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500 REVOLIUCIONIERIŲ
AREŠTAVO ISPANIJOJ
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Šiomis dienomis čia susekė

LIETUVA MINĖJO SPALIŲ 
DEVINTĄ
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LAIVAI STATOMI KINIJOJ

NUMATOMAS Į PREZI 
DENTUS

WASHINGTON, D. C., 
Spalin io. — Elta praneša, 
kad tilpusi užsienio laikra
ščiuosežinia apie ruoštą at
entatą prieš Lietuvos Respu
blikos Prezidentą Smetoną 
ir areštus ryšy su šiuo aten
tatu yra neatatinkąs tikre
nybę prasimanymas.

Lietuvos Pasiuntinybe 
'Amerikai

PIRMA MOTERIS LAKŪNĖ 
PER ATLANTIKĄ

ROOSEVELT FIĘLD, N. 
Y. Spaliu 11 (Ų 5:05 vai. 
po pietų iš čia pakilo kelio
nėn per Atlantiką pirma 
moteris Ruth Elder, 23 me
tu amžiaus iš Lakeland, Fla.

klausomybę, nup pavojaus, 
kurį buvo sudarę “tikrieji 
demokratai.”

buvusios sutarties 
“karaliai” tūrėjo 
turtingus žibalo

......... .. .......... j,. ..v .

taip i ir kiti ben-[mo de Rivera valdžią. Suo
kalbininkai ruošėsi /sukelti 
revoliuciją. Areštavo 500 
revoliucionierių 4 • suokalbi
ninką. Taip pat ruošėsi pa
skelbti generalį streiką. Ne
pasisekė.

NOGALES, Ariz. 
agentūros skelbia, kad val
džios kariuomenei pasisekė 
suskaldyti gen. A. Gomez 
vadovaujamas revoliucionie
rių spėkas. Smarki kova tę
sėsi tarp revoliucionierių ir 
kariuomenės per kelias va
landas. Revoliucionieriai ne
atsilaikė. Gen. Gomez su 
mažu būreliu šalininkų pa
spruko. .
s. Sako, kad kovoj e apie 50 
revoliucionierių žuvo, apie 
200 sužeistu ir apie 300 pa- 

’imta nelaisvėn.
Kol kas tomis žiniomis ne

galima pasitikėti, nes val
džia yra jau ne kartą paskel
busi revoliucijos galą.

tik gyventi kompanijos na
muose, bet negali nė artyn 
prieiti. Taigi vargšai darbi
ninkai bus‘išmesti ant gat
vės.

torius Haldetiian.
Jos orlaivis pavadintas 

“American Giri.”
Visa kelionė užims 3,1500 

mailių. Mano nusileisti Le 
Bourget Field, Prancijoj, 
kur Lindberghas užbaigė sa
vo kelionę.

Jos orlaivis turi kuro dėl 
.4.400 mailių. Sako, kad la
kūnė buvo labai susinerva
vus.

ką, savo laiku išaikvojusį 
Lietuvos valdžios 'pinigu ir 
pabėgusį Lenkijon.

PASIKEITĖ KRIMINA
LISTAIS

Rugsėjo mėn. vidury pasi
keista tarp Lenkijos ir Lie* 
tuvos kriminaliniais prasi
kaltėliais, Lietuviuu valdžia 
atidavė lenkams savo laiku 
apsivogusį Varšuvoje pašto 
valdininką, o lenkai atidavė

KIEK CUKRAUS SUVARGO-
JA LIETUVA

Statistikosdaviniais, kas
met Lietuvoje suvartojamajjšgelbejo Lietuvos nepti- 
20,000 tonų cukraus, kurio 
kaina siekia netoli 20 milijo- 
fių litų. — .

Pasirašius konkordatą, šv. 
Tėvas priėmė prof. Volde
marą ir p. Šaulį, Lietuvos 
atstovą Vatikane audienci
jom Šv. Tėvas džiaugsmin
gai reiškė pasitenkinimo tuo 
įvykiu ir taipgi prisiminė 
tuos laikus, kuomet jis lan
kėsi Lietuvoje.

Pa.
l kompanija 
EŠiną prieš 
L ’■ unijįstus 
pederaliame

PITTSB. 
Terminai J 
gavo indž 
streikuojam 
darbininkus 
teisme. Wb

TAURAGĖS SUKILIMO 
VADAI VILNIUJE

Rug^ėjb 17

rS^/Jungt. Valstijas gali 
įvažiuoti 344' žmonės arba ne 
daugiau, kaip 30 žmoniu per 
mėnesį, bet norinčiųjų skai
čius Amerikon patekti pas 
Amerikos konsulą įregis
truota labai didelis, — dau
giau kaip 10,000 asm.Tauragės Riaušininkai 

Turėjo Slaptą Orga
nizaciją KOMUNISTŲ KRUVINI 

ŽYGIAI
BERLYNAS. — Lichten- 

berg miestely monarkistai 
turėjo pasilinksminimo va
karą. Komunistai sužinoję, 
užpuolė salėje besilinksmi
nančius, ir be jokio žmoniš
kumo sumušė. Kovoje vie
nas žuvo ir keliolika sužeis
ta. Policija apie dešimtį 
komunistų areštavo.

Shanghai dokuose kiniečiai darbininkai 
gę darbą prie to laivo pradės U. S. S. Gi

TADIENIS, Nr. 78

— keturesdesimčių atlaidai. 
Iš tos priežasties mūsų jau
nimas surengė viešą vakarą. 
Vaidino komediją “Mūšų" 
gerasis” ir farsą ‘SPantomt 
na.” Suvaidinta gerai. Pa
baigoje publika dar užgiedo
jo “Lietuva, Tėvyne mūsų.” 
Bet tuo tarpu pašoksta iš 
pirmos eilės Tverečiaus po
licininkas ir sušunka: ‘Spie- 
wač nie wolno, nie pozwe- 
lam.” Visi nutilo. Buvo ma
nyta, jog tuomi viskas pasi
baigė. Tačiau išėjo kitaipt 
Rugsėjo 1 d. atvykęs iš Tve
rečiaus policininkas ištardė - 
visas buvusiojo vakaro vai-^ 
dintojas: iš Vasiūnų: Valią’ 
Spečiūtę. Jadvygą Gruzdy- 
tę, iš Disnos: Leokadiją

. Baužytę ir Ceciliją Vileitai- 
tę, pas kurias policininkas 
klausinėjo ir reikalavo prisi
pažinti. . ar tikrai giedojo-. 
siose kas liepęs giedoti, gal- 
kunigas, ar kas kitas- Sura«. 
šęs protokolus. įsakė dau
giau nebegiedoti.

Mūsų kiekviename so
džiuje visada skamba lietu
viškos dainos ir lietuviški 
himnai. Juos gieda, dainuo
ja motinos prie lopšio, prie 
ratelio, jos skamba ir jau
nimo tarpe. Ir ar galima 
tai uždrausti ? Ne. To jau 
rneks helięsulaikys!

ij KAUNAS. Spalių 9 d.
> visa Lietuva apsidengė gedu
lo rūbąis. Dar kartą pakė
lė stiprų balsį prieš lenkus 
dėl Vilniaus užgrobimo.Pro- 
testų mitingai įvyko ne tik 
Kaune, bet ir provincijoj, ir 
ne tik dėl Vilniaus užgrobi
mo, bet ir dėl atnaujinto te
roro Vilniaus krašte.

RYMAS. — Šiomis dieno
mis atsilankids Lietuvos Mi
nisterių pirm, prof. Volde
marui čia padarytas konkor-

Konkordatą pasirašė kar
dinolas Gasparri, popiežiaus 
valstybės sekretorius ir pro- 
fesoriųs Voldemaras, Lietu-

■

“MERGINOS” ORLAIVĮ 
MATĖ TIK KARTĄ

QŲEENSTOWN, — Sa
ko, kad oras taisosi. Migla, 
kuri buvo Airijos pakra
ščiuose prasisklaidė. Jokių 
žinių kol kas apie lakūnę ne
turi. Amerikos laivas matė 
orlaivį 560 mailių nuo kran
to Atlantiko padangėse ir 
daugiau niekas jo nematė.

MEKSIKOS REVOLIUCIO 
NIERIŲ JĖGOS STIP

RĖJA
SAN ANTONIO, Tesąs. 

—Nors Meksikos Calles val
džia aštriausiu būdu griebia
si nuslopinti revoliucionie
rių žygius, bet jų skaičius 
auga ir jų pajėgos stiprėja. 
Meksikos gen. Cesar Lopez 
de Lara, praneša, kad kovos 
lauke veikia apie 30,000 re
voliucionierių. Jis pažymi, 
kad gen. Gomez, kuris buvo 
paskelbtas būk nužudytas, 
yra vienas iš aktyviausių re
voliucijos vadų, ir jis yra 
pasiryžęs paimti Vera Cruz. 
Revoliucijonierių Rpėkos 
Vera Cruz esą 6.000 vyrų. Dau
gelis iš jų veikia slaptai 
Callės’o valdžios kareivių 
tarpe, kad sužinojus jų pla
nus. Jalisco valstija yra re
voliucionierių kontrolėje.

i MEKSIKOJE NUŽUDĖ . 
18 GENEROLŲ T

MEXICO CITY. Pra
sidėjus revoliucijai Calles’O 
Valdžia be pasigailėjimo žu
do savo politinius priešus.

banditai Latvijoj

SUGRIUVO POPIERO 
DIRBTUVĖ

APPLETON, Wis.—Kim- 
berly miestely sugriuvo po- 
pivfb dirbtuvė ir griuvėsiuo
se palaidojo apie 30 darbinin
kų. šcšius darbininkus iš
traukė iš griuvėsių negyvus, 
o penkioliką sunkiai sužeis
tus. Kitų dar nesurado.

PASIBAIGĖ SKANDALIŠKA 
BYLA

- AVASHINGTON, D. C.— 
Šiomis dienomis Jungt. Val
stijų Aukščiausias Teismas 
jpatvirtino Apeliacijos teis
mo nuosprendį1 panaikinti 
sutartį valdžios su aliejaus 
karaliais Sinclair ir Dohe- 
ney.

Sulig 
aliejaus 
valdžios 
laukus ir iš jų darė milijo
nus dolerių.' Tie laukai yra 
žinomi vardu Teapot Dom. 
Sako, kad tie laukai yra ver- 

’ ti 430 milijonų dolerių. Tuos 
laukus pavedė ekspoituoti 
buv. vidujinių reikalų sek
retorius į’alL Tai buvo pa
dalyta skandališkas šmuge
lis su valdžios turtais.

Lietuvos valdžios organas 
“Lietuva” rašo, kad Tau
ragės riaušėms tirti komisi
ja susekė, kad tuoj po gruo
džio 17 d. Šiauliuose susida
rė “Lietuvos ~ Respublikai 
gelbėti komitetas” į kurį į- 
ėjo soc. dem. ir valst. liau
dininkai. “Komitetų užda
vinys buvo sukelti riaušes 
eilėj vietų laikotarpy tarp 9 
ir 15 d. rugsėjo mėn. -Tau
ragės įvykiai buvo minėtos 
slaptos organizacijos vietos 
vadų (buv. Seimo nario) so
cialdemokrato „ Mikulskio, 
mok. S. rev. -Soltano, valst. 
liaud.*ats: kap. Majaus pasi
karščiavimas, diriguojant iš 
centro šio miesto burmistrui 
valst. liaud. Bildušitii.

Pasirodė, kad valst. liau
dininkai. socialdemokratai 
veikė drauge su komunistais. 
Tam judėjimui padėjo ir ko
munistų pinigai.

Dabar turbūt bus visiems 
aišku, kad sandariečių ben- 
raminčiai valst liaudininkai 
ne kiek nesiskiria nuo jų ir t socialistų suokalbį prieš Pri 
kaip vieni, 1 
drauja su komunistais, ir 
kad gruodžio . 17 d* įvykiai

“ Jaun. Z.” praneša, kad 
šiomis dienomis į vieną Lat 
vijos pasienio miestelį is ■ 
miško, atėję trys vyrai - ir ,? 
krautuvėj rusiškai paprašę 
maisto produktų. Pasienio ; 
sargyba juos sulaikiusi1 iį: { 
jie pasirodė esą Tauragės š 
sukilimo ( dalyviai Feliksas r 
Soltonas, 32 m., Martynas T 
Jurkaitis, 7 kl, gimnazistas* £ 
20 m. ir stalius Ulavičius, 3(k : 
metu. ~

Pas Soltaną terasta keli 
litai pinigų. z.

Sulaikytieji prisipažinęs | 
slapstęsi Lietuvos miškuose i 
ir ties Šventąja netyčia pe- i 
r ėję Latvijos sieną. . " 
* Sulaikytieji esą nugaben- 3 
ti į Liepoją, o iš ten į Rygą. ;

DAR VIENA AUKA
VILNIUS. - Paskutinių 

Vilniaus arkivyskupo 'parė
dymu Kalesnykų vikaras 
kun. Norbertas Budzilas 
perkeliamas į Miorus, visai 
gudišką parapiją. Yra tai 
dar vienas neteisėtumas 
pritaikintas .lietuviams. Ne
jaugi galutinai arkivysku
pas neįsitikino, kad jeigd 
per šimtus metų nepasmau
gė lietuvių dvasios Vilniaus 
krašte, tai lietuvių kunigų 

Į trėmimas tol iuosna gudų pa- 
•rapijosna, p jų vieton viso
kių renegatų atkėlimas netik 
ne sulenkins mūsų visuome
nės, bot. priešingai pakels 
jos tautinę dvasią. Tačiau 
šiaip ar taip, bet turime dar 
vieną aiškų įrodymą, prie ko 
eina dabartinio arkivyskupo 
politika.

Lenkai Siusią Ulti
matumą Lietuvai.
VILNIUS. — Lenkų mi

nisterių kabinetas čia laikę 
posėdį ir nutaręs ‘t padaryt i 
galą persekiojimąms lenkų, 
kurie, einant, taikos sutarti
mi, pateko po Lietuvos val
džia.”

Sako, kad valdžja pasiųs 
Lietuvai ultimatumą, ir rei
kalaus paliauti “persekiojus 
ponus.”

> NĖRA 
ANIJŲ 

NAMUOSE

VILNIUS. — Rųg^ėjbl7 
d. lenkų spauda “Kuf. 
ir “Slo\vo” pranešė/ kad šio-r 
rfiis dienomis perėjo demar
kacijos liniją dar trys Tau
ragės smurto vadai, būtent 
kap. Majus,** Plęckaiffs ir 
Mironas. Kitą dtriią 'betgi 
pūsi rod^* kitd' ta.. žifljąLųc- 
tė i si ntįų vienok 
krtd ištiesų demarkąri.fbČK 
ją! perėję trys- asn&ns, 
apsistojimo vietoj dar neži
noma. ■

Tuo tarpirruj^lF “lit
ro” pr;b^ą, miš
kas ir KėdvA) tarpmVnkhn- 
jant . Varšutw>f’peppnsams. 
gavę*/privatinėse- -įstaigose 
vietok su 180 auksdim ■ nlgo*- 
mis. , •. •

GENERALIS INSPEKTO 
RIUS s .

I*. 4 I r;».

< - E
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Neoficija

DIDELIS ĄŽUOLŲ

LIETUVOS 
ŽENKLAI

PRAŠO DOVANOTI KNYGŲ 
VILNIAUS LIETUVIAMS 

MOKSLEIVIAMS
Vilniui vaduoti nąjuiiga 

(Kaune,? f Laisvės alėja .61) 
prašo jaunuomenę aukoti at
liekamas knygas paverg
tiems broliams vilniečiams 
moksleiviams.

SUDARYTA DZŪKUOS 
URĖDIJA ; •

Iki šiol buvusioji Alytaus 
mišku urėdija padalyta į dvi 
dali. Viena dalis pavčsta

JIS ,KOSTI|ATS$PRASYMU;
KUOMET JIS UŽMINA TAU ANT 
KOJOS BEEIDAMA^ į SĖDYNĘ

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
AUGA

VILNIUS. — Kalvarijos 
stiklo butą šiomis dienomis 
atstatė nuo darbo kelias de
šimtis darbininkų.

DELKO TU 
NERŪKAI 
OLD GOtDS

Tų pat dienų sukonfiskuo- 
ta taip pat ir gudų laikra- 
šyio “Nasza Pravvda” Nr. 
46, už straipsnį “Lenkų ne
puolimo projektas Tautų 
Lygoje.” ' ; ,

NUO INKSTŲ IR PŪSLĖS 
IRITACIJOS i

. Vyrai ir moterys, kurie turi inkstų 
•arba pūslės iritacljas, per .tankų- šlapi- 
nimos nakty, • deginančius skausmas 
strėnose arba panašius simptomus iš 
priežasties inkstų iritacijos arba pūs
lės, turėtų vartoti Nuga-Tone tik per 
keletu dienų ir pastebėti, kaip tie ne
malonus simptomai greit pranyks.

Nuga-Tone yra sveikatos vadovu virš 
mfliono žmonių jau daugiau kaip 35 
metai. Stiprina silpnus nervus, sutei
kia naujos jėgos visiems kūno orga
nams ir jų veikimui, pataiso apetitų 
ir virškinimų. Specialiai yra geros dėl 
padaupnimo svdriuoo menkiems žmov 
nėms ir abelnal pataisymo sveikatos. 
Nusipirkit butelį šiandie. Visi vaisti
ninkai parduoda Nuga-Tone. .los turi 
suteikti pilnų užganėdinimų arba pi
nigai grųžinami.

vus nuo laukų nuvalė ii* da
bar jau prasidėjo kūlimas, 
tik rugpiūčio 21 d. prasidė
jusios liūtys šį darbų sutruk
dė, . bet tikimasi, kad neil
gam. Šiemetę rugių, ypač 
kviečių derlius žymiai geres- 

piisuž pernykštį.- Vasarojus 
lir bulvės taipgi patenkina- 
| mai atrodo, kad tik pasisek
tų gražiai nuo laukti nuva- 
Ivti. Kilučiu kaimo ūkiniu- v
kai jau kelinti metai laukia 
matininko skirstytis vien- 
kiemais, bet negali sulaukti, 
mat. valdiški matininkai tu
ri daug darbo, todėl nespė
ja- / ’

KAM GENEROLAI, JEIGU 
NĖRA KAREIVIŲ

VILNIUS. — Tenka pa
tirti, kad šių metų spalių 
mėnesį būsiąs įsteigtas nau
jas institutas Vilniuje. Šiuo 
žygiu jisai skiriamas ruošti 
unitų kunigams, kurie pas
kiau darbuotųsi uniti]*para- 
pijose. Turimomis žiniomis, 
tas sumanyta per Aušros 
Vartų paveikslo vainikavi
mų, kai buvo visų Lenkijos 
vyskupų susivažiavimas. Su
lig to nutarimo, kiekvienas 
vyskupas atsiusiąs minėtan 
institutan po keletą klerikų, 
kurių užlaikymas priklausy
siąs duotajam vvskupui.Vil- 
niaus arkivyskupas pasiža
dėjo duoti profesorius, ki
ti bus parkviest! iš svetur.

Įdomu tiktai, ką tie įiair 
jieji unitų kunigai veiks, 
jeigu pasilikęs vienas unitų 
kun. Lesnobrodskįs sėdi be 
jokio užsiėmimo.

NUSINEŠ JOJIMAS IR DRASKYMAS 
JO -GERKLĖS YRA LYGUS NUSlNč

ŠIOJ1MUI IR DRASKYMUI NERV^ 
TŲ , KURIE BŪNA ARTI JO

ARCHEOLOGIJOS
. RADINYS

Prie Palemono piliakal
nio, pil. Stinkus, bevežda- 
mas žvyrą, iš kranto ištrau
kė, žalvarinį senų laikų apy- 
rąnkį, kuris labai gražiai pa
dirbtas/ ^ipyrankįs sveria 
net 300-gramų.

IR TAUPO RANKAS KOSĖJIMUI 
VIETOJ APLODISMENTŲ

DURŲ SARGAS VISUOMET DUODA 
DVI PROGRAMASVIENI  ̂
SKAITYMUI IR KITĄ PRISIDENGT 
KOSĖJANT.

buiržiljai.” Taip buvo moko^ GERAS DERLIUS 
mi darbininkai, soeialistinės KILUČIAI, Biržų valse 
valdžios Seimo atstovų, už- Visi ūkininkai žieminius ja- 
tat ir tiek daug pernai šia
me laike Mažeikiuose buvo' 
bedarbiu.

Kam_ kentėti kitų dienų, kuomet 
šis nuostabus plasteris gali greit pa
gelbėti Jums šioje nelaimėje? Red 
Cross Kidney plasteris panaudotas 
prie skaudamos vietos, teikia šiluraų, 
-pagalbų ir komfortų. Gyduolės persi
sunkia j skausmo apimtų vietų ir tar
si magišku bildu pašalina visus skaus
mus. ,

Raudona flanelė užpakaly palaiko 
šiluipų ir padeda gyduolei persisunkti 
j>er odų i skaudamus muskulus ir są
narius. Mėgink Red Cross Kidney 

.Klasterį šiąnakt ir įsitikrink pats, kaip 
greit ši sena gelbstanti gyduolė paša
lins strėndieglį, reumatizmų ir him- 
bago. Visose vaistinėse.

GALUTINAI, JIS PASKANI 
AKTORIU~BALSĄ, SU SAVO 
NEPERSTOJANČIU
LOJIMU L?

f SUNKIAI APSIRGO DAIL. 
A VARNAS

Žinomas tapytojas ir Lie- 
f tuvos tautodailės rinkėjas, 
įy Ą. Varnas, sunkiai serga.

Pažymėtinas jo šioj srity at- 
liktas darbas, Lietuvos krv- 

|7 žiu rinkinys. \ j
■plr:----

r SPĖJAMI DERLIAUS 
■fcįjv.. DAVINIAI

Tuo tarpu apie šių metų 
derlių sunku pasakyti bet 

k kas tikra. Paprastai, pir- 
iniitiniai spėjamieji daviniai 
gale metų žymiai pakitėja, 

?-^?tačiau.jLr iš dabar turimų jau 
|| galima gauti bent kiek apy

tikris derliaus, vaizdas. -j 
7 Šių metų rugių derlius 
7. • apskaičiuojamas į 500—535,- 
7) 000 tonų, tuo tarpų kai per-

nai siekė 350,810 tonų. Šie-!
7 . met ne tik nelaukiama rugių' 
V' nedatekliaus, bet spėjama, 

dar 1000—3000 tonų galima 
F- bus eksportuoti.

.. Kai dėl kviečių, tai jų 
y derlius apskaičiuojamas 115

fe -—130,000 tonų, t. y. kiek
daugiau, negu pernai, kuo
met buvo surinkta 113,765 
tn. Eksportui kviečių nu
matoma i 2000—7000 tonų.

7 Miežių derliaus šiemet lau
kiama 175—185,000 tonų ir 
pertekliaus — 3,000—8,000 

į- tonų. Miežių derlius šiais 
metais žymiai mažesnis už 
pernykštį, siekusį 248,860 
tonų. /

7 , Žirnių šiemet užderėjo 55
7 -—60,000 tonų prieš 53,605
g tn. peniai ir pertekliui nu

matoma 500—2000 tn. Vikių 
'derlius sieks 54—58,000 tn. 
'(peniai—61,440) ir pertek- 

| Baus laukiama į 8—12,000 
’ tonų.

Mažesnis šiemet avižų deT- 
y. liūs. Tuo tarpu kai pernai 
7 avižų buvo surinkta 319,450
F tn., šiemet jų derlius siek-
; siąs 240—250,000 f n. Avi- 

■žų pertekliaus šiemet nelau
kiama, nors importuoti taip 

. pat neteks. Šios kultūros 
į derlius yra nukentėjęs nuo 
; rudies.

Linai šiemet bendrai męn- 
; kesni už pernykščius, bei tai 
| kompensuoja padidėjęs jų 

pasėlių plotas. Numatoma, 
* kad šių metų linių derlius 
g ' nebus mažesnis už pernykš
tę . tį. • Pernai linų sėmenų der- 
\ ’ liūs siekė 39,080 tn. ir phioš- 
f •_ to — 38,380 tn. Sėmenų per

teklius 1926 m. sudarė 21,- 
' 500 tn. ir pluošto — 25,000 

E tn. -

Ky / Bulvių derlius šiemet nu- 
y matomas geresnis už vidu
ti - tinišką ir nemenkesnis • už 
l| pernykštį.

KUN. JAKOVANIS PERKE
MAMAS

VILNIUS
lūs Kurijos organas “Dzien- 
riik’ Wilenski” Nr. 217 pra
neša, kad Gervėčių klebo
nas kuri. A. Jakovanis arti
miausiu laiku, vyskupo pa- 

<rėdymu, būsiąs perkeltas į 
kitą parapiją. Tito būdu dar 
viena grynai lietuviška pa
rapija netenka savo mylimo 
ir visų parapijiečių gerbia
mo kunigo. Įdomu, kasgi 
bus paskirtas jo vieton.

. (Matyt lenkai pakeitė sa
vo nusistatymą ir kun. Ja- 
kavonį areštavo ir pasiuntė 
kalėj iman už lietuvystę)

metą daugiau nė milijoną topų siuntiniu pravežta periSaint 
usia \navigacijai upė. '

MŪSŲ BOKSININKAS VIN- 
ČA RUNGSIS SU ESTIJOS 

IR RYTPRŪSIO ČEM
PIONAIS

Greitu laiku Kaune ma
noma suruošti Vinčos bokso 
tungtynės su Estijos pus- 
sunkaus svorio bokso čem
pionu Tenderiu ir Rytprū- 
sijos čempionu. Su Rytprū- 
sijos čempionu Vinča susi- 
tiks .pirmą karią.

• ; -r . "v ' «

KONFISKATOS
VILNIUS. Šio mėn. 

10 d. Vilniaus miesto vy
riausybes komisaro įsakymu š 
sukonfiskuota p. Veleekio 
leidžiamas lenkų kalba laik
raštis “Žycie Ludu” Nr. 15 
;uz str. “I znow poszlį, sie- 
dzieč,” kuriame įžiūrėta nu
sikaltimų prieš naujo spau
dos dekreto 1 ir £0 str. Re
daktorius traukiamas teismo ‘ 
atsakomvbėn. . ’Zi t

,• \ x y ai

LIETUVIŲ JAUNIMO GLO- y-
BA VILNIJOJE

-VILNIUS. — “Bielarus-- 
kaja Krynica” žiniomis šio
mis dienomis Vilniuj susi
kūrusi. nauja lietu viii drau-

_ rT-u " *- 'gija, pasivadinusi Lietuvių 
draugija •jaunimui globoti.” 
Draugijos priešaky stovi 
kun. Čibiras, kun. Bieliaus
kas, K.- Stasys ir A. Jukne- , • V* . . , . ^.7.
V1C1US.

f i I X A ^1. « « > ILSIi 1 * ii t■ T/’ _

Apskritai imant, bendras 
šiy. pigtiį derlius už pernykš
tį bus geresnis.2 • ' \ r.-/ - . • -

1 "■ ■ . . .

s

Alytaus aukštesniajai miški
ninkystės mokyklai, o iš ant
ros suęlaryta nauja urėdija, 
pavadinta Dzūkijos.urėdija.

STRENDIEGLIS 
LUMBAGO

REUMATIZMAS

-f
; SAUKŲ ATSTOVAS 

AMERIKAI
Lietuvos Šaulių Sąj.>-ro 

V-bos prezidiumai, apsvars
tęs Rauliu atstovo reikalą A- 
merikai, nutarė dar šį ruidę- 

atstovą siųsti.’ Atstovas 
Įen turės atgaivinti p. Žmui
dzinavičiaus organizuotus

• šaulių rėmėjų būrius, or
ganizuoti naujus būrius ir 
bendrai užmegsti ir palaiky
ti tampresnius ryšius su bro
liais Amerikos lietuviais. 
'Artimesniam centro valdy
bos posėdy prezidiumas pa
mos atstovo Amerikai vėiki-

• mo planą ir numatys kandi-
- ^77 *'■

Žemės\fikio ministerijoj 
miškų deparfamentė ruošia
mos varžytinės ąžuolams ir 
eglėms parduoti . eksporto 
reikalams. Numatoma par
duoti net 20,000 štukų arba 
apie 150,000 kietmetrių su
moje daugiau per 4 miL lt. 
Bus parduodama iš Alytaus, 
Varėnos ir Trakų iniškų u- 
rėdi jų. Parduodami medžiai, 
labai stambios rūšies, gerai 
suaugę. Yra tokių atskini 
ąžuolų egzempliorių, kurie 
turi apie 1 mtr. storumo ir 
jų tūris siekia eet 21 kiet- 
metrį. ' ’ -f

BEDARBIŲ NĖRA
MAŽEIKIAI.—Šais me

tais Mažeikiuos visą vasarą 
nemątvti pulkai stovinčių 
bedarbių, kaip kad pernai 
valdant šalį “draugams 
socialdemokratams. ’ ’ Mat 
dabar į Mažeikius rėčiaus 
atvažiuoja “draugas” Bieli
nis, Kopka ir Kompanija, 
o Špuko su Radžiu visai ne
matyti, tai nėr kam darbi
ninkus drumsti, todėl darbi
ninkai nekieno nekvailinami 
dirba kiekvienas savo darbą, 
kad užsidirbus duonos kas- 
nei į, kad galėtų pramisti ir 
šeimynas išmaitinti, 

j Šįmet niekas aukso kalnų 
itežada ir niekas nešaukia, Tauragės apskrities karo 
“kad, kai mes paimsim vai- komendantu paskirtas savo 
džią Į savo rankas, y tai jūs laiku buvęs Kauno karo ko- 
visko turėsit ir jums dirbti mendantas pulk. Įeit. Brazu- 
nereikės, tegu tada ir bus levičius.

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiau^ taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jaunierris, kaip vyrams, taip ir moterims.
‘ “DARBININKAS* yri visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “ Darbininką. ” 

f‘DARBININKO’x±ahia tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai. : . . , >

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę; 
dažnarsn priedais. w *

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- 
jos adresas: fimnos, Nepriklausomįfbh AtMii 
8-ra, LITHUANIA.

r
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Gausingos

neatidėlio-

LIETUVIAI!!

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

Aplanko.; Sužiba tamsose, 
Kūrrdvasią~ stengiasi apjuosi, 
Kųoniet nuliūdusi1 Varguose, 
Jinai neranda kim paguost.

Ir štaysu šypsena paguos 
Jau skuba ,Viešpats prie sielos, 
Ima i giėbi^glosto, rodos, 
Ir klauso vargstančio šnekos.

VISA ŠEIMA ĮSTOJO 
VTENUOLYNAN

si, šiandien ji paprasta mer
gina, rausvi, kiek saulės nu
deginti skruostai, akys atda
ros ir aiškios. Ji visiškai ne
atrodo nuvargusi po baisios 
kančios. Ji dėvi juodą, vil
nonę suknelę. Laikydama 
rankose gėles ji meldžiasi.

(“Vienybė”)

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 GruodžiO-December 
žiniom Kreipkite j Vietos Agent^Ar j Bendrovę

Kas nori atgaivinti ir Sustip
rinti savo dvasią, pirma kitą 
sužinoti Lietuvos ir viso pa
saulio naujienas 
darni užsiprenumeruok it' ‘ ‘Ry
to” dienraštį.

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania.

Prenumeratos kaina:.

PRIEŠ MOTERŲ MADŲ 
KVAILYBES -

Vigevano arkivyskupas 
rašo, kad. dėl vis didėjančio 
nepadorių rūbų nešiojimo,

Labai patenkinamų pasekmių gauta 
nesenai gydant nedapenėjimą mokyk
los-vaikų su Eagle Pienu. Blogai mai- 
ūuftmikudjkiai pradėjo 'taisytis
gavę Eagle, Pieno. J ąavo valgį. Neku- 
rie augo du syk negu paprastai. Visa 
gi grupė gavo vidutiniškai po septy
nios svaras daugiau negu kūdikiai pe
nėti paprastu iš bonkūčių pienu.... O 
nuo to laiko mokytojai pastebėjo, kad 
kūdikiai netik sveikatoje ir vikrume 
paaugėjo, bet ir sparčiai mokintis ėmė.

į mis
LIETUVOS 

Per BREMENĄ 
BMjSamdnžr

Kentėk! Aš stiprinsiu paguoda 
Jei tu pamilsi tik Mane, 
Nors ir į kapą žengsi juodą, 
Aš neapleisiu tavęs, ne!

\ (“Žvaigždė”) .

Apsilankymas j tėvyne rudeni ar ant 
Kalėdų pasiliks-"ilgai atminty. Planus 
darykite dabar plaukti viena iš ruošiamų 
clėejų ekskursijų laivais United Statės 
Lines.

. S.S. LEVIATHAN 
išplauks iš Naw Yorko 

Subatoje, Lapkričio 12.
Po priežiūra Mr. .J. Berkovits, atstefro 

United Šutės Lines, koris pilnai prižiūrės 
jus visus.

Tad eina kartais, nors dvejoja, 
Ai Viešpats sielą nuramins? 
Ar irkląy pamesta audroje, 
Į rankai vėliai sugrąžins?

Pristatant į namus /metams 
62 lt., mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnesiui 5 litai.

Užsieniuose metams 100 litų, 
mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

ti teikti Šv? Šakramentą ne
padoriai apsirengusioms mo
terims. Kaip pirmą mados 
nelaimę, arkivyskupas nuro
do, “kad daug bepročių mer
gaičių nemato kvailybių, 
biaurumo ir ištvirkimo, ku
ris kyla dėl begėdiškų ir 
skandalingi} trumpų rūbų.” 
Antra nelaimė yra daugelio 
motinų ir tėvų nenusimany- 
mas, kad jie savo tylėjimu 
ir nuodėminga silpnybe lei
džia savo dukterims tokius 
rūbus nešioti. Paskutinė ne
laime yra ištvirkimo drugys, 
kuris -apima tautą dėl šios 
mados. —

Jėzus savo laiku begė
džius jėga išvarydavo. Begė
diškumas bažnyčioje yra 
šventvagystė Tad tebūna 
vienas šūkis:“Būtinas tam 
pasipriešinimas!”

Šiame pavasary prancūzų 
prof. Bernardoj Barth visi 
šeimos nariaLj&įišidare vie
nuoliais. Pats profesorius 
įstojo i kapucinų vienuoly
ną, jo žmona — į seserų pra- 
riskų vien., sūnūs — į bene
diktinų ir dvi .dukters — į 
Strasburgo seserų tongrega- 
eij<^.

I&t voš prilenkia prieš altorių 
Kovoj nuvargintus kelius, 
Vos atsidus sunkiau maldoje, 
Tuoj Ausis Dieviška pajus. '

. • « 5 L1 . "

KATNOS LAIVAKORČIŲ Į 
KLAIPĖDĄ 

Trečia klesa________ $107.00
Ten ir atgal tiktai——$181.00 

Turistinė III klesa___ $117.00
Ten ir atgal tiktai—$196.00 

Valdžios taksai atskirtum.
---------------------------------------------- i---------- į------------------

STRAIPSNIS 36 1
Kondensuotas pienas turi visus kau

linius ir mėnesinius vitaminus. Ant jo 
galima atsidėti dėl vienodos kiekybės. t 
Tas tiesa, tik kalbant apie geresniųjų 
rūšį. Kaip ir su kitais maistais, yra 
visokių rūšių. Motinos turėtų varto- f 
t i tokį pienų, kurio firma yra pripa
žinta. Didžiuma pasirenka Borden’s 
Eagle Brand, dėlto, kad ji geresnė už 
kitas rūšis. Patartina vartoti tų pačių ’ 
rūšį visados. Suprantama, kūdikis tu
ri teisę gauti geriausių, o niekas nėra 
taip svarbu; kaip maistas, ypatingai ' 
šiltame ere.

Kūdikio Dantys -
. Sveikam kūdikiui dantys turi pra- 

sikalti tarp šešių ir septynių mėnesių. 
Pirmieji dantys vadinami ‘"pieniniai.” ■ 
Jų pasirodymo laikas labai įvairuo- 

»- <ja. Priežiūra tų dantų yra labai svar
bi. Juos reikia du syk į dieną nuvalyti 
švelniai trinant buvelnos ar vatos gu
mulėliu, ‘■kurį reikia pašlapinti į bori- 
nės rūgšties tirpinį, padarytų iš pusės, 
šaukštuko atmiešto viena paintę ver-> 
dančio vandens. Vaikui augant, rei
kia jį pramokinti vartoti -šepetukų.

■ Antrųjų dimtų sveikumas ir stiprumas 
daug priklauso nu<> priežiūros teikia
mos pieniniams dantims.

Antrieji, arba amžinieji, dantys pa
prastai pasirodo apie šeštus-septintus 
metus. Jų yra 32. Labai svarbu- juos 
tinkamai prižiūrėti. Daugelį ligų ga

ise Įima išvesti iš blogų dantų... Gerai j 
prižiūrimas dantis vargiai kada gen- J

. da. Patartina kiTdikio dantis duoti iš- ! 
egzaminuoti geram specialistui kas še- I ši mėnesiai4, taip, kad puvimų galima l butų tuoj sustabdyti .pastebėjus.

Atminkite, kad “žiupsųelis išvengi
mo, vertas svaro gyduolių.”

Ar Tavo Kūdikis
Nedasveria?

I—; 1 „ Aplanko rūpęį 
Kūrėjo meilės

Pusmetinis suvažiavimas 
Lietuvos Vyčių Naujos An
glijos Apskričio Įvyks Spa
liu (Octo.ber) 30 d., nedėlioj, 
pirmą valandą po pietų, šv. 
Kazimiero mokykloj, Wa- 
verly St., Worcester, Mass. 
Visos kuopos malonėkit iš
rinkti kodaugiausia delega
tu, nes bus pakelta svarbių 
klausimų. Nepamirškit, bus 
ir “šunim būram.”

K. J. Viesulą,

“POLONIA” ..1 Lapkr.-Nuv.
“LITUANIA”__ „Lapk. 22
“POLONIA”____ Gruodžio 6
“ESTONTA” _»rnod. 22

Tokia moteriškė gyvena 
mažam miestely Konners- 
reuth, Aukštajam Pfalce,. 
Bavarijos daly. Jos vardas 

. Theresie* Neuman. Ji eina 
trisdešimtas metus, netekė- 

. V . • .X

Kiekvieną penktadieni Te
resė Neumann netenka žado. 
Gulėdama lovoj, ji pergyve
na visas Kristaus kančias 
iki pat nukryžiavojimo. Tuo 
pat metu ant jos rankų, ko- 

'• jų ir kaktos atsiranda kruVi- 
? hos žaizdos, kaip tik tose 

vietose, kur jos paprastai 
vaizduojamos pas šventąją 

i Teresę ir Kristų.. Ji ima 
- , verkti kruvinomis ašaromis.

> Iš - pradžių tik mažai- tępa- 
raudusios, ašaros eina vis 
raudonyn, kol pagaliau iš 
akių ima riedėti tikri krau
jo lašai. Ji pradeda kalbėti 
senoviškomis kalbomis, nors 
niekuomet jų nesimokė. Jau 

- keli mėnesiai, kaip ji nieko 
nevalgo.

Štai stebuklai, kuriuos 
mato gausingi Konners- 
reutho lankytojai. Ji pati 
guli lovoj išblyškusi, išblyš
kusi lyg vaško figūra. Lan
kytojai mato, kad kraujas 
sunkiasi is žaizdų, kaip jis 
suvilgina antklodę, kaip ant

Ekskursijos į Lietuvą
' Spedale Kalėdinė Ekskursija 

S.S. LEVIATHAN 
išplauks iš New Yorko ** 

antradieny Gruodžio 6, vidurnaktį 
Po asmeniška priežiūra Mr. J. Torele, 

iš United Statės Lines. šita ekskursija 
-na^-ežš jus j tėvynę kaipųik ant linksmų 

kalėdinių švėnai,.
Gaukite platesniu informacijų apie 

jas nuo just, vietos agento arba rašykite 
pas

- ' į r .7"!
- 7.51.'

žmonių eilės 'eina prų . jos 
lovą, o ji gu/i, lvgA didžiau
sio skausmo kamuojama, 
mosuoja rankomis, vartosi 
nuo vieno šono ant kito,vei
do išraiška vaizduodama tai 

i džiaugsmą, tai lįųdėsį, tai 
gilų skausmą.

Teresė Neumann gimusi 
1898 m. balandžio 9 d. Didį
jį Penktadienį. Ji Vyriau
sia duktė siuvėjo 10 vaikų 
šeimynoj. Lankė mokyklą, 
nuo 14 metų amžiaus tar
nauja. Bet nuo. 1918 m. ji 
ima sirgti įvairiausiomis li
gomis, ir vis sunkiomis for-. 
momis. - Ji serga iki 1926 m. 
Visą laiką ji buvo labai, die
vobaiminga. Ligos metu ji 
ima girdėti stebuklingus bal
sus, matyti šventuosius, ku
rį laiką ji išbuvo vienuolyne. 
1926 m. laikas nuo laiko ima 
atsidaryti ant jos rankų ir 
kojų žaizdos, "sruvena krau
jas nuo kaktos, lyg nuo erš
kėčių perdurtų žaizdų. Pas
kum žaizdos užgyja ir vėl 
atsidaro kiekvieną penkta
dienį. Ištisus, ketveris me
tus; iki 1926 metų Kalėdų, 
ji dėl įvairių ligų tegalėjo 
valgyti skystus- valgius, o, 
štai jau kelintas mėnuo kaip 
ji visai nieko nevalgo. Vien 
tiktai šaukštas vandęns su 
hostijos šmoteliu — štai vi
sas jos valgis.

Kai kančios praeina, Te
resė Neumann lanko bažny
čią. Didžiausias skirtumas:

I

f

•' MOTINI
KŪDIKIŲ SVEIKATO&j
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SEPTYNI GEDULO METAI 
\ ■ ’r

|‘ Mes be Vilniaus nenurim- 
^-sime. Ir kaip gali nurimti 
t- tauta, kurios širdį drasko 

petik jos žiauriausi priešai, 
į.y'tiėt ir išgamos vaikai. Sep- 

tvni metai -atgal, du jos iš- 
5 gamos vaiku, Pilsudskis ir 

Želigauskas, išplėšė savo mo- 
tynos tėvynės širdį, Vilnių 

T ir atidavė j į.lenkams. Dabar 
į? kiti išgamos, Tauragės maiš

tininkai, irgi pabėgo pas sa
vo dvasios giminaičius įrVil-

> nių ir drauge su vyresniais 
. Judomis dilba juodą, išda- 

fc; vikišką darbą prieš savo su- 
Ky žeistą jnotyną tėvynę Lietu- 
|p- va. Anot Vilniaus “Utiro” 
^ Paplauskas ir Kedys, Tau- 

ragėje pagarsėję, .jau yra 
ex-lietuviai ir pristojo pas 

P1 lenkus 'dirbti savo išgamišką 
BC darbą ir už tai gauną 180 
B*. žiotų algos.

Lenkai irgi savotiškai ap- 
vaikščioja Vilniaus pavergi- 

p mo septynių metų sukaktu- 
ves: uždarė. keliasdešimt lie-

4 tuvių mokyklų, išvaikė ir 
avo mokytoju^; ž^bš- 

p tuoja arba išsiunčia lietuvius 
; kunigus iŠ Vilnijos į Balt- 

gudiją ir į jų vietas atsiun- 
••"čia polonizatorius. Žodžiu

• sakant, po septynių vergijos 
metų paleido teroro bangą.

g "■ Žiauriausiai moka kan- 
, kinti tie, kurie patys buvo

- vergais. Lenkai dar nepa- 
||i miršo rusų nagaikos ir, pasi- 
t. liuosavę iŠ rusų vergijos, ne- 
k užmiršo rusų priespaudos 
► y metodų, šlykštu, kad tie* 
H kurie dar taip nesenai skun-

• dėsi pasauliui, kad rusai 
t- draudžia y o v ori t po polski 
L v .dabar patys dar žiauriau 
*y ■. persekioja lietuvių kalbą ir 
|| mokyklas. Ir tai daro tie 
Ek. kurie taip mėgsta vadinti

lietuvius brada Įitnini, savo 
K*
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arijoje, septyniasdešimt me
tų, tauta žino, kad ta Vergi
ja pasibaigs taip, kaip pa
sibaigė kryžuočių ir tusų 
jungai ir Vilnius bus laisvas 
mūsų Vilnius. Esame tikri, 
kad ilgai laukti nereiks, nes 
tik silpnas, kurs jaučia savo 
silpnumą,, tepersekioja taip 
žiauriai, kaip kad Lenkija 
daro. Neteks ilgai laukti, iki 
-kol' Lenkijos pavergtosios 
tautos, bus laisvos, nes sut> 
nagaika niekas dar nėra sau 
draugų įgijęs, priešų gi 
daug. / .
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šis didžiausias juodas kaštano medis Kalifornijos valsti
joj, sako turi 150 metą. Jisai buvo pasodintas gegužės 3, 
1777., ‘Dabar jį apkarpo, kad pailginti jo gyvybę. Palei ka
mieną jo plotis yra 5| pėdą, ir jo aukštis 80 pėdą.

Raudonojo ‘Rojaus’ 
Labdarybė

< gi darbais parodo, kad jie 
, ištikrųjų yra ne lietuvių bro

liai, liet psubraty.
iJjAr jie išnaikins lietuvius 

v^Vilnijoje? Niekuomet! Jie 
y 4 juos žadina iš miego, prime- 

na Vilnijos lietuviams, kad 
y lenkai yra jų bjauriausi 

priešai. Jei tiesa, kad Vy- 
? tautas buvo laikinai pavedęs 
įy. ^Žemaitiją kryžuočiams, kad 
h .. žemaičiai pažintų geriau 
r. jkryžuočių “draugingumą’ ir 
į . išmoktų įkainuoti savo val- 

- džią, tai dabar lenkai paro- 
į do lietuviams tikrai kryžuo- 

tišku būdu, kaip reikia my;
; 'lėti savo tėvynę Lietuvą.
4.. Mums, kurie nešame po 

tauria lenkų letena, posep- 
4ynių Vilnijos vergijos me* 
tų lenkai vėl primena savo 

. persekiojimais: Lietuvi! ne- 
K pamiršk Vilniaus! Nepamirs 
• šome ir niekuomet nepamir

šime ! Ar Vilnija būs dar 
įjaeptynius mėnesius lenku 

vėlgi joje, ar septynius me
tus, ar, kaip žydai Babilio-

'- *

O kaipgi! Sovietų “roju-( 
je” irgi neapseina be labda
rybės!- Tūlas vokiečių ko
respondentas praneša savo 
laikraščiui apie vieną labda
rybės pastangą Sovdepijoje. 
(Tuotarpn neatsimename, 
kurio laikraščio korespon
dentas, bet, jei “ draugai ’ ’ 

z 

įdomauja, pranešime vė
liau.). Anot korespondento 
tūli Sovdepijos “draugai” 
suorganizavo tam tikrą lab
darybės komitetą. Šis ko
mitetas rinko, linko, rinko 
aukas ir surinko net visą 
vienuoliką tūkstančių rub
lių. Iš tos sumos davė pa
šalpų 6'500 rubliu. Tas la
bai gerai. Ne taip gerai tas, 
kad šis komiteto aukų rinki
mo ir davimo darbas atsėjo 
net 38 tūkstančiai rublių!

Tas pats korespondentas 
praneša, kad tų komitetų ir 
komisijų net ir nedideliose 
vietose esą beveik tiek, kiek 
dienų metuose. Gal jie taip 
pelningų o gal ponai komi
sarai nori tuo būdu “užbo- 
vyti” mužikėlius’ir proleta
rus. Šiaip ar taip, nereikia 
pamiršti, kad tie mužikėliai, 
kurie buvo' tamsūs prie ca
ro, nevirto Saliamonais pa
tekę Sovietuosna, komisijos- 
ria ir mitinguosna.

Net pats Trockis yra nu- 
siskundęs, kad komisarai ir 
komisarukai susirinkimuose 
perdaug muilina akis užsie
nio politika ir- neleidžia 
svarstyti vietos realybių ir 
suktybių. Iš to galime įsi
vaizduoti, kokį rojų męs tu
rėtume, jei komunistai pa
imti) viršų. Tie, kurie da
bar daugiausia rėkauja apie 
bolševizmą, būta be abejo 
komisarukai. Dauguma jų 
gerokai patraukia mūuŠai- 
nės. Na .o būdami komisa
rais ne gi dirbs. Apetitas 
irgi vargu išnyks. Proto, 
nei mokslo irgi niekas jiems 
į gaivą neįdrėbs. Ir jei tie

K j- V '*
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Kodėl jūs neverkiate, kai' 
jūsų sėbran ėję jau’-de-
šimti metai- kį i nužudo
po keliasdešimts visai nekal
tų žmonių be jokio teismo. 
Prie to norėjote privesti, ir 
Lietuvą ir atiduoti ją į Mas
kvos budelių rankas ar pa
tys jais tapti. /■

Ne jums kalbėti apie liau
dį, nes jos reikalai jums ma
žiausiai rūpi, ne jums kal
bėti aptie darbininkus, nes 
ir juos būtumėte atidavę ko
munistų budeliams, kurie 
alkanus verčia dirbti po ke
liolika vdlandų, o sustreika
vus užleidžia kareivius, ku- 
rie žudo be jokid pasigailėji
mo. /

Jeigu ruošiamas jūsų “su
kilimas’* liūtų pavykęs, tai 
tikrai būtų Lietuvą pagul
dęs į karstą-ir tikrų jos sū
nų kraujas upėmis būtų te
kėjęs,' bet tai numatė liau
dis ir jums nepritarė ir ne
pritars. Todėl jeigu turite 
dar nors krislelį ambicijos, 
nedrįskite - kalbėti lietuvių 
liaudies vardu, nes nesate 
patys lietuviai ir ne lietuvių 
liaudies reikalai Jums rūpi, 
bet III intemacijonalas. 
Taip pat, būdami profesinių 
sąjungtj pirmininkais prisi
glaudėte prie tokių žmonių, 
kurię nepripažįsta profesi
nių sąjungų ir laikraštį, ku
riame talpinate savo laiškus, 
renka streiklaužiai, iš prof. 
sąjungos, išmesti.”

<

TAURAGĖS BANDITAI PADEDA LEN 
K AMS TERORIZIUOTI VILNIESIUS

tampa pasaulio gangrena ir 
vėžio liga. Ar ponai socijabr 
demokratai atsimenate, kai 
prieš porą metų-, žydelis nu
šovė Lietuvos kareivį! Gir
dit, Lietuvos kareivį, ir 
teismas pasmerkė jį sušau
dyti, tai jūs tuomet prieš 
mirties' bausmę protestavot. 
D kodėl ne protestavot dėl 
s » ' / 

kareivio nušovimo ?.. Mat,' z- - 
kareivis buvo ne komunis
tas. į

Kur jūs buvote ir ką jūs 
•jautėte, jeigu esate lietuviai, 
tuomet, kai jūsų valdžios iš
leistieji iš kalėjimo Lietu
vos išdavikai ruošė laisvai 
komunistines demonstraci
jas ir už nepa'silenkimą prieš 
raudonas vėliavas Lietuvos

Socialistų ir liaudininkų 
vadai sukėlę Tauragėje pu
čą ir išplėšę valstybės ban
ką pabėgo į užsienius. Lie
tuvoje liko tik jų suvedžioti 
eiliniai nariai. 'Šilčiausią 
vietą užsieny jie rado pas 
Varšuvos ponus. Apsistoję 
Vilniaus krašte, kad atsilv- 
ginus ponams lenkams už jų 
malonę, pirmiausia griebė
si šmeižti pavergtus brolius 
lietuvius vilniečius. Ponų 
laikraščiuose prirašė viso
kių prasimanymų apie .Lie
tuvą ir Vilniaus krašto lietu
vius. . >

Vilniečiai lietuviai, sukau
pę visas savo pajėgas, stojo 
ginti Lietuvą ir savę nuo iš
davikų socialistų. ■ Štai kaip 
jie atremia socialistų-bandi-
tų Šmeižtus Vilniuje leidžia- rveteranains daužė lazdomis 
mame laikraštyje “Kelias:” kepures nuo galvų? Kur bu-

“Pereitame “Kelio” nu-| 
meryje rašėme apie atbėgu
sius iš Lietuvos du buvu
siu seimo atstovu soc.-demo- 
kratu. Tie du dezertyrai 
taip 'mūsų žinele užsigavo, 
kad išpyškino į “Kurj. 
Wil.” redakciją laišką, ku
riame puola mus, kad netu
rime jiems užuojautos, išva
dino “šovinistais,” “bešir
džiais” ir t. t. Sakosi, kad 
pasiuntę laišką “Kur. Wil.” 
dėl to, kad lietuvių spaudo
je negali mums duoti atsa
kymo. Kiek teko patirti, tie 
ponai nesikreipė į jokią lie
tuvių redakciją ir kol kas 
lietuviams visiškai nesirodo. 
Matyt gėdinasi savo “darbe
lių.”
‘ Ponuliai! Mes nesiimame 
spręsti ar dabar Lietuvoje 
liejasi ašaros našlių po su
šaudytais. Mes žinome, kad 
visi tie sušaudytieji tai buvo 
tie žmonės, kuriems riipėjo 
ne Lietuva ir atginusios 
tautos reikalai, bet III m- 
ternacicmalas, kuris pamažu

. • " s
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ponai tampa valdovais!.. 
Galima^ įsivaizduoti, koks 
tai būtų, “rojus”— jiflmst 
Užtat jie ,tąip ir perša tą ro
jų. Ir kur Čia nepūs rojus 
tokios komisijos nariams, 
kurie, kot^euronka 11 tūks
tančių, iStyąfca sau i^sayo 
draugams 38 tūkstančius t

vote ir ką jautėte, kai po 
kelių dienų tautinis Lietu
vos jaunimas ruošė eiseną į 
Karo Muziejų, jūs paleidot 
darban policijos nagaikas,’ 
kai tuo tarpu čia pat posė
džiavo kominterao sekcijos, 
ruošė mitingus, iš kurių jus 
pačius mėtydavo ir iššvilp- 
davo ? O dabar, kodėl nemi- 
nit ašaių tų našlių, kurių 
vyrai krito nuo užpuolikų 
kulkų (Grižas, Gesas).- Ko
dėl jums gaila tų žmonių, 
kurie kritingoše tautai va
landose (jeigu to žodžio są
voka dar telpa jūsų galvo
se?), užpuola ir išplėšia val
stybės banką vien gal tam, 
kad pasipelnyti ir paskiau 
pasidalyti (pas jūsų draugą 
Mikulskį rasta 20,000 litų I)

Jeigti tat Lietuvoje vieš
patauja prieš tokius žmones 
teroras,. tai nėra jokis tero
ras, o tautos gelbėjimas nito 
anarcbiniai-vagiliškij užpųo7 
iimų. f *

Jūsų pupų dydžio ašaros 
dėl Smetonos išplėšimo Lie
tuvos valdžios iš liaudies 
rankų, neturi-jokios pras
mės, nes no Saietona.išplėšė 
valdžią iš liaudies, bfet pati 
liaudis išplėšė iš jūsų, UI 
intemacijonąlo rankų ir a- 
pie SnietųnpB.Jte^fą Įąr ;ne 
teisėtą priesaiką no pūns 
spręsti, nes jūs nesupranta
te, kas yra priesaiką, ką “tas 
žodis reiškia.

4'.. i

Socialistai Terorizavo 
Taaragės Piliečius

Paaiskejo,’įacį" sukiKma^ 
Tauragėje buvo su tikslu 
apiplėšti Lietuvos .Valstybę 
ir rainius piliečius. Pagro
bę 230 tūkstančių litų iš Lie
tuvos valstybės banko, socia- 
listai-banditai tuo nepasiten
kino, bet puolėsi prie ramių 

» 

piliečių.
“Lietuva” rašo:
“Mėgiamiausias riaušininr 

kų būdas terorizuoti pilie
čius buvo kaišiojimas jiems 
po nosim ginklo ir grasini
mas nušauti. Įšliaužę į bu
vusio šaulių rinktinės vado 
p.' Saviekio butą,riaušinin- 
kai kaišiodami šautuvus prie 
krūtinės jo žmonai, tarnai
tei ir vaikams, reikalavo pa
sakyti, kur yra jos vyras... 
Viešbučio savininkus Litvi
nus riaušininkai, puolė rei
kalaudami pasakyti, kur v- 
rą nakvoję pas juos du poli
cijos tarnautojai. Pil. Ra
moną Joną apkūlė už tai, 
kad pas jį buvęs užbėgęs vie
nas policijos valdininkas, at- 
sišaudęs nuo riaušininkų. Iš 
p. Gitkino reikalavo 1000 li
tų pinigais. "Iš kitų turtin
gesniųjų taip pat reikalavo. 
Atsikratyti nuo tokių “sve
čių” vieni davė kiek pinigų, 
kiti užkąsti, treti -r statė 
degtinės. Paskutinieji buvo 
maloniausi. Riaušių daly
viai, ypač jaunikliai, reika
lavo pamokyti visus, kurie 
jiems buvo kuo asmeniškai 
nusidėję. Vienas pilietis gir
dėjęs, kaip vienas svarbes
nis riaušininkas vadino savo 
kelis drąugus eiti .ir-nubaus- 
ti jo meisteVį? kuris jį ka- 
daisia mikliai bašukąvęą per

Ir daugiau bito

” CEDilMINO AINIO 
JUBILIEJUS
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Rugsėjo? d.'sukako 65 m. i 
kaip gimė tiesiokginis Di
džiojo Lietuvos Kunigaik
ščio ainis Jonas, - Jono s., 
Gediminas Beržanškis Klau
sutis. Per metų eilę jubilia
tas kovojo dėl savo vardo, 
ištisus 30 metų jis kruop
ščiai rinko žinias apie savo 
garsiąją-, giriūpę. Kam bus 
tekę arčiau susipažinti su 
kunigaikščiu ir pabuvoti jo 
svetinguose namuose, tas, be 
abejojimo, bus matęs tas 
krūvas bylų ir dokumentų, 
kurie įrodo, kad šios dienos 
jubiliatas tikrai yra Gedimi
no ainis. * Reikia matyti, su 
kokia meile jis varto popie
rių lakštus, reikia išgirsti, 
kaip staiga didingas darosi 
jo balsas, išvardinant bega
linę virtinę vardųj kurių gi
mimo dienos skiria nuo šios 
dienos 600 ir daugiau me
tų! — ' v

Per metų eilę mūsų sosti
nės Vilniaus įkūrėjo Gedi
mino ainiai šakojosi, daugė
jo, mirė, ištautėjo. Lenkų 
diduomenės garsieji vardai, 
rusų 'kunigaikščiai Trubee-* 
Idai, Golicinai, Chovanskiai 
— vis tai Gedimino ainiai. 
Bet jau niekas neberiša juos 
su mūsų .kraštu, jie net ne
begalėtų įrodyti savo kilmės 
iš mūsų valdžiusios dinasti
jos. Vieni Beržanskiai 
Klausučiai beliko, kurie do
kumentaliai išveda savo kil
mę iš Gedimino.
‘ Šios dienos-jubiliato gimi
nė dar prieš 150 metų apsi
gyveno Rekėčiuose, Viekš
nių \ralseiuj, .atsidanginusi 
čion iš Gordiškių, Kaltinė
nuose; Įdomi istorija, kaip 
ši šaka išliko Lietuvoj. Vie
nas jos bočių už nuopelnus 
karuose buvo apdovanotas 
didžiausiais žemės plotais 
Poltavos, Černigovo ir Mins
ko gubernijose. Bet iš isto
rijos \ žinomas Bogdano 
Chmelnickio sukilimas visus 
turtus sunaikno, o jo savi
ninkai buvo priversti grįžti 
Lietuvon, į Viekšnius. Tokiu 
būdu šios .giminės vyriausia 
šaka jau ilgam apsigyveno 
Lietuvoj. Čia giminė turėjo 
nedidelius dvarus. Ilgainiui 
jie nyko, giminė nusigyve
no ir dabar jos atstovai gy
vena vargingą gyvenimą, 
mažuose ūkiuose, dirba ama
tininko darbą, o vienas ats
tovas tarnauja sargu Viekš
nių gimnazijoj. t

Kai jubiliatas rūpinosi

U

B

T

7

staigos stebėjosi, kaip galėjo 
tiek garsi giminė taip pusi- * 
gyventi.' Kai kurie tjos^ąa? 
riai buvo (o gal dar yra) be
raščiai. J tai jubilatas atsi
kirsdavo, kad ^per 600 me>-*- 
tų gyvenimo audras daug'; 
kas gali įvykti. Naujausių i 
laikų istorija ir rusų aristo
kratijos didžiumą išvaikė po * 
pasaulį su krepšiu ant pe
čių.. . -

Jubiliato šeimyninis gyve
nimas susidėjo nelaimingai. 
Jis palaidojo pirmą žmoną 
ir dukterį, o 1921 m. Mas
kvoj bolševikų nukankintas 
mirė ir sūnus Keistutis. O . 
kunigaikštis Jonas dėjo jam 
daug vilčių: jam mokslas ge
rai sekėsi, buvo gabus jau
nuolis, daug žadėjo. Jubi
liatas labai nepatenkintas, 
kai vardas Keistutis, jo nuo
mone, iškreipiamas į Kęstu
tis. Šis vardas kilęs nuo būd
vardžio keistas, o ne nuo 
veiksmažodžio kęsti. Taip 
pat vieta Eglaitė, esą, turė
tų būti vainama Įlauke, nuo 
žodžių — vesti į lauką, iš ko 
rusai padarę Elovka, o mes 
savo pavadinimą išsivertę į 
Eglaitę. Čia pasikartoja 
Kauno Linksmadvario isto
rija. Ši vieta pirmiau vadi-1- 
nosi Viesulavu, nes čia vie
sulai susriinkdavę. Slavaišį 
pavadnimą^iškreipę į Vese- 
lovkaą, o mes — vėl padarė
me Linksmadvarį. Jubilia
tas dar tvirtina, kad visai 
neteisingai Gedimino stulpai 
vadinami jo vardu. Šie stul
pai buvę žinomi dar 400 me
tų prieš Gediminą.

Kunigaikštis Jonas iš ant
ros žmonos turi dvi gražias 
dukteris Minvydę ir Pojatą 
— tai vis lietuvių istoriniai 
vardai. Kai su jubiliatu kai-' • ' 
bi, netik, kad js, jo paties 
senovės lietuvių tikybos 
mokslu einant, jau būtų Pi
kulio valdomas. Iš jo tryš- 
ka gyvybės dievaičio Pa
trimpo dvasia, kuri leis jam 
dar ilgai dirbti naudingą tė- 
vvnei darba.—“L-va”v v

- ■ - ' 
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Visas mano pasisekimas gy
venime parėjo nuo to, kad aš 
visuose savo darbuose ir rei
kaluose buvau bertainiu va
landos aukščiau, negu reikia. 
— Nelsonas.

• • •
Kas gyvena be tikslo, kaip sa- 
koma^iš dienos dienon, tas 
gyvena liūdnai. Kad būti lai-

kunigaikščių teisių pripaži- mingu, reikia turėti tikslą ir jį 
nimu savo gimnėms, rusą p pasiekti.—žerando.- „
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_ Salomėja Neris
IŠ VASAROS '

■ 4 '

O palaimintos vasaros dienos! 
Džiaugiuos saule ir žiūriu į jurą. 
Jūrą, jūra, kaip paukštis plasdena. 
Jūra mano ir vasara mano.

Jūra sveikina mane iš tolo, 
O vasara seka •stebėtiną pasaką. 
Nežinau aš, kur vasaros galas 

'Nežinau as, kur pasakos galas.

Tik žin%ų, kad myliu aš. pasaulį, v 
Visą gyvą kvėpuojančią žemę, 
Ir lenkių savo širdį ir galvą 
Tam, Kurs meilę ir grožį mums davė
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Amerikos lietuviai katali
kai esame turėję įvairių at
stovų, atstovavusių įvairiau
sias organizacijas, bet pir
mą karti], turime Lietuvos 

1 Katalikių moterų atstovęįŠš? 
menyje ponios Pranciškos 
Pikčilingienės.

• Laiminga lietuvių tauta 
priaugusi to kultūringo pa
saulio laipsnio, kur nėra 
“moterų klausimo.” Šimt
mečius kentėjusi tauta sve- 

. timųjų jungą, suprato, kad 
naujai atgimusioj tautoj ir 
valstybėj negali būti jokio 
skirtumo jos piliečių tarpe.

Kiek langų išdaužė, kiek 
' kalėj linuose prisikankino 

Anglijos -moterys kovoje už 
lygias' teises. Socialistų val- 

t doma Prancūzija ir šian
dien dar neduoda moterims 
lygių teisių su Vyrais, mat, 
socialistų supratimu, “da
vatkoms” lygios teisės nerei- 
kalinga, nes tas sumažintų 
socialistu balsus rinkimus 
laimėti. <

Lietuva yra viena iš tų 
valstybių, kuri pilnai pripa
žino moterims pilietvsfes 
teises. Lietuvos Steigiamąjį 

, Seimą atidarė seniausias 
Seimo atstovas—moteris ir 
jauniausias Seimo atstovas 
sekretoriavo taipgi moteris. 
Žodžiu, naujai atgimusioj 
Lietuvos Valstybėj moteris 
pastatyta ant lygios politi
nės papėdės.

Labai malonu mums pa
stebėti tai, kad Lietuvos 

U/ 'žmonės pilnai suprato, kad 
ir -moteriai mokslas yra rei
kalingas ir kad to mokslo 
pasiekimui Lietuvos kaimo 
mergaitės jau nebijo pasiek- 

■* ti Vokietijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos aukštąsias, mo- 
kyklas — universitetus, kad 
tik to mokslo daugiau pasie
kus, kad tiktai būti naudin
gesnėmis savo naujai besi
kuriančiai tėvynei Lietuvai.

Nežiūrint to, Lietuva šimt
mečius keiitėjo po svetimu 
jungu ir savo mokyklų ne
turėjo, bet ir svetimoji mo- 

- kykla mūsų lietuvaičių neiš- 
tautino. Vqs spėjo susikur
ti nepriklausoma Lietuvos 
valstyl)ė. mūsų sesutės tuo- 
jaus stvėrės nors sunkaus, 

, liet garbingo mokyklų stei
gimo darbo. Jau kelinti me
tai .sėkmingai veikia “Sau- 
lės” mergaičių gimnazija 
vedama Seserų Kazimierie- 
čių “Saulės” Draugijos na
muose Kaune. •Mergaičių 
mokytoji] seminarija Kau
ne, Mei-gaičių Ūkio mokykla 
Kannelavoje ir daugelis ki-- 
tų.

Kadangi ūkio mokyklos 
kaimo žmonėms mažiausia 
suprantamos, nes senų pa
saka ūkiui vesti mokslas ne
reikalingas, bet kai]) tik 
priešingai, Lietuvoje — ūkio 
šalyje — kaip tik labiausiai 
yra reikalinga daugiausia ū- 
kio mokslo, nes tiktai mo
kykla gali suteikti ganėtinai 
žinių, kaip naudingiau ves
ti ūkio reikalus, kad žemė 
duotų danginus našos, kokie 
gyvuliai naųdingpsni ir kaip 
juos prižiūrėti ir tt.

Taigi šios rūšies mokyk
lų reikalams ir yra atsiųsta 
gerb. p. P. Pikčilingienė pa
rinkti aukų.

• Dabay, kuomet Lietuvos 
^Zątalikių (Moterų atstovė' 
jau atvykę įlt jau pradėjo 
lankyti Amerikos lietuvių 
kolonijas, mūsų visų yra pa
reiga atsilankyti į ponios P.

“U“! I .
z Jau kelinti metai, kaip A- 
merikos Lietuvaičių Moterį] 
Sąjunga reikalavo, kad Life 
tuvos moterys atsiųstą savo Pikčilingienės paskaitas ir 
atstovę Amerikon. 1926 m, 
Moterį] Sąjungos Seimas pa
darė tani tikrą nutarimą ir 
savo Valdybą įgaliojo reika
lui esant net finansuoti to
kios atstovės atvykimą Ame
rikon. Taigi Lietuvos mo
terys katalikės, ypatingai 
Lietuvos Moterų Katalikių 
Draugija negalėjo jau toliau 
tęsti savo atstovės pasiunti
mą Amerikon.

jos misiją visi turime iš šir
dies paremti.

3=3

iprisiartinti'prie dviejų; jau- 
nų^gmkliij.vyrukų.
\ Tuo j aus pranešta kuopos 
vadui, 4- že litwini napadli.” 
Karininkas sukamandavo 
“do broni” (už ginklų). Su
tvarkęs vargais negalais sa
vo kuopa, bet nubalęs iš iš
gąsčio klausia, “kur tie lie-

Jonas Tarvydas Aš dainuoju. ^ai yra dainą, lpiri tai> 
>L 4K šibaigia, Mla-la4a!” ’ /’-* U. /a

DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ
I |X ....

(Tęsinys)

AKTAS II.

LE
'ffi

PAULINA. — Geriau nutylėk, jei į 
kią temoki.

RAUTAS. — Tai gerai. 'Sėsk čia*š< 
manęs tai abudu sudainuosim. Aš mo 
gražią dainelę, tokią gražią kaip tu.

PAULINA. — Kas tau darosi, ar 
klajoji? ’ •

RAULAS.,— Taip klajoju, vesk man 

PAULINA. — Kur...

RAULAS. — Prie altoriaus.

PAULINA. — Klausyk, vyreli, k^s tat 
* •* X

pasidarė? (Eina prie vartelių.)

' RAULAS. — O kur eini?

• n

Scena. Viskas tąip pat kaip pirmame ak
te. Keletą mėnesių vėliau. Rauįas sėdi prie 
grįčios ant suolo.

RAULAS (atsidusdamas). — Ai,. ai, 
Kaip aš pavargau. Tik pagalvok, pėsčias pa
rėjau iš bažnyčios. Ir žiūrėk, jau netoli 

’vakaras. Tuoj užgirsi; “Raulai, kur tu? 
Raulai, eikš šen, Raulai eik ten! Bet ką 
tu vargšas žmogelis padarysi. Kažin kur 
mano Paulina ? Sudainuotum kokią daine
lę, gal taip) miego nenorėčiau. Bet kad jos 
nėra, tai aš vienas užtrauksiu.

■^as.v]lor^ tįiviai užpuolikai ? Iš kurios

pusės puola?” Kaip gi jis 
nustebo, kai pamatė “užpuo
lius,” tik du jaunu vyru
lei stovinsiu prie pirkios be 
jokio ginklo.

Karininkas pagautas gė
dos, kad visa kuopa jo ka
reivių . nenugalėjo dviejų, 
nežmoniškai ėmė kolioti ka
reivius, kad jie bailūs, kaip 
apuokai. Anot jo, - reikėjo 
šiuos drąsuolius durtuvais 
pamokyt ir būtų buvęs baig
tas dalykas.

Po to puolė jo bernaičius. 
Išsikoliojęs iki soties, liepė 
šiuos drąsuolius uždarvti ka->
lėjiman — pirkaitėm Dar 
pamatęs, kad iš jo juokia
si viena mergaitė, liepė ir ją 
kalėjiman užaryti.

Visgi karininkas vengda
mas naujo lietuvių “užpuo
limo.” kuopai Įsakė visą 
nakt su ginklais budėti.

lietuviškoš kalbos iš lietu
vaitės inteligentės lūpų, kaift 
malonu susipažinti su Lie
tuvos dukterų kultūrine dar
buote Lietuvoje, tas privalo 
į ponios P:. Pikčilingienės 
paskaitas atsilankyti,' o atsi
lankęs nesigailės.

Fed. Sekretorijatas
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Du lietuviu išvijo lenkų 
kuopą kareivių

- v
še. Ponai sako, kad sodie
tis teisybes nemoka surasti, 
tai taip sau ir praeis.

. Kareivių karingumą ro
do šis faktas Daukšių so
džiuje stovėjo Nr. pulko 
pėstininkų kuopa. Sekma
dienio vakare, bekuokinė- 
jant,, kareiviai sučiupo kaž 
kur gerokai degtjnės. Na ir -t , lt—— ■
įkaušę ėrne savaip šeiminin
kauti ir “oberkus” su “ku- 
lečkom” rėžti. Daukšių jau
nimui tas nepatiko ir pora 
jaunų vyriukų pasipriešino. 
Tuomi labai užgavo varšu
viečių Antkų savymeilę, 
kaip tai, girdi, chamai lie
tuviai drįsta priešintis. 
Bjauriausiais žodžiais kolio- 
dami ėmė Daukšių jaunimą 
stumdyti. Daukšiškiai pa
jutę savo gyslose lietuvio 
kraujo karštį, dviejuose iš-

“Vilniaus Aidas” rašo, 
kad rugpiūčio mėnesy ėjo 
Švenčionių krašte taip vadi
nami lenkų kareivių manev
rai. Dauguma karininkų dar 
galvas,apkvaišę didžiojo ka
ro garais, taigi ir manevruo
se jautėsi kaip kare. Visai 
nesivaržydami leido kariuo
menei mindžioti ir šerti nuo 
lauko ir iš kluonų javus, pie-. 
vas ganyti, sodnus krėsti ir 
t. t.

r

Vagiliavimams tahjau ga
lo nebuvo. Naktimis nukas
ta ištisi plotai bulvių ir iš
rauta daržovės. Ūkininkai 
dėl lenkų kariuomenės daug 
vargo ir nuostolių turėjo pa
kelti.
Manievrams nudardėjus to

liau, Ragančiniškiai pasi
kvietė valsčiaus atstovus i- 
kainuoti padarytiems nuo
stoliams. Surašė tik svar
besnius nuostolius. Vaitas 
^pamatęs, kad vieno sodžiaus 
ir protokolo visai nepasira-

v —

PAGALVOK!
Įdomiausias,' pigiausias ir 

gražiausias dienraštis “Rytas”
Straipsniai rimčiausių jų mū

sų rašytojų, daug įdomių Lietu
vos ir viso pasaulio žinių

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania.

Prenumeratos kaina:

Pristatant į namus metams 
62 lt., mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnesiui 5 litai.

Užsieniuose metams 100 litų,
ginė lauk be^ eik Aisą kuopą mėnesiui 10 litu (Vokietijai.
kareiviu. Kareiviai nusitvė
rę šautuvus vis tiek bijojo

• • 4 •Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

Daina Nr. 9.

“OI EISIU. EISIU”

(Gaida kaip: “Plaukia žąselė per 
Nemunėlį”)

Oi eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu,-
Čia dirbti man reikia visai sūdžiusiu (2 kart)

2. Čia mane bara, prie darbo varo, 
O patys kaip ponai nieko nedaro.

3. Čia anksti kelia ir vėlai gula, 
ilgą dienelę mane kankina.
duona juoda ir tos neduoda, 
čionai kas manęs pasigailėtų.

1.

Per
4. Čia

Nėr
Paulina būtų gera mergina,
Bet visad ji mane stumdo ir bara.

G. Tai eisiu, eisiu čia nebebūsiu. 
Nes jei dar pabūsiu visai sudžiūsiu.
Dabar jie mane visai negerbia, 
Tai tyčia išeisiu, tegu paveikia.

5. Tai ir Paulinai bus ašarėlių,
Tra-la-la, lia-la-la, bus ašarėlių.
Tra-la-la, lia-la-la, bus ašarėlių.
(Pratęsdamas) Tra-la-la-la-la...-

PAULINA (išėjus iš grįčios).—Ko 
ir bliauni kaip veršiukas. (Pamėgdžioda-

•J.

7.

da
1
ma) “laJa-la!”

RAULAS. — Argi tu tiek tesupranti?

c

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
KONSTITUCIJA

' z (Tęsinys)

I. Organizacijos Vardan, Vieta, Tikslas

1.. -Pilnas organizacijos vardas yra.“Amerikos Lietu
vių Rymo-Katalikų Federacija.”’

2. Ji yra Jungtinėse Valstyliese inkorporuota vardu 
“Ameiican-Lithuanian Roman Catholic Federation.” Su
lig inkoFĮjoruoto rašto Federacijos valdyba yra mieste 
Brooklyn, N?Y.

3. Federacijos Globėjas danguje yra Šv. Kazimieras. 
Lietuvos kunigaikštis.

4. Federacijos tikslas yra: ’ •
a) sustiprinti bendrą lietuviškų katalikiškų draugijų 

ir organizacijų veikimą Amerikoje ir jų Įtekmę Lietuvoje 
bei palengvinti joms sutartino darbo priemonėmis jų pa
čių uždavinius.

b) didinti lietuvių kultūrinio darbo išnašumą:
c) palaikyti nuolatinius santykius su visatina katali

kų organizacija Lietuvoje: , ’
d) užimti lietuviams pritinkančią vietą visatinėje A- 

.merikos katalikų organizacijoje.

II. Organizacija

5. Federacijos organizacija eina keturiais laifisniais:
a) visi palaidi kiekvienos parapijos lietuviai katalikai,

nepriklausantieji prie draugijų, arba Įsirašiusieji Į draugi
jas nesančias Federacijoje, sudaro vietinė Federacijos 
kuopą; ’ .

b) Federacijos kuopa su visomis tos ]>arapijos drau
gijomis, įsirašiusiomis Į Federaciją, sudaro vietinį Fede
racijos skyrių ;

c) visi vieno miesto arba apiclinkės skyriai sudaro Fe
deracijos apskriti: ' '• r

d) Federacijos centras turi valdžią ant visu Federaci
jos kuopų, skyrių ir apskričių.

6. Kur nėra sudaryto skyriaus arba ajiskričio. tos vie
tos kuopa*gali Įsirašyti Į Filmui ją tiesiog.

7. Federaci joje yra lygios teisės jos kuopų ir pašai
piųjų bei idėjinių organizacijų toje pačioje parapijoje.

S. Kur nėra lietuviškos Rymo-Katalikiškos parapi
jos, ton Federacijos kuopa ir skyrius gali tvertis arba s\'e- 
t i m tautiškoje Rymo-Katalikų parapijoje, arba prisiglaus
ti prie artimiausios lietuviškos.

9. Federacija yra dalis Lietuviu Tautos, dalis Ame
rikos Jungtiniu Valstvbių ir dalis Rvmo-Kataliku Bažnv- 
čios. - •

10. Tautos Fondas yra organizuotas Federacijos iž
das. Tautos Fondas, nenustodamas savo autonominės or
ganizacijos. teeinu dėl palaikymo tampresnių ryšių su Fe
deracija pereina Federacijos žinion. Joje pirmininkas, 
sekretorius ir Iždinnkas bus tie patys, ką ir Federacijos 
(Tarimas NT Kongreso,. 1921 m. rūgs. ] d.).

III. Nariu Priedermės ir Teisės.
11. Kiekvienas Federacijos narys turi pripažinti vi

sus R. Katalikų Bažnyčios dogmatus ir apsėjime pildyti 
Dievo ir R. Katalikų Bažnyčios įsakymus.

12. Nei 'pavieniai asmenys, nei Federacijos kuopų, 
skyrių, apskričiui centro valdybos neturi statytis asmenų 
prižiūrėtojais, dabojančiais 11 punkto pildymą tol, kol 
asmens nusikaltimas tam įstatui netampa viešas ir papik
tinančiai stambus arba kol bažnytine vyriausybė jį nepri
pažins

1 •>Jo.

tams.

nusikaltimu.
Kiekvienas narys moka i Federaciją 6 centus me-

• . %

i t

14. Pilnamečiai moksleiviai^ įstojau tieji į Federaciją
yra liUosi nuo mokesčių.

15, Vienos kuopos narys luti teisę dalyvauti su spren
džiamuoju balsu kitos kuopos arka net svetimo skyriaus ir 
apskričio .posėdžiuose, švaistančiuose Federacijos reika
lus.

.X-

IV. Skyrių Priedermės ir Organizacija
Visos vienoje parapijoje esančios katalikų lietuvių 

draugijos: idėjinės, pašaipiuos ir sportinės, drauge su 
vietine Federacijos kuopa sudaro vietinį Federacijos sky
rių. . . .

Draugijų mokestis yra |>o 6 centus nuo nario metams. 
Pavienio nario mokestis $1.00. Parapijos mokestis .sulig 
išgales $3.. $5.. $10. ‘

2. Fedėracijos jižd.’tiį+iys yra bendrai apsvarstyti vic- 
ŠAs vietines kolonijos reikalas nevaržant, draugijų laisves, 
tik patarnaujant joms, kad tą patį dalyką, tos pačios 
vietos lietuviai katalikai neapsvarstytų ]> kelis syk ir

l.

-
■ PAULINA. — Ar kurčias, negirdi, kad 

pas Kriaučiūnus jaunimas dainuoja? 1

RAULAS. — Tai ir tu eisi dainuot# 
PAULINA. — O ka tu manai?

*■ <

RAULAS. — Ar aš-galiu eit pasiklau-1^ 
syt? . .. 1

PAULINA. — Na, tai eik. Juk aš' ta- 
vęs laukiu. < ' • į’

RAULAS. — Paulina! (Pašokdamas)]-į 
Tu manęs lauki ? (Abu išeina. Iš grįčios iš* ? 
eiila Jonas.) ’ ’ 'A.

JONAS. — A! Kaip truputį niisnau-- 
džiau tuoj geriau Kažin kur daugiau žmo
nių ? (Iš darželio su viedru ateina Ona.)

ONA. — O ką, gerai pamiegojai?

JONAS. — Labai. O kur,-mama, neši7 7 s
vandenį ?

t®
ONA. —: Į darželį gėles palietu .

JONAS (paėmęs iš jos viedią). — Aš* 
mamyt, nunešiu. *

ONA. — Joneli, tu vis mane užjauti.

JONAS., — Mamyte, juk tu man esi 
brangiausia visame pasaulvje. (Abudu su*

K

• r
ąr
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sėda prie šulinio.) >.<

ONA. — Dieve, duok, kad tu visados 
taip mane mylėtum. ;

JONAS.—Mamyt, žinai, kad aš tams
tą mylėsiu. (Pabučiuoja ją.) Kas gali mo* 
tinos nemylėt ? (Dainuoja.)

(Bfis daugiau)

nedarytų kiti kitiems priešingų nutarimų. Federacijos 
skyrių priedermė yra rūpintis nariui mirus arba nelaimei 
ištikus pagelbėti.

• • ■ *c~

PASTABA: — “Nei skyrius, nei jo valdyba savi po- . 
sodžiuose neturi teisės svarstyti nei apskritai kištis į jo- . 
kius parapijos bei klebonų reikalus, gi iškilus nesusiprat
imu apeliuojama į Centro Dvasios Vadą.

3. Skyrius turi teisę įsigyti iždą ir pats sutarti ko
kiais būdais tą iždą pripildys. Jeigu skyrius sutaria už
dėti mokestį ant draugijų arba jų narių, tai tas sutarimas1 
turi galės tik tose draugijos^, kurios jam neprieštarauja,

4. Draugijos, remiančios laisvamanių laikraščius, ar
ba jų įstaigas, negali prigulėti prie Federacijos, nei jos 
skyrių . Kilus ginčui tarp draugijos ir skyriaus, ar laisva
maniškas yra draugijos laikraštis arba įstaiga, ar ne, gin
čą nusprendžia Federacijos Centro Valdyba, kurios posė- ' 
dyje būtinai dalyvauja dvasios vadas. Jeigu jo nuomonė 
skinasi nuo valdylios narių daugumos, tai ginčą nuspren
džia ištarme vyskupo, kurio vyskupijoje išeina įtariama
sis laikraštis arba yra įtariamoji įstaiga.

5. Federacijos skyrių nariais negali būti draugijos,, 
nereikalaujančios iš savo narių Velykinės Išpažinties at
likimo.

6. Kiekviena draugija įstodama į Federacijos skyrių, ♦. 
moka $1.00 įstojimo ir paskui kasmetai nemažiau $1.00. 
Moksleivių kuopos yra liuosos nuo abiejų mokesčių.

7. Pusė įstojančiųjų ir pusė metinių mokesčių lieka
skyriaus ižde, o pusė eina j apskritį. Visos aukos ir vū 
sas |xdnas nuo daromų skyriaus vardu pramogų lieka sky
rių ižde. .

8. . i.*,.', , ..v ... ■ ~~ *nn-TiTn~

čių prie jo organizacijų. - A
-Į skyrių priklausanti draugija siunčia vieną atstovų 

nuo draugijos ir vieną .nuo 50 pilnų narių sulig to, kiek 
toji draugija moka į Federacijos iždą. Parapija skiria 3 : 
atstovus. Atstovu gali būti tiktai nepriklausantis į lais- 
vaųianišką-socialistišką draugiją ir nepriešingas katalikų 
nusistatymui žiiiogus. Tie atstovai iš savo tarpo išrenka 
pirmininką, viet'-pirmininką. sekivtorių. iždininką ir du • 
iždo globėjus, o kiti nariai pasidalina, sulig savo sutarties, 
į veikimo sekcijas: lalalaryliės, apšvietus, Įsditikos, pra
monės, pirklybos ir kitokias.

(Bus daugiau)

B

Skyriaus valdyba susideda is ai stovų, priklausau*

f.
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Redakcija, Jėzuitą Namai,

Ak, mvliu tave................ .
Bemužėl, neyesk pačios .. 
Graži čia giružė........ '........
Meilė
Meile uždegta krūtinė .,.. 
O pažvelgki .. v............. c
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų...............

Studentai ir Profesijonalai
* Atlaidai

Kančia—tai didvyrių mo
kykla. — Maironis.

Pas mus yra nemažas būre
lis profesionahj. Klierikų tu
rime 4. Vitą Martusevičių, ūž 
pasižymėjimą moksle, Pliila. 
kardinolas išsiuntė Į Rymą 
baigti aukštesnius mokslus, o 
šįmet išsiuntė klieriką Kle
mensą BatutĮ. Liko Pliila. se
minarijoj kler. A. Degutis ir 
V. Velyvis. Kazimieriečių vie
nuolyne mokinasi penkios mer
gaitės.

Daktarų turhne: Dr. V. Luk
šį kurio ofisas yra-Pottsville, 
Pa.,- Dr. K. Lukšį, Mahanoy 
CityT Dr. A. Velvvį, Miners- 
ville, Pa.. Dr. A. Velyvis turi 
ofisą ĮVilkes Barre, Pa.. Dr. 
M. Paulauskas, Dr. J. Paulaus
kas dantistas Minersville, Pa., 
Dr. .T. Šilis šiemet pabaigė 
dantisto mokslą ir atidarė-ofi- 
są New Philadelpliijoj. Dar už 
poros meti] pabaigus mokslą 
Dr. P. Aukštikalnis. Turime 
5 lietuves mokytojas ir vieną 
aptiekorių V. Degutį.

Spalių 4 d. buvo šv. Pran
ciškaus atlaidai. Dalyvavo 10 
svetimų kunigų. Išpažinčių 
priėjo apie 1000 žmonių. Lai
ke paskutinių mišparų buvo 
procesija,* kurią surengė sese
rys Kazimierietės. Puikiai pa
sirengusios mergaitės su vai
nikais ant galvų dalyvavo pro- 

’ cesijoje. Choras puikiai giedo
jo.

Šv. Juozapo draugija rengia 
teatrą dėl labo naujos bažny
čios užbaigimo. ^Šis teatras į- 
wks lapkričio 20 d.

Pirmininkas — .Tonas Adomavičius,
280 E Sr.. So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka.
95 C Street. South Boston. Mass. 

Prot Ilašt. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St.. S. Boston. Mass. 

Fin.-Jlašt. — Pranas Tuleikis,
109 Bo-.ven st... So. Boston. Mass. 

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

Tvarkraris — Kazys Mikailionis.
906 E Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus'kas 
antrą (2-trą) nedėjdienį kiekvieno 
mėnesio I.ietuvin Salėj, kertė E ir 
Silver gat.. So. Boston, Mass.. J :30 
vai. no pietą. Ateidami susirinkiman 
prašome atsivesti naują narių pri
rašyti prie musą draugijos.

Baltimorėje dabar lankosi pa
nelė M. Popikaitė “Gailestin
gųjų Asmenų Vaikeliij Jėzaus 
įgaliotinė, •

Spaliu 4 d. užsibaigė 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai. 
Kun. S. Draugelis per visas die
nas sėjo dangišką sėklą. Buvo 

į kun. Brigmanas, kun. J. Kaula- 
kis, Philadelpliijos patriarkas, 
kuni. T. Zimblys, kun. Čepukai- 
tis ir kun. Daukantas. Žmonių 
buvo nemažai, bet galėjo būti 
daugiau.

MIŠKAM CHORUI - 5L
12. * Ginkim Salį Lietuvos...................... t .' J50
13. Giesmė į Šv. Kązimerą......................? .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas ................  25
15. Pirmyn į kovą......... ...........................    .50
16. Mes grįšim ten .................................... .75
17. į a) Išauš vasarėlė, 4 t

b) Tu mano mergelė, '■< •
c) išbėgo mergyte . . ^. * * .50

18. a) Kaip aš buvau jaunas, 
,b) Žiūrau anksci rytų,

v c)\ Aš užgimiau Lietuvoj............ .50
19. a) Eikš mano mergele, 1

b) Aš sutikau žydelį, , »
c) Kam anksci kelcis............. . ............ .50

20. a). Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno................... .50

** ?

2į._ a) Oi džium-džium,
b) Vž jūrių,
c) Kalbiu jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ............................... .50

2z. a) Tykusis rytelis,
’ b) Oi laksto vanagėlis. *

c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge J>nsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

j. * * £ *'
- Koncertas

’ . ' - .. .v !/■
L Spalių 2 d. '& m. apskričių 
crorai Schuyilkallo Co. suren
gė puikų koncertą. Dalyvavo 
6 korai. Koncertas pavyko. 
Visi chorai sudainavo po dvi 
dainas. Minersvillės solistės 
p-fe^Pr. Aleknavičiūtė ir p-lė 
A. Grik’.utė savo gražiais so
pranais sužavėjo klausytojų 
jausmus. Taipgi stiprus basas 
p. J. Sėmenis,^kad užtraukė 
“Mergužėle brangi;” tai nuste
bino visus klausytojus. Tama- 
ques solo labai puikiai sudai
navo, bet gaila, kad pavardės 
nesužinojau. Shenadbrio teno
ras irgi gerai pasirodė. Pabai
goje visi chorai bendrai... už
traukė “Jaunimo Giesmę” ir 
“Ei, pasauli, ipes be Vilniaus 
nenurimsim.” Pastaroji suža
dino publikos jausmus. Užbai
gė Lietuvos himnu. Publika 
koncerto programa patenkinta.

Mokykla

Mokykla pastatyta ir atida
ryta., Mokytojauja Seserys 
Kazimerietės.

Mums clevelandiečiams trūk
sta į štai gos,kuri oje būtų gali
ma gauti įvairių katalikiškų 
laikraščių nusipirkti arba užsi
prenumeruoti kaip iš Amerikos 
taip ir iš Lietuvos. Tuomi turė
tų rūpintis LDS. 51 kuopa. Ra
dę kur pastovią vietą galėtų 
turėti daug patogumų. Štai dėl 
ko: viena, kad būtų šokių lai? 
kraščių jš Lietuvos; antra, na
riai kuopos, kurie dėl kokių 
nors priežasčių negali lankytis 
į kuopos susirinkimus, galėtų 
bile laiku užsimokėti- savo 
duokles ten pat nusikirtoje vie
toje; trečia, butų galima dan
ginus surinkti žinių iš darbinin
kų judėjimo, apie darbus ir t 
p. Tuomet būtų galima karts

»|?Kaays”rašo ne tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenė reika- 
iūs,bet ir duoda žinių iš Lietuvos 1 
ir iš užsienio. (

Visiems šviesesniems žmonėms , 
^yarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdins bendro lavinimo raštų, 1 
įtawenybių iA naujų mokslo išra- , 
dimų Kariuomenes švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srifyj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo'pabūk- 
lus išranda ir’Fą pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti v

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę.tegalėsime 
įvykdyti ^a^o amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino piiy pakelti 
Lietuvos vėliavą-.

“Karyj” yra daug paveikslą, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juoki] ir 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kari,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

. Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintu su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti* jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų. /

“Kalį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas. /

“Kario” kaina metams 15 litu, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50. •

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja.

" “ŽVAIGŽDĮ”
. “Žvaigždė” kas mėnesi lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą. Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

“žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojb 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeįdžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų* misijonieriij, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt.

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus jr viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li- 
4us metams. * j

* Adresas: “tvalg 
Katulas, Lithttania*

Čia darbai pagerėjo, 
dirbtuvėse dirba pilną laiką, 
o kitose vis dar djrba po 5 die
nas. Bet pametus vieną darbą 
arba naujai atvažiavusiam 
darbafc snnkuigauti. Moterys 
dirba prie tabako.

J. J. B.

"Pt?XVELAND,OHIO
Kari- ’ .Į" 
E Šiomis dienomis užsibaigė re- 
gLoiekcijos, kurias davė kun. K 
A. Gehimbis, spalių 2, 3 ir 4-tą 
dieną tretininkams. Prasidėjo 
.su šv. mišiomis ir 
j^rirnadicny, 9 vai. ryte.

|^Vakarinės pamaldos buvo, 
pusė po.septynių vakare su pa
mokslu ir Palaiminimu su Švč. 
Sakramentu. Po Palaiminimo 

į.dalino relikvijas pats kun. Ge- 
lumbis.

k Rytais ir vakarais klausė iš- 
ipąSnčiu.
V - Dtaminko vakare baigėsi 
rekolekcijos. Laikę pamaldi] 
kun. Gelumbis suteikė šv. Tė- 

'voi, palai minimą visiems. Gau- 
7 šus būrelis žmonių įsirašė į 

3-čią zokoną šv. Pranciškaus
B S

o kiti. į visokius škaplierius, 
į? Ųas vakarą buvo daug žmo- 

nių bažnyčioje.
g Pamokslai buvo rytais ir va

karais.
Z-; Kun. Gelumbis* yra jaunas, 
/energingas ir geras pamoksi i- 
feninka&., '
K Seredos ryte, spalių 5-tą d. 
•. tpoj po mišių kun. Gelumbis is- 
\ važiavo į savo dieceziją. Gai
lia kad negalėjo pasilikt mūsų 
'/ tarpe. Šių rekolekcijų Įspū- 

džiai ilgai užsilaikys mūsų šir- 
’ldyse. • .
& Lai Dievas suteikia jam 
^ sveikatą dar ilgus metus taip 
^įspūdingai žmonių naudai dar-

Liet. Richard M. Cutts, Jr. 
laimėjo šaudymo čampionatą 
Camp Perry, Ohio.

VISUOMET GERI
Niekad nenunešiosi savo 

malonumą rūkydamąs'GLD 
GOLD cigaretus. Juos gali
ma rūkyti anksti ir vėlai. 
Paskutinis dienos cigaretas 
taip pat yra geras kaip ir 
pirmutinis.

Tamsta ištikriijų gėrėsies 
OLD GOLDS, nes jie ne
drasko gerklės ir nėra nė ko
sulio, vežime.

OLD GQLD yra visiškai 
naujos rūšies, išrastas per 
P. Lorillard kompaniją, ku
ri išdirbinėja cigaretus jau 
nuo 1760. '

Dėlto kad OLD GOLDS 
yra naujesni ir geresni ciga- 
retai turėtumėt juos rūkyti 
kas diena.

Skaitykit OLD GOLD ei- 
garet-u skelbimą šiame nu- 
mery. Rasi jame daug juo
ko ir malonumo, dėl savo 
draugu ir šeimynos. Jie tel
pa nuolatos. »

Pirmiaus pas mus, amerikie
čius, lankosi tik svečiai—-vyrai 
ii* tik parinkti Tėvynes sūnūs, 
o dabar susilaukėme ir viešnių 
į-—,ponių ir panelių. Svečiams 
rengėme * trukšmingus priėmi
mus, o viešnioms... Matomai 
pertankūs svečiai pradeda at
sibosti... Bet arčiaus prisižiū- 
rėjūsi ir apsipažinus sn jų rei
kalais — reikia remti.

ISUSIPAŽINKIĮ SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
I Nei viena^auta negali kilti kultūroje- ir, I 
F gerovėje be nulytų vyrų ir moterų. Kiek^ 
I na kultūringa tauta gerbia savo* mokytus vy5- ■ 
Į rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
į turi būti. . j
■ Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
I liautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
f . pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
ri tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia x 

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Amo* 
L ' rikoj.
I APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
1 ' VRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAffVIDINAMAS

ja"v*-'- 1 lETiiuno 11 mimo f

jos.klierikai turi tarp sąyęs su
siorganizavę dr-jas. Prie ne- 
k'ūrfų nėra prievartos prigulėti,, 

pamokslu: tiktai prie literatiškos draugi-
|jos tai visi priklauso. Kiek
vieną metą pradžioje, kaip tik 
suvažiuoja klierikai į semį- 
nariją, esti naujų narių priėmi
mas arba' įrašymas į dr-ją. Da
bar įvyko naujų narių priėmi
mas penktadienio vakare, 7S(^ 
rūgs. 30 d. Nauji] narių pri
ėmimui buvo surengta gražus 
vakarėlis' su gražiu programų, 
kuris susidėjo iš Įvairių daly-* 

1 kėlių, kaip tai iš visokių juo
kų, Josi mėlių, muzikos, dainų, 
kalbų ir t. t. Paskui lengvi 
užkandžiai ir šaŲ:a košė. To- 
kiuo gražiu priėmimu visi nau
ji, nariai labai patenkinti.

Spalių 4 d. šv. Pranciškaus, 
'Seminarijos patrono dieną, la- 
Įbai iškilmingai minėjo. J. M. 
| vyskupas J. MčCort, atlaikė 
jpontifikales mišias, asistuojant 
klerikams ir kunigams. Po 
mišių visiems klerikams pave
lijo išvažiuoti kas kur nori. O 
vakare buvo surengta puiki 
vakarienė. . Z. J.

I
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TRO^LDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mnesinis su

sirinkimas įvyks sekmadieny, 
spaliu 16 d., tuoj po sumos, 
pobažnytinęje svetainėje. Kvie
čiame visus narius ateiti.

. Valdyba

“Cognac” yra seniausias i narys laivų kompanijos ^ant 
laivo U. S. S. General Ąlava, pastatyto Kiną vandenyse, šu
niukas, parodytas viršuj su Malcolm T. Ryon, radio eksper
tu, ištarnavo ant laivo devynius metus. Turbūt jau jį tu
rės atiduoti ant “loskavos duonos.” ' j.

Dirbsime pakol visą, Detroito 
lietuvius darbininkus suoiga7 
nizuosimer * 7. \

JESKELEVIoIUS “DARBI- 
NINKE”

Šiomis dienomis lankėsi 
“Darbininke” p. J. Jeskele-* 
vičius. Atvežė keletą dęsėtkų 
doleriu LDS. organizacijai. 
Jis sakė, kad Montelloj 
“Darbininką” žino visi, ir jį 
su didžiausiu Įdomumu skai
to. Geriausia ‘‘ Darbininką ’ ’ 
išgarsino tos kolonijos “Kle
bonų klebonas No. 1.”

X. Y. Z.

LANKĖSI “DARBININKE”
Šiomis dienomis “Darbi- 

ninko” redakciją aplankė 
ką tik atvažiavęs iš Lie
tuvos karštąs sandariečių 
draugas x Jpnas Valaitis. 
Taipgi lankėsi Povilas Va
siliauskas iš Cleveland, O., 
bu v. “D-ko” darbininkas ir 
Stasys Paura, dainininkas. 
Pastarasis žada čia apsigy-

BALIŲ SEZONAS*.

Šią savaitę, tarpušvenčių 
laike, įvyko keletą pramogų. 
Šv. Petro ir Povilo draugi
jos balius įvyko spalių 11 d. 
parapijos svetainėje. Spalių 
12 d., toje pačioje svetainė
je buvo šv. Kazimiero R. K. 
draugijos metinis balius. 
Abu balių pavyko.

Spalių 10 d. įvyko šv 
zimiero R. K. draugijos ber-, 
taininis susirinkimas, 
nominacija kandidatų į val
dybą. Kandidatais į pirmi
ninkus liko senasis pirm. p. 
Jonas Jaroša ir p. Petras 
Milius, 4 D-ko ’ ’ darbininkas. 
Nekurie* senesnieji valdybos 
.nariai užleido, vietas-jaunesr 
niems, kad davus progą išsi
dirbti į vadus. Susirinkimas 
buvo- gausus nariais ir nuta
rimais. . Rep.

POTVINYS RONBURY ||

Spalių 10.d. trūkus vau- c 
dens požeminėms paipores ‘ 1 
užplukdė Magnolia ^atvęir J; 
apie 200 gyventojų turėjo* 
nešdintis į saugesnes vietas.

Potvinys įvyko 4 vai. ryte. 
Vanduo besiverždamas į vir
šų gatvėje pramušė 10 pėdų 
ilgio ir 5 pėdų pločio skylę. 

| Policijai ir gaisrininkams 
. pasisekė uždaryti vandens 
“paipą” ir sulaikyti besi
veržiantį vandenį. &

NEPAMIRŠKITE, kad 
pirmas artisto A. Žydanavi- 
čiaus mokinių koncertas į- 
vyks sekmadieny, spalių 16 
d., 7 vai. vakare Municipal 

ay, So. 
Tokių koncertų re

tenybė. Patartina atsilanky
ti i ši koncertą.

UU-OU /
FlUNEV.’

RADO PASIKORUSĮ KALĖ- 
JIME

Spalių 10 d., jaunas vai
kinas, Walter Hunter, vais
tinėje prie Fėllsuąy^ir 
Charles gatvių buvo pagau
tas vagiant cigarus ir kito
kius daiktus. Policija pa
tupdė kalėjiman ir vėliau jį 
radb pasikorusį.
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PIRKO “STUDEBAKER”
P-iė M. Nivinskaitė, buv. 

“Darbininko” stenografė, 
pirko puikų automobilį Stu- 
debaker išdirbvstės. “Next 
step” ar tik nebus ekskur
sija- prie altoriaus.

Balsas Radio 
i ■ ’
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I GERA PROGA -5
• Turime gerą progą lietutį 

jaunikaičiu, kuris su pilnu now 
norėtų dirbti dėl automobilių bfi» 
nio. Domės nekreipiama į pirmeįE 
nį patyrimą bile tik turi laipsnĮ 
moksle ir taipgi ypatiškurnąs rei-

J kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš g€

• riaušių automobilių Amerikoj^ 
Pagęidaujama kad mokėti kalb»

; ti ir lietuviškai, bet visų snQ$ 
I biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali šį reikalavimą išpil 
: dyti, mes parodysime kaip būti 

J pasekmingu. Visi atsakymai į gį 
ū Skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taipt 
“Darbininko” ofisas, Box 20, & 

ji Boston, Mass. (S

iJ
NEW YORKAS VERTAS- | 

$15,500,000,000
NEW YORK. —šio mie^ J 

to nejudinamas turtas yra.-J 
apkainuotas į penkiolika-ir 
pus£ bilionų dolerių. Taigi 
taksų suma kitais metais pa- 
didės $1,430,217,110. Taipgi f 
pakilo ir judinamo turto & 
vertė ir taksų suma už per* 
sonalę nuosavybę pakils ? 
$70,00,000. ’ ' '

Brangiausią nejudinamo ' 
tūrio nuosavybę turi Equi- 
table Life Apdraudos kom- Ja 
panija. • • ,

DETROIT MICH.
Svarbus Pranešimas

LDS. 72-kuopos ^susirinki
mas'įvyks spalių 16 d. Šiame 
susirinkime turime daug svar- 

Ibių reikalą aptarti, o ypač 
Darbo Biuro gerinimo klausi
mu, nar iu duoklių užsimokėji
mo ir rengimo'įvairių pramo
gų klausimu. Nuoširdžiai vi
sus kviečiame atsilankyti.

Valdyba.

Lietuvos Duktėni Draugi
ja po Globa Motinos Dievo, 
rengia spalių 15, savo metinį 
balių, parapijos svetainėj 
ant Septintos gat., So. Bos
ton. Prašom visų narių da
lyvauti. Taipgi kviečiame iš 
apielinkių jaunimą. Pasam-' 
dyta geriausia orkestrą ir 
grieš amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Prądžįę- 7:30 
vakare. __

Visus kviečia Valdyba

Kas daug kalba, retai mįyd 
žodžius paverčia darbais. ’/ Iš
mintingas gi žmogus visada 
daboja, kad jo žodžiai nepra- 
silenktų su darbais.—Kinųjšr 

mintis.

dirbti anglių kasyklose.Nuo- 
latinis darbas. Dvi kasyklos. 
.Vieną Frę.ępoit.skyriui, ki- 
ta Pittsburg. Vyrai su šei
mynomis tegu kreipiasi, ku
rie turi patyrimą prie ka
pojimo ir sudėjimo. Geros 
sąlygos. Kasyklos randasi 
Renton, Alleghcny County, 
Pa. Bellphone Unitv 25 ar
ba Pittsburg Atlantic 0664.

ŪNION COLLIERIES CO., 
2214 Oliver Bldg., arba

Romano Employment Agency, Bldg. salėje, Broadw 
439—3rd Avė., Pittsburgb, Pa. Boston

(2ras aukštas) 
(S.-21)

NUO SAULĖS SPINDULIŲ
* KILO GAISRAS /

— New England Doll and 
Novelty kompanijos krautu
vėje ant AVašhington St. ki
lo gaisras. Sako, prasidėjo 
lange, kur išdėti žaislų daik
tai užsidegė nuo saulės spin
dulių. Žalos: padarė už apie 
porą dolerių, bet sujudimo 

[ daug daugiau,, nes ne; tik 
Ka-gaisrininkai ’• buvo subėgę,' 

ir policija.. tvarkyti su- 
Buvo bėgusius žiūrėti gaisro.

r — '

CAMBRIDGE, MASS.
Šioje kolonijoje atsidarė va

karinės mokyklos spaliij 13 d. 
7:30 vai. vakare. Lietuviai tū
bus antradieniais ir ketvirta
dieniais šiosy mokyklose:

Ellis: Norris St* arti Mass. 
Avė.

Haggerty: Cushing St. kam
pas Lawn St.

Kellev: Wilįow St. arti Cam
bridge St.
‘ Putnam: Otis St. kampas 
Fourtli St. '■

Roberts: AVindsor St. kam
pas Harvard St.

Thorndike: Spring St., prie 
Seventb St.

i AVėbster: Upton St. arti Ma
gazine Št.

Mokys kalbos ir kaip tapti 
šios šalies piliečiu.

DETROIT, MICH.
LDS. J2 p. veikimasx gerė

ja. Šįmet turėjome kelęffi pa
rengimų ir visi gerairpavyko.• ■* 
Darbo ir informaciją biuras 
pasitarnauja darbininkams, o 
ypač palengvina užsimokėti 
mėnesines duokles.

Nors čia bedarbė, bet~ nariai 
noriai -mokasi į organizaciją. 
Skolingieji žada artimoj atei- 

• ty atsilyginti. Kiek sunkiau y- 
/ ra su nariais prirašytais va

jaus laike, bet su jais darbuo
jasi vajaus generolas p. Vla
das Jedinkus. Jis tikisi šį mė
nesį užbhigt? koieklkv^? ‘

Susirinkimai šios kuopos 
- yra rimti ir naudingi. Visi 

nutarimai pildomi, o ne taip 
kaip iki šiol būdavo, nutars ir 
užbaigta. '

LDS. kuopts pastangomis 
čia turime vakarinius anglų 
kalbos kursus. Lietuviai gau
siai ir noriai lanko šiuos kur
sus, o. ypač mūsų sesutės lie
tuvaitės.

Šią žiemą mes tikimės vėl 
lenktyniuotis su kitomis kuo
pomis prirašyme naujų narių.

Prexy Tums the Tables
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CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesiniame su- i 

sirinkime plačiai apkalbėję ; 
moksleivių šelpimo klausimą j 
paaukavo iš savo neturtingo 
iždo Lietuvos ateitininkams 
$10.00 ir nariai sudėjo' $12.00; 
viso $22, kuriuos pasiuntė Lie- 
tuvon. .. ; »

t

Aukavo .šie: A. Vaisiauskas i 
$3.00; po du doleriu: A. Mali- * 
nauskienė ir S. Bugnaitis, po 
$1.00: K. Pilkonis, V. Janeliū- 
nas, M. Norbutas, A. Venciū- 
nas ir K. Bingelis. ■

LDS. 8 kuopą turėtų pasek
ti ir kitos kuopos. Padėkime 
ateitininkams pasistatyti na
mus.

į v ' 7-tą vaL vakare,
MUNICIPAL SALEJE, E.į,BROADWAY, SO. BOSTON 

Bilietų kaina: 50c. jr 35c; vaikams 15 centų.

LViršminetame koncerte dalyvaus;apie 30 mokinių: smuikininkų ir • 
pianistų. Gerb. tėveliams kaip leidžiantiems, taip ir norintiems leis- ; 
ti savo vaikučius muzikos mokyklon,''patartina atsilankyti ant4 šio 
koncerto, kur bus proga asmeniškai persitikrinti ir nuspręsti apie 
gabumus kaip mokinių, taip ir mo kytojo.

Policijos Vado Pavaduo
tojas Forrest F. Hali sulau
kęs 70 metų amžiaus ir iš
dirbęs 45. metus policistu, 
šiomis dienomis automatiš
kai pasiliuosavo iš užima
mos vietos. Kuomet jis sky
rėsi su kitais draugais pbli- 
cistais, tai jo akys buvo pil
nos ašarų. Kuomet jo pa
klausė “Ką dabar veiksi?” 
—• “Netekęs darbo, kur iš
dirbau per 45 metus, tai aš 
manau, kad galėsiu' gauti 
kitą. Negaliu atsigulti ir 
laukti mirties tik dėlto, kad 
aš sulaukiau 70 metų,” taip 
jis atsakė.

Jis gaus iš valdžios pen
siją iT senelis galėtų apsciti 
be jokio darbo.

Turbūt Bostone ir apylin
kėje nėra žmogaus; kuris jo 
nepažintų. Jis ilgą laiką- bu
vo ant Mattapan kryžkelės 
“traffiko” oficierius; Žilas, ‘X ’
bet smarkius senelis.

KLAUSŲ KASĖJAI
TURĖTI CERTIFI- \ 1 

KATĄ į
Po to, kada klamsų kasė

jai prisikasę netikusių kląm- ; 
sų pąrčhfrinėjo ir buvo nu- y 
bausti, ’tai Sveikatos -De- 7 
partamentas išleido naują į- J 
statvma, būtent: “Kiekvie- 
nas klamsų kasėjas turi tu
rėti prie savęs certifikatą ir J- 
jį parodyti ant pareikalavi- 
mo.” Tas šiek tiek apsunki- « 
11a kasėjus, bet geriau^p- - 
saugoja sveikatĄ tų, knįąe j 
tuos klan įsus valgo.. ■
------------------------------
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laivo pavir- 
-“paluba”)

NINE AND THREE 
FIFTH SECONDS 
CHARLES PADDOCK

Jau artinasi šaltos žiemos 

naktys. Turėkit pečius pri
ruoštus dabar ir nelaukite 

kol visi pradės reikalauti.

SWIM GIRLS SWIM
BEBE DANIEI.S ir

. GERTRUDE ELDEKLE

Šiomis dienomis pas mus pate
ko ant pardavimo dviejų šeimynų 
medinė stabą su penkių automo- 
bjlin garadžium, City Point, ant 
E. 6th St., netoli . L St. Keturi 
kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro. Maudynės,, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris 
turi vieną arba daugiau automo
biliu arba užsiimantis automobi- 
liutaisymu. Rendų atneša netoli 
$100 Į mėnesi. Prekė $8,800 .Ma
tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI

Susiorganizavusiai f rega- 
to .ištraukimui bendrovei at 

Mt■ 

^.sistojo vadovauti virsimu 
| kas jyros reikalu rastinės O-

proga papirkti gerą trijų šelmy- 
nij namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Silver St., šo. Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai Įtai
syta. Pirmas morgcdžius $2,500 
Co-op JBank. Į mėnesi randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Su-, 
sineškit su Savininku A. J. KUPS
TIS. ‘

> 'lt ’

NAMAS SOUTH BOSTONE
Šešių šeimynų,-- 
tvni kambariai. 
$^80 į fte'tus.

^ pie-do laivo štraukmą iš van- 
lįjĮęBS. Japonai atsiminę apie 
į nuskendusi fregatą ir nu- 
gsprendė jį iš vandens iš- 
IBiraukti./-

prižadėti, ypač diplomą- mažiukams buvo ko 
tišku būdų., netiktai galima !ti: motina kramtė 
visą ką, betLdargi —'tūlais] jų, laikydama snuky 
atžvilgiais — tą ir reikia pa
daryti. Tuo labiau, kad to
kie prižadai daugiausiai to
limesnių veiksmų nieku ne
suvaržo. . š

SKORPIONŲ PAPROČIAI
Alžyre, Biskroje, buvo ap

sigyvenęs gamtininkas Kia- 
reli, kuris stropiai tyrinėjo 
tenykščių vabzdžių gyveni
mą, o ypatingai tų vabzdžių, 
kurie gyvena. Sacharoje. To
je vietojegyra labai daug di
džiulių skorpionų, kurie 
daug didesni ir pavojingesni 
už skorpionus, gyvenančius 
pietų Europoje. Kiareli, tar
pe kita, pavyko pamatyti jų 
nepaprastą-ėdrumą. Jie be
veik nuolat' grumias savo 
tarpe ir silpnesnis tampa 
nugalėtojo grobių ir nugalė
tojas jį čia pat ir suryja vi
są, pradedant nuo galvos. 
Kiareli buvo sugriebęs skor
pioną motiną su būriu jos 
mažyčių ir visus juos laikė 
kažkokį triukšmą mažučių 
dėžėje. Kartą jis pastebėjo 
tarpe, kurie išsigandę ėmė 
bėgti į visas puses šalin. Į- 
sižiūrėjęs jis suprato, kad

bus rasti kokie nors. ve.rtin,- 
gi rusų laivyno istorijos pa
tinimui daiktai, tai jie turi 
būti tuojau pat perduoti į 
rankas rusų valdžiai. Kūdo 
priėmė tą rusų pasiuntinio 
sąlygą ir ėmė rengtis frega
tą iškelti į paviršių.

Kokioje būklėje tuomet 
buvo tas reikalas, matyti iš 
šio Kudo pranešimo: “Mano 
narų žodžiais,'— rašo Kudo, 
— kurie buvo nusileidę į jū
rų dugną ir apžiūrinėjo nu
skendusį laivą, laivo liemuo 
pagadintas nežymiai; gi nuo 
denio (arba — 
šiauš; rusiškai 
nuimta arba, gali būti, nu
plauta daugelis dalių, bet ūž 
tai laivo vidus pasiliko visiš
kai nepaliestu. Aš nelaukiu, 
kad pakėlimas senoviško ru
sų laivo, kuris nuskendo 
daugiąu kaip prieš 50-tį me
lų, atneštu man didelį pel
ną. Turiu pastebėti, kad, pa
siėmęs to senbviško laivo pa
kėlimo darbo, .aš vadovSVau- 
si ne vien tiktai medžiagi
niais apsiskaičiavimais. Ne, 
mano planuose buvo ir kas 
kita. Aš įsitikinęs tuo, kad 
mano sumanymas suteiks tū
lą naudą mūsų laivų staty
bai ir, be to, suteiks Japoni
jai vertingą paminklą seno
viškos kariškos laivų staty
bos.”’

“Aš nuo savęs priduriu, 
kad gal tiktai rusų — tuo 
laiku bene “netoli mačiusi” 
valdžia ‘galėjo leisti sveti
miems išiminėti savo kariš
ką laivą.

Tiktai nesuprantantis ga
lėjo būti sužavėtu vien tuo, 

Ikad svetimi jiems sakė to- 
! kilis pagyrimus, —jog mesį 
girdi, galėsime iš jūsų seno
viškos kariškos laivų staty
bos pasimokyti savo laivus 
statyti. O prižadėti grąžin- 

• ti svarbius daiktus “jeigu 
; jie būtų rasti,” (įsidėmėti 
! reikią tą “jeigu/* nes —kas 
; gi gali‘nustatyti tĄ “jeigu:” 
[Į ar. daiktai, kokie čia yra nu- 
! sakomi, buvo rasti; ar ne?..),

* -Rusijoje dargi mažai kam 
tebuvo žinoma, kad Japoni
škoje apie pabaigą 1912 metų

jūros dugno fregatą! 
jadą, ” het pastatė šąly* Į 
gą7 kad Kudo,
je,” jog n u skendusi s laivus 
—-rusų, kreiptųsi tį rusų pa-' 
siuntinį ir išprašytų nuo jo 
leidimą fregatą pakelti.

Rusų pasiuntinys Japoni
joje taip pat pareiškė savo 
sutikimą fregatą pakelti, 
bet pareiškė,ka<L jeigu iš-

dvidešimts sep- 
Rendu atneša 

Prekė $4,500.
( $4,500,00

Medinis šaš’nj šeimynų namas ant 
Silver Street. So. Boston. Yra ga
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai-Šeimynai. Randos atneša $75 
į mėnesį. Pirmas morgedžius 
$3000.
LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 

' M AI,KAS!
Neužmirškite jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.” '

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 Broadvray, So. Boston, Mass. 

TeL S. B. 1662—1373

, ................. ..... „ .1 ■ II

išsigąs- 26 metus kainavo $2,500, gi 
vieną iš už kokios 13 metų jis kaina
vę, o du vo $250, o dabar tas laikro- 

kitiis laike pasiruošusi savo dis jau visiškai 
žirklėse. Kiareli užmigdė mas retenybe. I 
formalinu visą tą šeimyną ir, laikrodžio didumas 
nufotografavo ją 
būklėje, kokioje užtiko.

» ~ • - --- T—----

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy
kiu, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne-

/ “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” 
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11, o be 
to* dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda-įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.
tavos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve-

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pust’knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gaunaūO pusi, eilių rin-

811-812 Old South Building'
294 Washin<rton Street 

Boston, Mass.
> Valandos, 9 A. M. iki 5:30 P. M. I

Gyvenimo vieta
37 Gorham Avė., Brookline

Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS
' koris Innko Suffolk Teisiu mokyk
la ir užsiima Reni Estate pnrdRyl- 
nejtmn, bnna mano ofise kasdien 

; nna 8 iki 5 valandos po pietų Išsky
ros šventadienius. Lietuviai, kad ir 

’ntažai sukalbantieji anglišknl gnll 
, kreiptis įvairiais reikalais pas ma

inei. A. F. KneiŽio adresas yra toks: 
JĮ 308 E. Ninth SU Tei. S. B. 1696. <*

nėra laiko- 
Sumažėjo ir 

Parv- v 
tokioje žiaus parodoje buvęs pasta

tytas apie trijų metrų aukš- 
’tūmo, o paskesnis jau nebe 
viso metro aukštumo.

L. Vitkauskas ____j t • .
___ ________ /

Mūsų “Rytą” ar skaitai! t 
l^e kas kitas, tik mūs “Rytas” 
Vis įdomiai prirašytas. v 
Nes jis visa girdi, žino 
Ir visut teisybę gina 
Korektingai, bet griežtai. 
Nejau “Ryto” neskaitai?! 
nistraeija Kaune Ožeškienės'gt. 
3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metams 

62 litį mėn. 6 lit
Siunčiant paštu mietams .50 

lit, mėn. 5 lit. >
Užsieniuose metams J. 00 litų, 

menesiui 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijaiivtaskoraas 
Lietuvos tarifas) Į*

“Ryto” Adrešas:* Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, I^t^uania.

KALBĄS LAIKRODIS
Kalbąs laikrodis yra — są- 

moingas sujungimas laikro
džio mechanizmo su gramo
fonu. Kiekvieną valandos 
bertainį jis baisiai sušunka 
laiką Jis gali būti ir laikro
džio žadintojo vietoje: ata
tinkamu būdu nustatytas, jis 
reikalingą valandą taip 
griežtai ir balsiai ištaria lai
ką, kad pažalrH# miegantį. 
Priešingai jeigu lakrodžio 
savininkas nenori, kad jam 
kas valandos bertainį būtų 
pranešinėjama apie laiką, 
jis išjungia “kalbamą” kas
piną ; bet paspaudus mygtu
ką laikrodis tuojau pat “su
šunka” atitinkamą valan
dą. Įdomu pabrėžti, kaip 
greitai pinga išradimai: pir
mas kalbąs laikrodis, pasiro
dęs Paryžiaus parodoj prieš

FSŲ FREGATO -—“PALA- ^arųTm^i 
į DA” LUOMAS* - f

wsų fregatą — “Pala--■ Japonų 
dargi apdainavęs jų 

rytojas Goiičarovas. Tas 
gatas — laivas — buvo 
gandintas pačių * rusi}1 
iA metais arti Sachalinu 
ask rantų.- palyginai^ 
abai( gilioje vietoje -ir jį 
je atoslūgio, tyliam -ir 
driaiųorui esant, galima 
ro matytHiuo vandens pa-

:: TRUMPI.:: 
SKAITYMEUAI 

NAUJA KNYGA .
Joje telpa daugiau kaip 
1QO I rampų pasakaičių 

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS

3o6 Broadway, Boston 27, Mass

J L. Vitkauskas

kinį “ Vakaro kaukės.” £_■:

“TRIMITĄ’’ dovanai siunčiam kiekvienam surinka- 
siamSponkius naujus prenumeratorius, ir prisiuntusiam 

už juos prenumeratos pinigus.
z “TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei ' 
metų 7 !t bOc. ir trinri mėnesiams 31^. 75c. Užsieny dvi- ! 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- ; 
taroje. ;

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, I

r I I ,
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