibhridgė’o jauni-
r 
r

r .
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Spaliukai esti ir geriausia MASKARADINIS BALK
Metinis Kaštono lietuvių maska

radinis balius atsibus ateinančio,j 
sukatoj, spaliu 27 dieną šv. Myko
lo pobažnytinčje saloje. Atsilan
kiusieji sutiks daug Kaprizų.

• Baliaus Rengėjų Komitetą:
/

s.

t

Telef. University 11)57-—W ofiso 
Tel. (’nivei'Nlt.v 1957- IĮ. minią.

ADOMAS OWĮJK*
LIE'LTVVS GR'ABORIUS

; Pagrabus atlieku gerai m pigiai. 
Kiiiira vienoda visitF.“lržIni'knii an- 
toiiminlius. Viela atdara dieną 

ir naktį. '
883 (’A^Umnu® STUEET ’

■ E. < 'ainbridge, Mass.
J —   ————.——   ——

X

MATULAITIS IR 
NESIACKAS

Lietuviai 
Siuvai

Shlvam geriau
siai ir naujau
sios mados vy
rams •drapanas, 
pataisom, išva- 
loni. Ir mula- 
žom. Kas no
rite turėti: ge
ras Ir naujau
sios mados dra
panas, ateikite 
pas mus po nu
meriu 

[247 D ST., 80. BOSTON, MASS.

1

inas buto kviečiamas ant šio 
vakaro, tikimės sumiaukti 
skaitlingo tirt, jmiinionmiips at
silankymo. .•r

V

Jauni ir seni—visi.ant šokiu!
.. ' •*

i •

. - ■ .< rf-' v j ' * ** • t
kuriu gali būti kirmėlių .kinu- 
šeliu. . ;

Apsisergėjįmui nevalgyt ža
lių ■ .daiktų, negert nevirinto 
vandens, .. prausti rankas su 
inuilii prieš valgį.

Dr. J. C. Landžius

CAMBRIDGE, MASS.

Juoki! vakaras.

Spalio 28, Pobažuyt inėje svetai
nėje bus nepaprastas juokų vaka
ras, • ‘ •

’ D-gi kas jau ten bus?
— Didžiausias pasaulio juokda

rys niA-RElĖ CIIAPLIN bus ro
domas ką jis daro užpakalyj sce
nos. Tai tiek Ims juokų kad ir su 

• ilgiausiu veidu kiekvienas turės 
juoktis.' •

Apart to juokdario Ims rodoma 
kni1 amuose paveiksluose “Avinė
lis/* kurį atvtizdins Douglas Rair- 
banks. šis veikalas neapsakomai 

; imponuojantis. Vertas kiekvie- 
.nam pamatyti. ’

Dar pirmu kartu šį rudenį Cam- 
bridge'tu,jc bus rodomi krutami 
paveikslai, todėl tikimasi kad Ims 
daug žmonių. Tos priežasties dė
lei vaikams bus rodoma tuoj po 
mišparų, ‘ ■

Ant lapkričio 18, Cambridgc’iu- 
jo rengiamasi prie puikios opere
tės “ Klaipėdos Julė/ ’ kurią išpil
dys Visitelio • ■ parapijos choras. 

’ Tii*k tuom l; tiriu pranešu.
. žinnešys.

SK.l T() I) AS,■ Kret ingos apsk. 
Nors- miestas nuo karo ugnies 
nėuukotitėjo, tačiau jo1 išvaizda 
kiek pasikeitė. Pažvelgęs į ku
ri nors miesto kampą, išvysi 
tik stulpus su likučiais prietai
sų, kirto Aviete tamsią rudens 
imkti. Dabar yra elektros sto
tis bet pačiame miesto centre., 
tačiau gatvėse nakti šviesos 
nėra. Tarp . senojo’ *ir naujojo 
Skuodo, prie pat, kelio yra ma- 
lunas, vilnų yorpykla ir lent- 
pitive. Tik gaila, kali tas -malū
nas, be teikiamų gyventojams 
įnitarnavimų .daro ir.nemalo
numų. Prie pat malimo beveik

Sekanti4 (Darbininko * ’ agen-. 
JįaL. tirri. pyii
Bm^u^^wnmmrSas, garsi
nimus ir jie taip pat turi par
davimui “Darbininko” pavie
nius numerius: .

SI. ABRACilNSKAS.
1S7 Ames Street, Montello, Mass. 

“AMERIKOS L1ETUVLS” 
•15 Millbury Strikt, IVoreester, Stass. 

P, BALTPTIB
901 IV. 33 Šitom, (’liieagi*, Illinols 

H. FLAKOIVK’E,
87 Grand St., ’ Bnooklyn, N.- Y.

J. GAILIUN’AS
Tho Litlnmninn Store, Atllol, Mass. 

• . : . y. jakas,
71.1 Cambrldgė Si., CainhTidge.-MąsM. 

T. P; KR IZANAUSKAS,’
102 E. Center St., Shenandoah, Pa. 

P. LUKStS 
Vau Buren St., ’ ’Ntncavk, 

KL. KIŪRĄS, 
E. Main S t., Amsterdam,

A. J. NORKŪNAS 
. Lovvell, 

. A. PATEMBERGAS, . 
Cambridge, Mass.- 

•T. B. SALI [INAS, 
4Bank St.. IValerbury, Omui. 

UEV. S. STRŪOKUS, 
Chesinut St. . Plynuaitių Pa. 

IUIB8AS ir SEKYS, 
Ouk St., Lumrence, Mass.
J. P. VASIIJAUSKAS, 

Bank St., VVatorbury* C'onn.
K. A. VENCIUS.

Lavrenco, Mass.. 
E. ROSSI,

72(1 Stiinley St., Ne\v Brltain. Conn.
.. .Nedėldieniais galite “Darbi-

190

235

k j.

N. Y.

Mass.

S77 Cambridge St.,

S4

C8

101

820 .
L___

70 Ląivrenco ,St .. 

72(1 Stanley St.,

dii trečdaliu sieksnio, platumo ln, 
gatvė iŠ naujojo’į senųjį Skuo-j 
da< .yra užversta to malimo • 
malkomis. Kiek'žinau tos mal
kos guli toj vietoj jau kelinti 
metai, o esant dideliam judėji
mui, ypač turgaus - .dienomis 
važiuojantiems dažnai novoms 
nenorams tenka’ kelti triukš-

. f

TEK Šm Boston (110(1—W, *: $■
LIETUVYS DANTISTAS |

J. I. KAPOČIUS |
251 Broadway, So. .Boston $

(“Keleivio“ name). g
$ Ofiso Valandos i nuo n iki 12. nuo s* 
® 1:3() iki (I Ir mm (J;30 jld 9 vakare, m 
©Semtomis nub 9 iki 12 vai. dieną. © 
SgSubatomls nuo 9 iki (5 vak. Nedė- $ 
SHomfs mm 9 iki 12 (pagal sutarti) » 
W ©

Ei LKTUTIS
POęOMOmiSBS |

Įšegzaminuoju akis, priskiriu akl-x
DuiSr-^JavIvas^kls-aMt-iesunpIr-sm-©- 

gbiijoi>iškose (aklose) akyse sugrą-s 
®žiriil Šviesą tinkamu laiku. $
| J; Lt Pasakantis, O; D. |

©447 Broafhvay, So: Boston, Mitas. S

v%kl

~ - R e n.^’ i a*^ ‘

ŠVENTO \WCEOT0 mj®' MOTERŲ DRAUGIJA 

Brigliton, Mass, .

w
fr«

ĖE2

.- ^ . 1923 m.
PRADŽIA 7:30, VAKARE? .

26 LIN0OLN STREET, BRIGHTON, MASS.

p Tel. So. Boeton 270 Į

ii J. MACDONELL, M. D.;
ir ]

c į , Orrso VxfdLWDoa; ,
f) Bytali iki O vai. Po pietų nw I-4L < į i Vakarais nuo 6 Iki », j
| CM Broadvay, So. Kostais, j
S$©£$©$©©$®®&©©ffi©3&©©©©©®®

I
Tel. Bo. Boston >21 I 
5MBTUVYB DANTISTAS V

DR. M, V. CASPEH į
(KASPARAVIČIUS)

Laildnal perkėlė ofisą po Mrx f J 
425 Bboadvvay, So. BosTo:f, MjMUU • | 

0/<»o Valant*.* j
Nuo 10 Iki 12 :E0 ryte Ir huto I#> į 

tirt 8 ir nuo 6:80 IM 0 V. tak. || 
Oflna4 uždaryta* nabatoi vakiuulB į | 

k nedaliomis. . g
1

T ■ai'

*

<

re-Trsiiw
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294’Washii)gtoU, Street 

BOSTON, MASS.
■•Valandom 9 A, M. iki 5:30 P. M. 

01/venimo vieta
10 WiwtHBoę Sibkec, Kast Boaion 

Tel. East Boston 152—J.
Tel. Main 2183

*

AKIŲ SPECIALISTAS 
m»W. BR0ADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vafc I

1$ Metų Sonth Bostone

ĮDUODA
Kas norėtu pirkti .jaunų slyvų, 
grūšių medelių pigiai, lai atsi
šaukia 3 Rowe St, Dorchester, 
Mass. (30)

PARSIDUODA
Patentas ir išdirliinėjinm teises nau
dojamos nutekėtuose ir koteliuose ma
rinėles* Su $500.00 yru; galima pradė
ti: gerą bizni. Adresuok: .1. A. MaeDO- 
N.\LD\ 13 IViibon St„ Rosbury. ,Tel. 
4837—IV. Roxhury. (27)

Į. V

|i Tel. So. Boston 4000 į |

| Ofl. J. C. LAMDŽIUS t
i LIBTBVT3 GYVr/OJAS ES H 
; CHIRURGAS. H
) 5M BR0ADWAY, 
fe B0UTH BOSTON, NtABI. j 
! (Kampas G St ir BroadwayF o

J VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—0 1 
©©©©©©-e®©©®©®©©©©©®©©©®®®®

H

ninteą” gauti ir pas sekamus:
K.. ABIŠALA, ■ •

<9258 'Cariloul Avė.. ' Detrolt, Mieli.
.TONAS OERV.OKAS, . ’ 

G3 Ileaten Avė., - Noi'ivuikI, Mass.
’ KUN. .1. .TAKiU'LTS,

'41 Providenee St., IVorei'.ster. Mass.
' , .L KANTAUTAS,’■ -
57 Uoiirlli St.. Ausonia, C'onn.

Z. ALkKSVrTIS,
357— IG-th St., Bvimklyn, -N. Y.

A. PATACKAS, - .
494 Paris St„ ’ Ilai-tford, Coun.

P. STATKUS, (
453 No. 13 Street. Pliiladelpliia, Pa 

V. TAMULiHNlS,
84 Templė St., Nasliiui, N. II.

REV. 'V, VILKUTAITIS,
G527 Siipei'ior Avė., Clevelamt Ohio.

® v
T

PMft«9KMKM.

——Rengia———

LIET. DARB. KOOPERATYVęS SĄ-GOS 8~TA KUOPA

Užprašome visus lietuvius ir lietuvaites ant minėto baliaus. 
Yra užkviesta geri musikantai. Gros, angliškus ir lietuviškus 
šokius, kur galėsit praleist linksmai tą vakarą. Be to bus 
skanių užkandžių. Prašom lutų kolonijų tą vakarą nerengti 
pramogų, 
ĮŽANGA:-vyrams 50 centų, moterims ir merginoms 35 centai.

Kviečia VALDYBA, 
, •-

į ■/ DR.L. GOLDEN ’ ; j
X Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St. |
X Valandos: 3 tkt 4 ir 7 iki S P. M. v.innY^l'fTv i -ri (

Apart petnyeios ir nedetdienm 2 n. 9 iki i. val, vnl.{ire jųmvt t
vakarų., pėtnyėios h* uMėldlenio- vakarų. {’

Telefonas Įlnymarket 22SS. Telefonas Rosbury 0131.
KAtmo Akstu, -Rusv, Lunkų jų Likevui? KYtaoAns.

>00<±>0(1<2>)0<Z>00<Z~>Q^^

. DR.GEDVYLOS 
t TIKRA LIETUVIŠKA TREJONKA , • . -
jį 5r, (ledvylos MoTRRŲ tonikas-—vaistai sĮistlprinlnmi nervai, krau- 

■ų • jo Ir viso imsilpnPjujsio .moterk’s sudėjimo./...........Ibouka 
'i 8pblLV<TI BlTTEltS—geriausias vidurių valytojas Ir

Jį _ litlžiaiiHuia jxaUw«m vb«o^-4t^ailų.>.Ūeh^I^ų'žėllų-’ porūtinų. čitijš- B: 
N* Lili ilęl nioU'rų ckstrnlitj.i ir t. t. ivntąiogaš prisiunčiamas* davimui 
(II ’i-isiimčina visokius vaistus per ptiSlą j. visas dalis pasaulio. Adresas 
i! - 
Jjį .12015 ,lės.

5

50 centu.

Parduodu namws ir parūpinu 
mortgicius. Visais pirkimo, par- 

. davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas. manę.

A.F.KNEIŽYS,
494 Broadivay, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. Q770

«L

r

i

k

V

3() nuoš. Vakmiįjos' mokyklų 
vaiku vrn nmlavulge. Bortine 
bUŪ,iH)() vaikų gmina pavdlgyti 

‘ miLykhso. ^Amerikos Kvakiv- 
. ridi .daugiausia prisideda prie 
jų maMnimo'.

/Tek‘Jhorw SfiUlh iLston 3520 
Namą Telefonus ■ «Vplnwiil1, t’HTO.

ADVOKATAS

A.O.ŠALNA (SUSINA)
LIETUVIS ADVOKATAS 
f 'Baigęs- du IhdvA'ndtetu

Corncll University su A. B.
: D. ^hington Univ. su LL.E., 

^DARmNILKO” NAME 
86G V/.Broadway, So. Boston.

Tantros lubos) .

į V

1

r

XPRADŽIA 7-TA VAL. VAKARE

MALTA HALL
40 PROSPĖCT STREĖT, CAMBRIDGE, ĮO.SB»

• j“

• Lietuviai ir Lietuyąites, kaip senį taip ir jauni,-.visi be 
skirtumo malonėkite atsilankyti. Kadangi L. D. K. S. 3-ia kuo
pa rengia dar pirmus šokius, todėl jaunimo pasižadėjo atvyk
ti irtis tolimesnių kolonijų, jau. nekalbant apie So. Boston’ą ir 
Brigliton’ų. Todėl nepraleiskite šios progos, nes grieš geriau
sia orkestrą, kuri grajina ne tik lietuviškus,, bot ir aiigMškuš 

I šokius* o prie tam. dar bus minkštų' gėrimų ir gardžių užkan
džių, taip-girir lede virtos košės (ice-ofeam’o). Mes užtikri- 
nam kad atsilankiusieji busit pilnai už^nėdinti, o katrie ne* 

: atsilairfcys, taigai gailėsis.” ' ; . / . : x / .

/ ■ Visus, širdingai kvHi& REGIMO KOMISIJĄ

■ 3* 
X*' 
$ N*:

’i*'
IV v* 

jo ir viso mKlIimėjusio moteries sudėjimo.Lri .LiŠi bouką •-> > .......- - ■ ■ - - - —..... . - ■ • *r »
sveikatos draugas...,.,,/?..’/LL...7.™?.. ’L$1•‘bonka, ijj 

lių dėl moterų ckstrnim.i ir t. t. kgiaiogaš prisiunėlamas* dovanai. $ 
.ą į visas dalis pasaulio. Adresas: • X 

GOOIP.VIĖL imvo eOAtPANY - . . Si
(‘aminui Avenne, ■ ’ Detrolt, Midiigan.

...............^41

-4

> .A’

—mažiau

ffraMKnčaSMMu^awcBMĖaMMz3etsmMian9inMMaH

Nra/tNGiANoCoKK 1)111 daugiau anglies—-geriau-j 
sies dalies kiekini kurui. . |

■ . WFtoNOČo«i biri mažiau pelenųT
• išnuĄų.

■..ttoENSiAttoCoKĘ 'If'iavi .li’Kn tv'ni'g'iidina jji'nlų.B

W-l---DlPiESNI---DIDBU - S
New England Coke l
111 DEVONSHIRE ST, . BOSTON, MASS. W
• Main 853^ -TELEFONAI-- Main 2723

r. ■■

■■• - ■ <

*

I TURIME LIETUVIŠKU 
ŠOKIŲORIESTBAI \ 

FOLIO (DALĮ) NO. 1.
1 Talpinanti 31 popiierių lietuviš
kų šokių šiems instrumentams: 
1-inai Smuikai, 2-rai Smuikai, 
Bųssiti,' ViolenČelei, Fleitai, Klar
netui A, 1-mam ir 2-ram. Korne
tui A. Trombonui (stipriausiam 
balsui). Būgnui ir Piano akom* 
parmoti. ’ Kaina kiekvienos rūšies. 
5Qe,- Piano akompanuoti $1.00.

Visos tos dalys šioje knygoje 
tinka ir koncertinai, kaip ir kiek
viena dalis atskirai orkestros rak
te.
. Tikrai įsigyk setą Šitų gaidų, o 
lūsi pilnai užganėdintas. '
GEORGE & VITAK MŪŠIO 00.

4630 South Ashland AVenite
OHI0AG0, ILL.

■ ........ .. ...................... , , i. n,. —-

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių Žolių, Šatenų, Žiedų ir . tL 

•• ,C ..■■-■ ■ •

Pahijiges trejanlūi 50c., pupliUSkial 25: 
e, Rąinunįliąt 20ė., Liepos žiedai Ino., 
Parašančius 20c., Benešą nukSuikėš įlei 
vidurių iliiošavhne ilk*., iMlacs 15ė, 
lolės nuo? nėėvų išgąstles, bemi,g?», gal
vos skaudėjimui Iv inisyse ūžimo-? 7ocų 
uui Veumittlžmo- 50c., nuo strėnų’ slūuv 

Boa,, kadugių uogų svaras 25o.' 
Visokios želės yra pakelhn^e su llęlu- 
viSImis įrirodymnts kaip suruoš vartoti, 
žolių katalogą siunčiamo už w rentų,' 
italdų-knygm Altorėlis/- Tilžės
•.piiudimo, prasiu apdaru 75c., skurluln 
MM, eeluloldo. apdaru $t.5u: vVainl*’ 
krils/* skuvąs- apdaru Kantiškos 
$1.50 ; Ojppnlmas šventųjų, apdaryta*' 
■ŠT.Ik). ■. ■ .

Vaistai nuo kbsuUą Ir Astlvtnns Si.75 
nž banketą, IM ptlslu tintą wkm»jūme 
iOA viršaus ant kHtvlmio $UW\vrtčs, 
Reikalaujame agentų vlsoye, apygarda* 
a.x.

t

DID. LIET. KUM. KEISTUMO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOST0¥, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,
81 Mercer St., So. Boston, Mass, 

’/ięffi-mRM. —* Antanas Pastėlls; ■
148 Bovven St., So. Boston, MaM, 

PROT. RAšTj- — Antanas Macejun&g, y *
450 'EI. 7-t.b St., So. Boston, MąM, 

1<TN» RAST. — Juozapas VlnkeviČiuš,
906 13. B’way, So. Boston;- Mass, 

KASĮERIUS Andrius Zalfeckas,
307 E. O-th, St., So. Boston, Man, 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokac,
115 Granite St., So. Boston, Masu, 

, D. L. K. Keistučio dr-ja lalko mėn®< 
dalus susirinkimus kas pirmą nedėl- . 
’ieni kiekvieno mėnesio po No. 6W 

IVąshirigton SU Boston Mass. .2:30 po 
pietų.. Ateidami draugė.iv naujų na- 

•;ų su savim atsiveskite pjle. maaq.dp 
: '08 •pHrašytt * v .

ŠV. JONO EV. BL. PAIELMJTM 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

, .M

*

i

PIRMININKAS - J. L Petrauskai,
250 Gobi St, ,So. Boston, ilass. 

ViCE-PIRM. — Kazys Ambrozan,
492 H. 7-th St, Šo. Boston, Man. 

PROT. RAST. — Julius Savickas,
Iii Bowen St, So. Boston, Masę, 

fm. RAŠTININKAS — J. švagždyl,
171 W. 5-th St., So. Boston, Mass, 

SAS1ERIUS - A Naudžiuua», ’
■ 885 E. Broaėtvay, S. Boston, Mass, 

■MARŠALKA — J. Zalkls,
7 Winfleld St., So. Boston, Mass, 

Draugija ląlko susirinkimus kas tre&f 
nedėldlcnĮ kiekvieno mSneėlo, 3-rą vai 

ų po pietų flv. Petro parapijos salėj, 483 
HL Saventb St. Soutb Boeton, fim

tv. ELZBIETOS DRAUGIJOR 
HAKTEOED, OONNEOTICUT 

VALDYBOS ADRESAL

Elzb. Mieinlklenė, pirmininkė,
44 Cedar St, Hartford, Conn, 

Labickienė, vlce-plrmlnlnkS,
90 SUeldon Street, Hartford, Oonn, 

tabtoktene, iždininke,
44 Madison St, Hartford, •CoMt

Marijona Katkauskaltė, fin. ragtinlnM, 
• .16 Atlantlc St, Hartford, Oonni 

R. Pundzleng, prot raStininkfi,
19 IValcott St, Hartford, Oonn. 

šios draugi}^ sualrlnkimal būna. kM 
antrą nedėldienj kiekvieną mSnssK 
Į?ąnytinsj<Įgalėją < . 7. y .

IV. KAZIMIERO K K. DR-JOB 
, BOUTR BOSTON, MAS& 

VALDYBOS ANTRAUL
• / .s “■ • W . • v ■

a
e.

PIRMININKAS - VI. PauUuikMi, 
3l4:i 8-th St. Tel. $0.B. 8335—M.

VICKb^IRM. į...Iftįafai-
. 440 N. 6-th St, So. BoetODi, KM* 

PROT. RAST. —Av JamiSodls,
. 1420ColumbIa Rd., S; Boaton, H** 

FINvlU$i\ — K. KISklB,
J <gį$. >Ui St,. M Bortofc MMt 

IBDiNlNMS L, AvtgMk <1 
111 Boiven St, So. Boston, XM 

TVABWARIS-IV Laučka, 
- 303 K. Fifth St, So. Boston,Mm 

DRAUGUOBantaJas reikale—
880 Bro«dw«y? So. Bo«ton,MANk' 

Do*y* J**! ’ **?
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