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RADO KAL KLODUSMASKVOS SENSACIJOS

tUs klausimus, bet reikalau

Komsomolcų demonstracijos 
Vilniuje ir Varšuvoj

GUDAMS VIENUOLIAMS 
DRAUDŽIAMĄ SAKY

TI PAMOKSLUS 
GUDIŠKAI

Suimta 6 fabriku direktoriai 
ir daug valdinmkų

KĖSINOSI SUSPROGDINTI 
KARO SANDĖLIUS 

KROKUVOJ

Romoje,, ku riuos atrado darbininkai kas 
~ ' į

lenkų pusę piauti šieno.
Paprasta tvarka, užėjus 

jam į lenkų sargybą užsire
gistruoti, nežinia kodėl, ten 
buvo suimtas ir nuvarytas i 
Kačinėnus.

Tolimesnis Gociaus liki
mas nežinomas.

ašte Jagueių 
į laukuos esą 
dai. Ūkinin- 
:Vartoja lau- 
^rių laukuos 
podai, tieri’i- 
rd avinė j a ki- 
ims ir ukis-

Taip Latvijos ir Lenkijos 
tra daug nesurcguliuotu 
klausimą.. Paskutiniu lai- 

Latvija pranešė Lenki
jai. kad netrukus. pradės 
veikti nauji Latvijos mui
tai,, pagal kuriuos valstybės, 
neturinčios prekybos sutar
čių, su Latvija, turės mokėti 
aukštesnius muitus.

Lenkija į Latvijos^ primi
nimą atsakė sutinkanti sure- ■ * ■ a > . A a 7 . .

Boston, Mass.—Namų sta
tytojų unijos pasirašė nau
ją sutartį su darbdavių or
ganizacija. Sutartis pasira
šyta trims metams.

Sulig naujos sutarties 
darbininkai gaus didesnį at
lyginimą.

Plytininkai ir mūrininkai 
gaus po $1.50 į valandą.

Prie_ kėlimų inžinieriai 
gaus po $1.37^ į vai. pa
prastu laiku ir.po $1.57^ 
pertraukiamu laiku. ' *

Paprasti darbininkai gaus 
po 80c. į valandą.

Taipgi ir kiti amatninkai 
prie namų statymo gaus di
desnes algas.

MASKVOJ DAUG 
BEDARBIŲ • 

Berlynas.—Pranešimu i 
askvos, ten dabar yra 230,

200 ŽMONIŲ ŽUVO LIEPS
NOSE HANK0WE

Shanghai, Kinija. — Pe
reitą trečiadienį Hankoivo 
mieste žuvo apie 200 žmo
nių liepsnose. Sudegė 2,200 
namų.

Komunistinės jaunuome
nės dieną 'Vilniuje bandė 
demonstruoti komsomolcai: 
150 asmenų su vėliavomis 
buvo išėję gatvėn tačiau po
licija ‘demonstrantus išvai
kė, 35 jų suėmė.

Panašios demonstracijos 
buvo daromos Varšuvoj ir 
kjtuose Lenkijos miestuose. 
Varšuvoj suimta 120 asme
nų.

GELŽKELIŲ DARBININK 
REIKALAUJA GRĄŽINT 

8 VAL. Į DIENAI 
Berlynas. — Per paskui 

nius mėnesius Vokietijoj a: 
gelžkelių atsitinka daug u 
laimių.

Vokietijos susisiekimo n 
nisteris pradėjo tyrinėji u 
laimių priežastį.

Vokiečių Amalgama 
Gelžkeliečių Unija įteikė r 
portą, kuriame nurodo, fe 
svarbiausia nelaimių pri 
Rastis yra ilgos valanda 
Unija reikalauja grąžinti- 
tfal. darbą į dieną. <■' 

Amalgametų unijos pres 
dentas yra Parlamento n 
riu ir dirba kartus su tvi 
nėjimo nelaimių komisija.

Darbininkai tikisi laimi 
. 8 vai. darbą Į diehĄ. t , j

Sopja, Bulgarija, 
neša, kad miestely SI? 
policija susekė komuni 
suokalbį nuversti esarhąjį 
ažią. '

Areštuota 40 komunisf

AMERIKOJE PAAUGU
Washington, D. C.—Cen

zo Biuro- žiniomis tikinčiu^ 
jų žmonių skaičius 1920 mį 
buvp 54,624,976. Skirtmg* 
yeligijų buvo 213. ’. /'i.
‘ 1916 buvo 200. Tikinčių-* 
jų buvo 41,926,854.

Katalikų skaičius žymiai: 
paaugo. 1916 metais buvo* 
15,721,815 katalikų, o 19$6* 
metais jau buvo 18,605,000*: 

------------ -----S
UŽMUŠTAS LENKŲ 

DIPLOMATAS < riJl 
“Glos Prawdv” praneša;-: 

kad netoli Lodzės dvaifc 
sunkiai sužeistas grovąs 
Przedeckis-, kurs buvo- ntH 
matytas paskirti Lenkijos 
pasiuntiniu į Romą; Przei 
deckis nuo žaizdų mirė. Dėl 
užmušimo priežasčių mini* 
mos dvi versijos. Vieni tvir; 
tina, kad jis užmuštas S 
keršto, kiti — politiniais 
motyvais. '

įco 
dėl uragano ir 
nukentėjusioms

Žmonės pradėjo nuo 
^į^duopos..sirgti ir skl 
valdžiai,- Bet valdžia, 
ir pažadėjo privatines 
foJžJPnfcukti, tUfi

Susisiekimo priemonių 
skaičius Kaune smarkiai ky
la. 1919 m. dviračių buvo 
užregistruota 36, o 1928 m. 
jau 3,304. Privatinių auto
mobilių skaičius nuo 1924 
m. pakilo šiemet ligi 300. 
Automobilių tari 1926 m. 
buvo 45, 1927 m. — 103 ir 
šiemet 133. Motociklų 1924 
m, buvo 30, o 1923 m. yra 
jau 128. Tačiau arklinių 
‘ ‘ drožku ’ ’ skaičius kaskart

• » V c *■

vis mažėja. 1926 m. jų bu
vo 162, o šiandien bėra 128.

Bolševikai nuodija žmonesi: 
v Maskvoje

Žinios iš/Maskvos' prane
ša, kad .šiomis dienomis ten 
padaryta, dideli sensacingi 
suėmimai. Suimtųjų tarpe 
yra* 6 didelių fabrikų direk
toriai, daug valdininkų ir 16 
prekybininkų. :

' -fe--

Adelaide, Atistralija.—Pe- 
reitą savaitę čia įvyko susi
rėmimas streikuojančių dar
bininkų su streiklaužiais. Į- 
simaišė ir policija, ir kele
tą darbininkų skaudžiai nu
kentėjo.

direktoriai, ir valdininkai e- 
mę didelius kyšius iš priva
čių pirklių, kuriems už 
menkniekius parduodavę iš 
užsienių gaunamą sovietų 
pramonei žaliavą.

Washingtt>n, ' D. C. — 
Rugsėjo 29 d. Jungi Val
stybės įteikė notą Anglijai 
ir Prancijai dėl jų padaly
tos slaptai laivyno reikale 
sutarties. 4

. .2 . i . l_

Valstybės Sekretorius Kel- 
logg notoje pažymi, kad 
Jungt. Valstybės tos sutar
ties visai nepripažįsta ir 
skaito pavojinga taikai.

Darbininkai prie namų staty 
mo laimėjo kovą

LENKIJOJ BRUZDA 
KOMUNISTAI

LENKAI SUĖMĖ LIETUVOS 
PILIETĮ

Demarklinijos gyv. Gociui 
Stasiui iš Pažemių k., Ute
nos apskr. mūsų demarkli- 
jiijos. administracijos buvo 
išdavusi leidimą pereiti de- 
markliniją žemės ūkio dar
bams. Rugpiūčio mėn. 29 
d. Gocius ėjo per IV rajo-

Ryga.—Praneša, kad Ru; 
sijoj' jaučiama badas, Žmol 
nes maitinami nesveiku 
maistu. Maskvoje susektai 
kad-mtesto it0pykIIAQJiKdrir 
vmėjfiSriortfthsBflūtotrą iš sėt 
lenų iiu gipso, padaryta./ Ki
ti kepėjai r maišo , ir kftokiįi 
chemikalų,, tad padidinus 

1* •/....

Sako, kad vienas Maskvos 
kepėjas, f Suškov, Išrądęs^l- 
dą tam'tikrais fChenūkalds 
iš sėlęnų'padaryHj'Tge|ĖąU* 
sius’’ miltus.

Iqna, Mich. — Čia Aloyzo
Noyes,. 54 metų amžiaus,kluonos svorį 
nuteistas ant viso amžiaus į 
kalėjimą už išdirbinejimą 
degtinės. cj-

Jis jaĮii ketvirtą kartą, bi-r
vo baudžiamas, r

iil*?^iirAY'---i-iiAgr/; zmoeį^^ ^rekyb^ 
prekybos derybų su Vokie
tija narys, pasikalbėjime su 
Rygos rusų laikraščiu “Se- 
godnia” pareiškė, kad esą 
Vilniaus klausimo, dabar, 
kai mums • yra nepalankus 
didž. valstybių nusistatymas, 
neverta kelti, nes toks kė
limas esą galįs duoti tik 
mums priešingus rezultatus. 
Reikia, girdi, riduje ge
rinti ekonominį padėjimą, 
kultūrą plėsti. Su Lenkija 
kai kuriais Jkonkrečiais 
klausimais reikia susitarti. 
Taip pat reikia atidalyti 
pašto ir geležinkelio susisie
kimą, nes toki santykiai y- 
ra reikalingi, ir jie mūsų 
kovai dėl Vilniaus, esą, nie
ko pakenkti negali. Vilnius 
Lietuvai turės grįžti, bet da
bar su realia tarptautine pa
dėtimi ir šalies interestis e- 
są reikia skaitytis.

McCluskev ir Gillis kamba
rėliuose ne viskas tvarkoje 
tada jie atnešė jiems blan- 
detus užsikloti." Jau. tada 
apatinės štangų dalys buvo 
nupiautos* Bet jie tada nie- 
<o nesakė ir išėjo kaip nie- 
co nesuprasdami.

Išėję pranešė kalėjimo vir
šininkui ir tik susiorganiza
vę atėjo jų suimti.

Visi jie sėdėjo kalėjime 
už peržengimą automobilių 
įstatymų atskiruose kamba
rėliuose už tai,' kad jie pasi
gėrė.

Dabar jie bus teisiami už 
kelis prasikaltimus kalėji
me. Jiems gręsia po kelioli
kai mėtų ^sunkųjų darbų ka|
Tenme^ o J ‘........ L
’>rt*7?'jr ( ’f'-. b
i>• <ij/?/’ • ■ ' į

jFINIGAUSU DR. B AS ANA VI-
■ << -i ČIAUSATVAIZDU | 
-' 7 Artimiausiu1 • W5tw Lietu- 
! voje būsią* paleistu -apyvar

ton nau jos ■ 50-litiį bankno
tas. V ienoje banknotas - pu-

' sėje vaizduoja^ D. LrKu- 
i nigaikštis Gediminas ir Dr.
J/ B«&atiMvičitiA<1 kitoje pi .-

reguliuoti visus nesureguliuo-

Lenkija reikalauja, kad Latvij 
» Atlygintų už nusavintas 

< lenkų žemes
• , '. * / - _ ________._________

Krokuvos tvirtovės sargy
biniai pastebėję naktį prie 
sandėlių tykojančius asme
nis, kurie leidęsi bėgti, kai 
tik sargybiniai kareiviai pa
reikalavę sustoti. Vienas 
pašautas, kiti pabėgę. <

Kalbama, kad jie kėsinosi 
susprogdinti Krokuvos tvk> 
fovej esančius karo sande
lius.

GUB. SMITH LAIMĖJO
< VAKARUOSE

|girt■” Ąft/taau/cee, Wis., rūgs. 30 
*4; ’ d- — Gub. Smith maršrutas 

vakarinėse valstijose pasi
baigė didžiausiu pasisekimu. 
Visur jį iškilpaingai sutiko 
ir kėlė jam cudžiausias ova- 
cijas. . ’

- - Šiame mieste jis kalbėjo 
4 . apie 18 amendmentą ir Vol- 
' y stead aktą. Jis priparodinč- 

jo, kad prohibicijos įstaty- 
r mai turi būti modifikuoti 

jeigu* norime, kad .Jung. 
Valstijos augtų ir stiprėtų 
ir Jeigu norime apsaugoti 
jaunąją kartą nuo įštvirki- 

z mo.
' *» ' Gub. Smith skaitlinėmis
i 'f. —

priparodė, kad dabar krimi
nalistų skaičius pašitrigubi- 
no; kad dabar daugiau ge- 

A ria negu prieš įvedimą pro- 
A hibicijos.

Jis pasakė, kad svaigina- 
mų gėrimų yra net ir Wash- 

• ingtone, Dėdės Šamo sosti- 
Eheje.

Publika, jo kalbai pritar- 
vri dama, griausmingai plojo ir 

A k&ė dideles ovacijas.

DARBININKAI SUSIMUŠĖ
i

Drujos mieste, Latvijos 
pasieny yra įsisteigęs gudų 
dominikonų vienuolynas 
kun. Cikotos vadovybėje 
(buv. Mariampolės marijo
nų vienuolyne). Pastaruoju 
laiku vienas kitas vienuolis 
su legitimacijos kortele at
vykdavo į Latviją ir ten 
sekmadieniais sakydavo pa
mokslus gudiškai. Pasise
kimas buvo nepaprastas, nes 
gudai kaip gyvi-dar nebu
vo girdėję skelbiant Dievo 
žodį gimtąja kalba bažnyčio
je. Tai patyręs Braslavo 
starosta uždraudė gudams 
vienuoliams vykti į Latviją 
ir sakyti pamokslus. Gudai 
katalikai labai pasipiktinę 
tokiu lenkti elgesiu ir žada 
skųstis Popiežiaus atstovui.

''“Lietuvos Aidas*1?
- f D

fošje .3 Vilniaus Katedros ■< r 
, Gedimino pilės reginys. '

UW bedarbių; kas sudaro ŪT 
nuoš. Maskvos gyventojų.

ja atlyginti lenkų dvarinin
kams už nusavintas žemes.

Latvijon rimstatytoji kai
na 10 latųidiKihąj*lenkų ne- 
patenkinaijtTiirijie reikalau 
Jauja aukšfeHiš& įkainos.

Be to, Lėrfkija sudarė il
giausi Lenkijos pil. dvari
ninkų sąrašą tuo tarpu, kai 
Latvija Lenkijos piliečių są
rašą turi visai nedidelį iš
semiamą tik keliomis pavar
dėmis. Ir čia esanti didelė 
kliūtis deiyboms.." ’ t < x į

kojo $15,000 dėl uraga 
sienas šelpti

i ■—:—
Rymas. — Šv. Tėvas p; 

aukojo $15,000 Porto Ki< 
ir Floridos 
tornado 
šelpti.

Šv. Tėvo 
parama bado ir ligų 
spaustiems gyventojams.

\ ------------ —
Trys Deer Island kaliniai buvo jo, kad kalinių McCrossin, 

pasirengę pabėgti, bet
nepavyko •.

Praneša, kad trys kaliniai 
iš Suffolk County Pataisos 
namų ant Deer Island, 
Mass. norėjo pabėgti. Jie 
pasekmingai nupiovė geleži
nių durų štangas ir buvo iš
ėję iš kambarėlių kaip juos 
užklupo kalėjimo ginkluoti 
sargai.

Kada jie užgirdo, kad 
ateina sSrrgai, sulindo Atgal 
į kambarėlius ir nudavė 
miegą. Tuomet sargai pri
kėlė ir iškrėtė. Bekrėsdami 
rado , išplautas geležinias 
štangas, susukta iš blankin
tų virvę ir sulaužytus piūk- 
; lėlius. i ‘ A į

Kalėjimo sa^ai ^AstėbČ*
_
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didėja rūkymas 
^Lietuvoj per penkis mė- 

iioesius šiemet buvo pagamin
ti 385 tonos tabako ir 36 
milijonai cigaretų. Per tą 
jfttį laiką pernai metais tae> 
bako buvo pagaminta 343

ANGLAI SIŪLO KAUNUI 
TRAMVAJŲ

Anglą “Lenos” firmos 
atstovas savo firmos vardu 
pasiūlė Kauno miesto val
dybai finansuoti tramvajaus 
pastatymą Kaune. ' .

pradėtas ir gana 
eina. Atskirais

______________________________ ' ■ ■ /

VILKAI IŠGAZDINO KALA- 
J ,. .TAVOS APYLINKĖS K 

GYVENTOJUS
Šiomis dienomis Kalata- 

voš apylinkėse pasirodė kei
ktas vilkų, kurie iš vieti
nių gyventojų ganyklų išne
šė keletą smulkesniųjų gy
vulių.

Be to, vilkai buvo apsi
lankė vasarotojų gyvena
mame rajone ir sukėlė jų 
tarpe nemažą paniką.

namų kieme stovi ištisus 
metus mėšlų ir šiaip nešva- 
rybių krūvos, kad vidury 

už kilometro 
dvokiančios išeinamosios, 
kad kiekvienas kiemas vra y ' *• *
tai visokių ligų šaltinis, tai 
magistratas visai nesirūpi
na, bet laužo galvas iš kur 
gauti pinigų statyti higije
nos rūtinis.

Tai jau tikri dzivolion- 
gai. • '

ors mažai liko ne- pos rūmai dešiniame Neries 
r- ti£ajigp, meblogi.nkrante, netoli miesto elek- 
ef tokio blogo der-itros. Stoties. w Kam Įie ru- 

atrodo panįūMniai reikalingi, nieks negali 
kad kiekvienų

ŠEPTOU J
KATALIKUS

Rugpiūčio mėn. 26 dieną, 
šv. Baltratitieįatte atlaidua- 
se Girkalnio bažnyčioj W 
das Abromas Jof fas • 37 me
tų amžiaus su. savo i žmona

Sumanymas pastatyti ge- Įvedus visoje Lietuvoje 
ležinkelį Telšiai—Kretinga, pirverstiną mokymą, pada- 
kuris yra Amalių—Telšių Ii- ryta vaikų statistika. Kau- 
nijps tęsinys, jau paruoštas ’ ne pavyzdžiui užregistruota 
ir patiektas ministeriu ka
binetui patvirtinti. Tačiau 
dėl vėlyvo laiko ir dėl sta
tybos sezono užsi baigimo y- 
ra abejotina, kad geležinke
lio statymas prasidėtų dar 
šiais metais. Telšių—Kre
tingos linija turės sujungti 
Klaipėdą su Lietuvos gele
žinkelių 'magistrale. Tuo
met bus įvykdytas trum
piausias susisiekimas pagal 
maršrutą Klaipėda—Šiau
liai— Panevėžys — Daugpi
lis, kas turės patraukti ru
sų tranzitą' Klaipėdos uos
tam ' .

GYVENTOJAI SAVAVALIS 
KAI KERTA DVARININ

KŲ MIŠKUS
Vilnius. Rūgs. mėn. 3 d. kiemų stovi 

netoli rusų sienos Dževorkų 
sodžiaus gyventojai susirin
kę būrin pradėję kirsti dva
rininko Zawistowski’o miš
ką. Pakviesta policija iš
vaikiusi gyventojus, kurie 
geruoju nenorėjo pasiduoti 
policijai.

f d

' MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
’ * ‘ , _■ y** £>

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)— 
JUODOS (prastais kietais viršeliais)------__—
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)— 
JUODOS (geros odos viršeliais)----- r—j-tį.
BALTOS (eeluloidos viršeliais)._____ ____ ___
KAI TOS (eeluloidos viršeliais^/kjj^į^ufjl 

Visus užsakymus i

366 West Broadvay

K4 GAMTA DARO?
■-■Pasvalys, (Biržų ;apsk.)h 
Rugp. mėn. 19 d. lietus čia 
lijo visą parą, upės patvino, 
laukuose visur vanduo, ru- 
giai jau buvo nupiauti, žmo- 

iųės nusigando, nes lietus 
kartojas taip per keletą die- 

įgg./ Rugiai buvo pradėję, 
'dygti, priruošiamieji pudjh 
bau darbai buvo sutrukdyti. 
Turgaus dienoje rugp 13 d. 
.Dęmykščiams rugiams cent. 

. mokėjo po 45 lt., kviečiams 
ont. 43 It., juodos duonos 1 

lalogi 1,10 c., bulvių litras! 
50 e. ir tt. Rugp. 24 d. bu- 

; vo geresnis oras, rugiai pra
dėjodžiūti, ūkininkai nebe- 
pakiiikėdami oru, nevisai 
sausus pradėjo vežti, taigi 
piasValiečiai šiaip taip ru-| 
gfns susivežė. I

£-Vasarojus nekoks, nors. 
Ltinežiai jau plaunami, avi

žos, žirniai, vikiai ir kiti 
Į/ŪSr auga, dar žali, bulvių 

bĮBS mažai, daržuose daržo
ves’menkos. Jeigu rudeni- 
bius javus būtų galima pa- 
siti, tai bendras pasvaliečių 
ūpas būtų neblogas. PO RYGOS VILNIUS

Vilnius. Pasak lenkų lai
kraščių rugpiūčio mėn. 22 ir 
23 dienomis Vilniuje įvykęs 
Lietuvos politinių emigran
tų susivažiavimas, kurian iš 
Latvijos, Vokietijos ar Vil
niaus pasisekę suvežti vos 
21 asmuo. Apie tą konspi- 
ratyvį susivažiavimą tik da
bar tenka atsižinoti, kad jis 
buvęs visiškai nepanašus į 
triukšmingą pereitų metų 
Rygos susivažiavimą.

NELAIKUJ W^GIJENOS

Vilniaus mą^į^tratas nu
duodamas kultūringųjų mie
stų atstovus' prieina kartąja 
prie nepaprastų keistenybių, 
Štai prieš keletą dienų ntv-

kilmingai priėmė krikštą ir 
perėjo | R.-katalikų tikėji- 
įrną. Krikštą suteikė Gir
kalnio klebonas kun. A.'Gė- 
čius, dalyvaujant keliems 
kunigams, 28 kūmams ir ke- 
liems tūkstančiams katalikų.

Joffas gimęs Utenoje ir 
gyvenęs ten iki 1914 metų. 
Karo metu gyvenęs Rusijo
je ir 1919 metais apsivedęs. 
Joffas amato batsiuvys ir 
Joffienė — kepėja. Gyve
nęs gerai, tik nesijautęs lai
mingas, nes Rusijos revoliu
cijos metu tekę matyti viso
kių reginių ir Joffui pradė
jęs reikštis tikybinis jaus
mas. Joffas gavęs žydų kal
boje 4 evangelijas ir sulygi
nęs su žydu talmudu radęs 
didžiausius skirtumus. Vi- 
sos katalikų apeigos ir kri
kščioniškos dorybės traukę 
jį jau 10 metų.

KADA IŠTREMS RUSŲ 
EMIGRANTUS?

Vilnius. Lenkų spaudoj 
pasirodė žinių, kad visi. e- 
migrantai, kurie nutarta iš
tremti būsią išsiųsti iš Len
kijos sienų rugsėjo 6 d. Vi
so labo bus ištremta-18 as
menų, kurių tarpe 6 iš Vil
niaus.* Trėmimo priežastis 
paduodama, kaipo azyliaus 
sienų peržengimas. Vilniš
kiai emigrantai buvo kreipęs 
kis prie vaivadijos pražydi 
mi palikti, bet gavę nėigiA- 
mą atsakymą.

■/,, ■. . .Mi' i U'.r

. įtekta^.Vitain- 
je. pradėjo eiti metodistų lai
kraštis “Metodysta Poli- 
H”
nas numeris, programinis...

B . .. - ii ■ ' ■ /

IR BAŽNYČIOJ VAGIA
Garliavos v. Kampiškių k. 

gyventoja E. Mockevičienė, 
atėjusi rugp. 31 d. į Šarit- 
kų bažnyčią, pajuto, kad jos 
kišenėje šeimininkauja sve
tima ranka. Atsigrįžusi pa
matė vagilę, kuri su pinigais 
pasileido bėgti. Ši vytis. 
Bet vagilė numetė švento
riuj pinigus, o pati pabėgo. 

'». Policijai pasisekė vagilę 
susekti. Pasirodė, kad tai 
būta Marijonos Šepetienės, 
senos “kišenių specialistės,” 
kuri be šios turi dar tris ne
išspręstas už įvairius vogi
mus bvlas.v

Ji patraukta į teismą.

Rūgs. 7 d. ’ Vilkaviškio 
g-vėse siautė kažkokios slap
tingos brigados “karžygiai,” 
mušdami brauningais visus, 
kas pakliuvo.
__Nukentėjusių yra apie 20 
asmenų (daugiausia žydų, 
kurie tuo metų' pasirodė 
gatvėse). Išimties niekam 
nebuvo daroma. Kliuvo mo
terims, parvažiavusiems ke
leiviams iš Kauno, šoferiams 
'ir kt. " •>! <

Kai kurie iš sumuštųjų 
vos gali kalbėti. Vienam,Iš
sukta ranką, kitam išmušta 
akis, trečiam supiaustyti 
drabužiai ir tt.

Policijoj pilna nukentė
jusių. Mušeikos vilkaviš
kiečiams, kdiįĮr pranešama,- 
yra gerai žinomi asmens, 
tam tikros organizacijos 
aktingi nariai.

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas

Dangam Kandh«A-8urin-

V. ' Kulikauskas k r.. . u.*.——50 c.
i faicįns'ir'fįrvuelyn.Para-';
U kun. P. Bučys——,—1------30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M.Pąltana- 
vičia _—L__1~ , ... ,‘.2Re.

Socializmas ir Krikščionybė- • 
Prof. V. Jurgučio

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis lOn-

Maldos Galybė. Istoriškas L 
piešinys IVrto šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B----------------------- —25c,

Apie Apdraudę. Parašė J,
S. VasiliauskaB--------------------- 5c.

■. - ».■ ,S ~ •-j

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ______15c.

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

ApsriMmą Komedija. Atsi
tikimas * Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- » 
kas. ________ :_________ _—10c.

Moterystė ir Šeimyna. Vertė
J. Gerutis---------------- 1---------- 40c.

Limpamosios Ligos -ir kaip 
nuo jų issisaugotit Parašė Dr. 
A Vileišis—-—    ......50c.

Gamtos Pr&ažamoksliir—ne- ' 
gyyoji g&mta-.'žeinė, vanduo, 
oras. Patašė J. Baronas_____ _50c.

Mūsų Laikų Šventoji, §v. Te
resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 
Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- * 
čius — ------------------------—35e.

1 l’ytn VH.ikų °t?ti-ciiVa TCmi- 
1_ _______j-.-.r ..x___ :_x___ x .

mokslo amžiuje 5,069 vai- 
Ikai. Tautybės atžvilgiu 
• skirstomi taip: lietuvių — 
12,917, žydų — 1,483, lenkų 
’— 278f vokiečiu 1^3, rit- i •

sU — 184 ir kitij tautų — 
17.

Visame mieste yra ,150 
komplektų, kurie skirstomi 
šitaip: lietuvių — 87, žydit
— 44, lenkų — 9, vokiečių
— 6, rusų — 5. Ši statis
tika aiškiausiai parodo Kau
no miesto tautinę gyvento
jų sudėtį, kurioje lietuvių 
elementas sudaro • daugiau 
60%. Tuo tarpu lenkų spau
da nuolat kartoji prasima
nymus, ' kad £irdi, Kaunas 
eąąs labiau? .lenkiškas, negu 
lietuviškas! Tuo’ tarpu ma
tome, kad statistika rodo vi
sai ką .kitą- .

Perloja. Perlojiečiai šau
liai savo žuvusių draugi} ko
vose su lenkais nepamiršta 
ir juos nori tinkamai pa
gerbti. Šiais metais Perlo- 

s još šaulių būrys sudarė ko
mitetą, kuris rūpintųsi pa
statyti bažnyčios aikštėje, 
žuvusiems 
minklą.

Darbas 
sėkmingai 
aukų lapais, kurie išsiunti
nėti po Lietuvą surinkta a- 
pie 6,000 litų. Paminklas 
manoma pastatyti už 10,000 
litų.

Be paminklo pastatymo, 
dar manoma ir jau prasyta 
vai.'vald., kad Perlojos gat
vės būtų pavadintos žuvusių 
kovotojų vardais. Perloja, 
kaip matvti-, gal pavyzdin
giausias kampelis Dzūkijos 
krašte., (

priralmnų, ygtybių to' tikro-, (
1 iė Kt^ CtadSOc.

‘Tretihiaką JnhUfejtui — 7<fo 1 
mėtą šuhikthv&n^ ‘ s
prašymas Šveiįto Pranciškaus 

venuOlijų-ir 8 vienuolijų įsta
tai _____ __________ ________8c.~ .3 ' '

Huddebeiry FinnM —labai 
įdomi apysaka -------- 1--------75c.

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

Ren-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma . 
knyga (audimo apdaru). Ver- • 
tė Jonas Montvila----- ...  ------J.50

v Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė Tx Vyšniaus
kas. Vertė P. B. —,—--------- 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
-gražūs—pasiskaitymai apie į-__
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ----------- 45c.
'T ■ » » '

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai Parašė Uosis. —,~45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—ąpte tfeUra SeryBas 
be galo įdomtis nubtilnal kelio
nės ' per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne.. Vertimas - 
j. Balčikonio---------- ■.---------- $1.00

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metą. 
Parašė P. Žadeikis —■.—L—75ę.

Gerumai—aprafymąs apie ge- 
rumą per Tėvą Fal>erą^71ipi- 
nį. Vertė Kun. P» L. —.—L_15c.

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

Užkeikta Mergelė su Ban
da ir Barzdaskutią—apysaka 15c.

te sekančiu antrašu;

South Boston, Mass.

Nauji Negirdėti Patamsių 
Riterių “Žygdarbiai”.' 

Vilkavišky ..

Stacijos,
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r i 
i
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klausia Juzė Dainos

irejimas
-daiktps

KORESPONDENTAS RĖŽIA 
SPYČIŲ

SENOVIŠKAS RYŽIŲ* 

PUDINGAS

Gražiai nuplauk, šaukštą* 
ryžių ir įdėk į kvortų pieno, / 
pridėk trečią dalį puoduko:^ 
cukraus ir aštuntą dalį 
šaukštuko muskatinio riešu- j 
to (nutmeg) arba cinamonų/ 
ir vieną. šaukštuką diuskos.1; 
Kepk pečiuje per dvi arba* 
tris valandas, tankiai malk,' 
šantf- Jeigu po valiai- kepa/ 
pienas sutirštėja ir ryžiai iš*^ 
,si pučia kelis kartu savo o4-' 
^rigmališko didumo. Jeigu? 
dvigubai ryžių vartota tai- 
nereik taip ilgai kepti, n&V 
ryžiai patirštins pudingą^, 
bet pudingas nebus toks* 
smetonuotas. Kartais galik 
ma pridėti puoduką rozin-- 
kų. „ F. L. I. Sį

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

Publikai taip patiko ko
respondento spyčius, kad 
buvo besirengianti jam kai- 
ii iškaršt. Girdi, privirs 
už mūsų pinigus tokios ko
šės, kad paskui visiems teks 
raugėti. Kalbėtojas, paste
bėjęs publikoje nieko gero 
jam nelenūantį šnibždesį, 
suprato, kad jam gali būti 
negerai, nutraukė kalbą ir 
kaip burbulas dingo niekam 
nieko nesakęs.

Įr’cffitdio sunką. 'Ypat 
vaikams Si
gera.. ' ■

ik“ '
Laikšraštis bus margas ir 

redaktorių nereiks. Nebus 
redaktorių diktatūros, tik 
virš redaktorių demokrati
ja! Valio virs redaktoriai.

BULVINE------ *
n**

iižkre&fdnos5 llg<M1 ‘daugelį 
sykių - pažymi reumatizmą 
pradžią ir tfuo$įtnę širdžiai 
bledp .<*►(• ... c < i ..

Suprantant - kaip širdies 
liga >galn! prasidėti^: galime 
sekti^būdds kkip tą figą

mri tVmašii > fskaudėjimai” 
karias, y^ ,silęn^t Įeupa- 
įiziųą.^žppolįnas ir reiką- 
tauja’greito gydymo. Skau
dėjimas gerklės irgi' reika
lauja greito medikališko 
peržiūrėjimo. Nerviški -vai
kai, dėl reumatiškų užkrėti
mų ir pasekmių, t. y., šir
dies liga, reikalauja greitos 
priežiūros. Apsaugojant vai
kus nuo škarletinos ir kitų 
užkrečiamų ligų, jie apsau
goti nuo širdies ligosi v ,

Chorea, arba St. Vitus 
Dance, yra vaikų nerviška 
liga. Rasta, kad liga yra tik 
pradžia kokio nors reuma
tizmo. Patartina tuoj kreip
tis prie gydytojo. Silpnos 
širdies vaikas reikalauja 
specialio mokyklos darbo su 
pailsėjimo laiku. Tuo pačiu 
laiku nereikia per daug pa
sigailėti, išlepint juos ir ne
reikia kreipti per daug aty-

toavy2di.i’Syąrou turėti sir-
I i * F ♦ ' * \ ‘ f ' ‘ * ’ ?

idięs ligos įkhnikaS. Nes dau
gelis, ^irie, laikinai
apsęrga, galėti! tęn gyvent ir 
dirbti kęsdami tiygiepįškas 
taisykles ir. ^tinkamą, mecli- 
kaliską-priežiūrą. Yra vil
ties visiems liga sergan
tiems. Kuomet iš anksto li
ga gydyta, išgydoma. Gali] 
užklausti, “Kaip galiu suži
noti, kokioje padėtyje mano 
širdis?” ‘ Geras gydytojas 
ta lengvai sužinos. Jeigu! 
Širdis ligota svarbu sužino
ti ar labai, ir kaip tinka
miausią gydytis. Kiton pu
sėn, daug gero padaro kuo
met. gydytojas pertikrina 
kad Širdis geroje padėtyje. 
Daugiaus ir daugiaus žmo
nių vis eina pas gydytoją dėl 
metinio egzamino. . a ’ 

F. L. I. S

Vietinis
' i

Aitvaro prierašas: Kaip 
gaila, kad sudėjo tik $1.17 ir 
korespondentųr, čampijonas 
neatvyko į .redakciją, apgin- 
ti korespondėnttis nuo tų ne
dorų redaktorių. O tai švie
žiena būtų buvusi! Ligšiol 
bendradarbiai mokina re
daktorius tik per laiškus ir 
karšia jiems kailį irgi per 
laiškus, betf&Oeskauda. O 
kad taip . kumščiu pamoki- 
įiius! gal išmoktų šį tą? f

Tie nedori redaktoriai ne-
' C’

Į mato, kaip aš įlendu į redak 
ei ją per rakto skylutę, bet 
aš matau, ką jie daro, gir
džiu, ką jie kalba. Man net 
ašaros byra žiūrint, kaip tie 
užkietėję redaktoriai skaito 
tokius pamokinančius, tie
siog saliamoniškus laiškus 
nuo kalkinių koresponden
tų, bet visi pabarimai ir pa
mokinimai tiek teįlenda į jų 
kietas galvas, kiek žirnis į 
sieną.

I ' *
Na argi negražūs tie pa

mokinimai ir pabarimai? 
Vienas didžiai gerbiamas 
kunigas rašo: jūs bolševi
kai! Kitas nemažiau gerbia- 

Įmas proletaras rašo: jūs ka- 
[prtalistUx pakalikai! Kitas 
|gerbiamasis rašo: girkit dik- 
Itatorius ir fašistus, nes aš 
j medalį gavau! dar kitas ra
išo: keikit juos, nes aš ne- 
Į gavau medalio ir jo nebeno- 
Irįu! Dar kitas skundžiasi: 
įmanę užpu^^j^kusos, kai 
pamačiau - rusuq laikrašty 
Mutt and JetT Bešališkas 

Į korespondežfe^ ?1 grasi na: 
Į boikotuosiu laikraštį, jei ne- 
I leisit man parašyti tikriau - 
I šią tiesą apie mano kleboną! 
IToks pat .bešališkas kitas 
[korespondentas iš tos pačios 
[kolonijos rašo: pasmaugsiu 
[jus, jei šmeižšite klebeną!.. 
[Kiti vėl barat kam parašė!
“piktumėliai ?t’ tai buvo ne

kritikuoja. Tuomet abu už
silipo ant asilo ir joja. Ki
tas keliauninkų būrys teeiau 
dar aršiau juodu kritikuoja 
už asilą apsunkinimą per
sunkia našta. Po tos kriti
kos tėvas ir sūnus nulipo a- 
bu nuo asilo ir ėmė jį nešti, 
bet, kuomet sutiko dar vie
ną keleivių būrį, tie ką juo
kais ne plyšo matydami, 
kaip senis ir vaikas neša a- 
silą. Taip tai jiems ir ne
pasisekė įtikti beveik, nic- 
kam. Pasakęs tą nedorą pa- 
saką vienas redaktorių nu
sijuokę ir sako: visiems vis- 
vien neįtiksi. Užtenka, jei 
didžiuma skaitytojų ir 1 ke
ratine komisija su mumis ir 
vėl rašo savą!

Ne taip toliau negali būti. 
Reikia visiems įtikti, visų 
raštus talpinti. Aš sugal^ 
jau štai kokį skymą: Visu- 
pirma antgalviai. Nori kas,' 
kad būtų fliaperiškas ant- 
galyis? dėk fliaperišką kol 
kas nors nepareikalaus “ta
pomo” ir tol jo laikykis, kol 
vėl kas nepareikaldus kry- 
pusio į kairę ir jo laikykis, 
kol kitas neužsigeis žalio ar
ba mėlyno, ii* geltono ir tt. 
Tuo būdu nors ir po trupu
ti, ' bet užtat įtiksi visiems, 
nors ir neilgam. Taip pat 
ir su raštais. Keik su Jo- 
nu Juozą ir su Juozu Joną. 
Dėk viską, ką 
siunčia.

Gąlimą padaryti bulvinę 
sriubą labai greitai vartor 
jant sekančius:,
i 1 kvorta pieno - •
Į ■ 1 puoduką sutarkuotų: bulvių
1 šaukštuko druskos> 

z 2 šaukštuku sviesto arba kito 
riebumo ir kelią .lašelius ci- 
bulių sunkos. ■, 1

t.U ri A .r,, t i
5 Įdėk sutarkuotas bulyeš į 

pieną, ir kaip tik pradės 
virti įdėk riebumą, druską

pridėt? Šiūr, kad galėjo, ir] 
O 

kad tavę galas!..- Štai d£r| 
truputį nedąsąkiau savo] 
straipsny^, ręikėjo juk pri-Į 
dėti: visų šalių darbininkai!} 
vienykitės!., Bet kitą ver-J 
tus... apie ką vienysimos, [ 
jei visi redaktoriai mus mul
kina?”

"Oar vienybė be laikra-j 
ščio neįmanoma?” paklausoj 
I. M.

“K-k-ką? mes būsim be J 
laikraščio, be organo ?! ?.. ai 
tai jūs tiek teišmanote ? Žio
pliai! Be organo neįmano
ma! bet nepamirškit, kad J 
dabar nauja gadynė, demo-J 
kratijos laikai! Mes demo
kratai galime priversti re-J 
daktorių daryti, kaip mums J 
patinka, mes galime tam | 
diktatoriui PADIKTUO
TI!!!.. Štai padarykim ko-J 
lektą kelionei Bostonan. Aš J 
pats važiuoju! užvažiuosiu J 
pas draugą M. K. į Mon- 
tello ir... O... pabaigsiu po J 
kolektos!” ,

Pereina per publiką su Į 
skrybėle rankoj ir surenka J 
dolerį ir septynioliką centų 
variokais ir. tęsta toliau:

“Kas važiuos Bostonan 
gint korespondentų teisių 
nuo redaktorių už $1.171] 
Ak! gaila! nemokam gint 
savo brangias darbininkiš
kas teises! nenorim suprast, 

dirba bile tik kūnas jog vienybėje galybė! na o 
vienybei palaikyti reikia pi
nigu ! o čia tik doleris ir sep
tyniolika centų! Nereikia 
•didelio mokslo, kad būt va
du. Aš va pilnai galiO: jums 
vadovauti! Juk apie tai ne
abejojate! Juk tikite, kad 
aš galiu apginti jūsų reika
lus .kuogeriausiail.. Tik 
jum pinigų gaila!.. Šiūr, 
kad taipl Taip, ir liksite

* ‘ * a . ' • A a a

Art Goebel ir Harry Tucker sveikina viens kitą užbai
gę be sustojimo kelionę orlaiviais iš Los Angeles į New 
Yorką į pažymėtiną laiką 18 vai ir 58 minutes.

i ...............................

piktumėliai, bet ąngelėliai! 
O jau kokių gražių patari
mų tie redaktoriai gauna dėl 
antgalvio! -Vieni sako, kad 
būtų garbanuotas, taip sa
kant, fliaperiškas; kiti,*kad 
geras yra storas, riebus, di
delis, topornas, proletariš- 
kas; kiti vėl nori-plono; dar 
kiti kad raidės būtų pasvi
rusios į dešinę, kiti — į kai- 
r,ę; spalvų mylėtojai nori 
kad būtų spalvuotas, arba 
visai panašus į laumes juos
tą.
- Na ir žinote, ką tie nedo
ri redaktoriai daro? .Ne tik 
kad neišsigąsta, bet dar pa
sakas pasakoja. Sykį man 
teko nugirsti vieną jų pasa
kojant štai kokią pasaką: 
Senas tėvas ir jo mažas sū
nus vedė asilą į turgų. Su
tinka jie keleivių būrį. Ke
leiviai juokiasi iš jų. Sa
ko:, tai bjaurybė sbnis! asi
las eina dykas, o vaikutis 
turi pėsčias / taip toli eiti. 
Užsodino senis ant asilo sū
nų. Sutinka kitą keleivių 
būrį. Ir tie niekina senį ir 
Sūnų. Tai, sako, išdykęs vai
kas ir kvailas senis. Senis 
peščias vargsta, o jaunas iš
dykėlis joja raitas. Sutinka 
kitą keleivių būrį. Tie vėl

jlis miestų -spe? 3

priežiūros

Solo Dainos: . galima visaip paįvairinti dainuo-
L (sopranui ir tenoruį ne^ 7< sSics LIAUDIES DAINOS (dau-9^

' ____ giausiai dzūkų: tinka solo, dviem Ir
2. AS BIJAU PASAKYT (lengvuti; 4 balsam)_______________________ 40c.

baritonu, mezzo «opra»>) -- --------- 40e. g «DAINU0K” H Dalia (mokykloms ,
3. LITAI (baritonui r lengvutę tinka ,----- ir chorams: gražoz duetai, svajonfij“

“Menas, Mokslas, Sportas” ij “Va- dainos)_________________________ 60e.
nago Plunksnos”)---------------- —50c. g NAKTIg SVAJONĖMS PAPUQS-

4. GODELES (žemam balsui: mergai- , ta (solo arba duetas; romantKku-
t& žodžiai “Van. Plun.”)------------ 60c. . _ mo į. meilėe pUnal -' - - '________ 60c.

5. STASYS (tinka “Barbora” iš“Va-_ % I0 MALDA (tinka 1« vasario giedoti
nago Plunksnos) —--------------------60c. koncerte, publikai Justo jus; patrio-

6. DUL DUL DŪDELE (aukštam bal- * A * .tiška), /V/C f * ■■..■>..30e.
sui: lengva, graži) ----------- ——50e.Ui£. VANAdoTluNESNA ftekatas su

Chorams Dainos: , “ nurodytoms meliodljoms ir dėklė-
lji ' rnact]°m8) -r-—>»■<> ■ **t»t ■ 2Bo*

2. VEJUŽELIS (ilga, lėngva, lyriška^ . poRDUKAS (Poupuri ii 14 liaudies 
» / ~7ZZ—m?350, dsintj. Vyrą ehorni ir soprano. Juoko

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti daug, lengva dainuoti).
Mokykloms vadovėlį “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, duoda
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

. {'U :r.-x a tris fct
366 W. Broadwfcy, South-£ę$on, Mase.

Vienoje <li- (^LJETONAS) 
kompanijoj Fortūnų, kaimo gyvento-1būtų viskas buvę orait! 

epriimti per ‘šird£s ant redak- kad ta va tralas!
periodu dėl toriaus raštu, netalpi-

pimų, sukviečia kaimo' gy- 
rėtojai rado ventojus ir rėžia spvoių: 
rgančių nuo Gerbiamieji Draugai ir 
s ligos for- Draugės! 
1a, kad tarp “Ar ilgai mes toleruosime 
D vaikų šir- -tokį pažeminimą nuo redak-*

' torių? Negana to, kad meta
sitikimų šir- į gurbą mūstj straipsnius ir 
ipiama. Be- korespondencijas, bet dar ir 
silpna širdis pajuokia! Už ką mes mo-. 

reumatizmo karųp pinigus? ar tam, kad 
Labai mažai visi redaktoriai lyg susitarė, 

reumatizmo it tie diktatoriai, darytų su 
a galima jog mūsų raštais, kaip jiems pa- 
>dai įkvėpti į tipka! O, ne! ne tam! Jie 
dintus liežu- turi mūsų valią pildyti — 
Lūs ir, kitus ne savo! Ar ne?” 
• ^a^iraa_re_ • “Tai sakyk, gerbiamasis, 
; blogai dan- u- įtužai ant tu re-
itų reumate- 
galime pami- Darhipnį
ir peršlapi- <<Ana ap nemafei <<Dapbi. 

temperatūros nįnke^ <per
>mmtą gyvu- jaugmųr » 
ir pavasario ^<Tai mačiau, bet ar ga- 
itina ir tos brna į laikraštį visas

klajones, ką užsikarščiavęs
- r - žmogus neapgalvotai para- 

■■■Mi šo?”<
• “Kaip Tamsta išdrįsti sa- 

kvti: neapgalvotai! Mano 
straipsny buvo aiškiausiai į-

■ rodyta nuo A lig Z, kad dir
ba visi tik tas nedirba, kas 
tevalgo Į O kas nevalgo? ir 
dvasios' ligoniai v&lgo! Tat

I. irv?ie l..
■ : sveikas! A ka tave!.,, pa

dariau klaidą,'"bet įifc vie- 
"d- - nepažymėjau, kad vie- 

Ble nl stato, kiti ftia\iį’a! Bot 
B tai mažmožis. Tą juk gatė-

l. /SRIUBA
L Nuskusk; ir supiaustyk ma
žais šjnoteliais dvi pusėtinai 
ididelias'bulves ir įdėk į 
nąl,kvortą,'verdantį padruSįj 
kintą vandenį. Skauradoj;? 
iškept du šiiiotelius plonai^ 
supiaustytų lašinukų, išiin&j 
iš skaurados ir tame riebu-.^ 
me įdėk du šaukštuku sukaki 
potų cibulių ir tegul pakepau 
penkias miliutas,' arba pakol/ 
minkšti. - Išimk bulves 
vandenio ir sutrink.YėLį-^ 
dėk į vandenį, kuriame tttM 
vo virtos, taipgi įpilk cibulį 
liūs su riebumu. Supiaus-.* 
tyk lašinukus mažais šmotas 
liais ir įdėk į sriubą. Pastoj 
nink su pipirais ir sukapo^ 
tom petruškom. ^/Taipgi .gį 
sriubą galima įdėti salierų,/ 
tomačių arba kitų virintin 
daržovių. 7

4



mimas

yra Julius
Fleishman iš

istymasdirbimo

iris išliuosavo ją i 

jatfti. Kąralieriė

niekas. Tankiai

vaisių nebuvo, šie-
Prisieis

kiek vai- 
obuolių, 

- vežimai

daro neapsakomai daug ža
los netik kitoms visuomenės 
grupėms, bet ir savajai.

tų “griekus”
•'i

jd namuose. Riteris ją

įnešė namon.

^tBjM^testantiškai re- 
publikoniška politinė davat
ka, Mrs. Willebrandt. Ji 
švaistosi po valstijas ir ne- 
sugęįai pasakyti!. nieko apie 
republikomj. partijų, bet už
tat moka tikrai davatkiškai 
agituoti prięš Smith ų fa
natiškų pryčerių tarpe.

Pasauly buvo ir bus žmo
nių, į kurių galvas įsiskver
busios neįprastos jiems idė
jos verčia juos nė galvoti, 

i bet pykti; kurie ne tiesos 
ieško, bet aklai gina savo bū- 
jrio pasenusius piktumėlius, 
[neapykantas,. netoleranciją,

gas žmogus ir jis užsimanė įvesti karalienę į pik- • . 
tą. Kadangi jisjneliovė ir kitus traukęs į piky je 
tą, tai, kad jis daugiau niekam nekenktų, ka- ■įj 
ralienė liepė jį uždaryti pilies bokštan. Po pen« 
kių ihetų ji išgirdo, kad karalius jau grįžtąs at- 
gal. Karalienė labai nudžiugę ir dėl to, užmif- 
susi visus jai padarytus skausmus, paliuosavo ',t 
savo piktąjį švogerį ir pasiuntė jį pasitiktų ka- X 
raliaus. Karalius išvydęs savo brolį paklausė:

Kodėl tu taip išblyškęs! t
Jis atsakė: / /. ;J',-y/
— Valdove, tavo žmona mane lyg kokį bw^M 

iaisvį išlaikė penkis metus .bokite. Tau nesant „v 
ji padarė labai daug pikto, ir kad tokiu būdu 
aš jai negalėčiau kliudyti, ji mane uždarė nuo- ‘. 
šaliai. ' „ } ■ ,<wSžwįflBI

. Karalius labai supyko ir kada ji žmona inėf-. .. 
liai pasitiko, jis ją atstūmė atgal ir įsakė išvež- *. 
ti ją ant apleistos salos ir ten nukirsti galvų. 
Karalienė su didžiausiu dievotumu šaukėsi Mą- « ' 
rijos pagalbos. ;<i
' Kkda ji su tarnais 

vienaS rįteris, kuris tį

vėąu "dirbtu
me; verpykla, lentpjūvė,, ke
li malūnai ir tt. - -— — •'
• Vertas paminėti’ vienas a- 
merikietis' p. Sklenis, kurs 
yra vertas mokslo mecenato 
vardo. ‘ Priešais pat bažny
čią statomi mūro dviem 
aukštais namai. Tai auk
ščiau paminėto amerikiečio 
pinigais būsimoji katalikų 
mokykla. Ištikro, kiek mes 
turime pasiturinčių' ameri
kiečių savo brolių užjūri. 
Gal ne vienas iš jų pajėg
tų savo ginatąjam bažnyt- 
kaimy įkarti mokyklą, skai
tyklą ar liaudies namus. Bū
tų tatai tiarai gražus kul
tūringas "panfinklas savo 
broliams, ir* būsimos kartos 
amžinai minėtų tuos kultū
ros globėjus.

Ir krautuvių, arbatinių 
Vabalninke netrūksta. Ar
batinių gyvavimas, dauge
liui esąs įtartinas. Aš žino
ma, čia nieko tikro nežinau, 
tai šiuo karttf ir patylėsiu. 
Krautuvių yra irgi^nema- 
žai, ir , jdidži^i .Jų; pnsė/par 
čių lietuviu vedamos. Ma
tyt neblogiau jums sekasi už 
svetimtaučių;' .^Kiekviena di
dina apyvartą, plečiasi, gy
vuoja. Dabar kaimiečiai są
moningai stengiasi palaikyti 
savuosius. O mūsų pirkliai 
kas kart labiau įgusta. Da
bar svarbiausias dalykas 
kaimiečiui gauti gera prekė 
už prieinamą kainą. '“Už-

emmą 
ą noną pravytomis K vė
tą. Socialistai, fašistai^ 
itąlistai, demokratai, bu- 
ii, mahometonai, žydai, 
jdistai, baptistai, maso- 
Įri tt. i« u. tur^

“ • ' '""."rA "
“Nebėra garbingesnės mi

sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pašaukimo sim? 
bolį.” (Popiežius Pius X) y

■ ' <-■ V•
Viena našlė, 4iers dirbo tiek, kiek tikt 

jėgos leido, ifcvo taip neturtinga, kad ni 
išgalėjo numalšinti bado dviems savo i

muo apželia. (Lietuvių prie
žodis). ' . ♦ >

siprašysi” “nuderėsi” — ei
na iš ‘mados. Ir žydeliai 
dauguma jau laikosi tvirtų, 
be užprašymo kainų.

Nekokio įspūdžio daro tik 
vadinamieji perėjūnai “ka- 
rabelninkai,” kurie per at
laidus atvyksta pasipelnyti. 
Su saldainiais “amerikoniš
ku” “laimės” būdu Vilioja

.•■M*.

LEGENDOS APIE DIEVO MOTINĄ
x Joana Amtcen

bet ne idealus, kurių nesu- 
pranta. Juos nelabai galima 
už'tai kaltinti, jei tai yra ei
liniai būrio nariai, kurie ne
turėjo galimybės pasiekti 
aukštesnio kultūros laipsnio, 
nėra pratę savystoviai ir ob- 
jektingai galvoti. Bet. visai 
kas kita, kai būrio vadai gy
vena taip pat kaip ir eili
niai būrio nariai ne idėjo
mis, bet piktumais. Liūd
nas tai reginys ir nieko ge
ra nelemiantis. Nėra ko Ste
bėtis, jei pav. eilinis bolše
vikas, socialistas ir fašistas 
įrodinėja “tiesą” keikdami 
kits kitą/bet kuo pateisinsi 
jų vadus, jų “mokytus” re
daktorius, kurie lygiai taip 
pat “įrodinėja” bolševizmo, 
fašizmo fr socializmo “geru
mą?” Tokie vadai tikrumo
je teįrodo tik savo protini 
ir savo grupės idėjinį ban
krotą ir kultūros stoką ir

viai galvoti, o, jei ir norėtų,! 
tankiai nemokėtų. • Jiems! 
kurkas lengviau važiuoti per! 
gyvenimą įpročių, tradicijų,] 
obalsių vėžėmis. Ir mes ka-| 
talikai turime, tokių. ‘ Jie] 
važiuoja paviršutinės katali-Į 
cybės vėžėmis, bet tik pa-1 
viršutinės. ‘ Katalikybės es i 
mė jiems svetima. Gimė iš] 
katalikų tėvų, iš mažens pri
prato -vadintis katalikais,] 
priprato -atlikinėti—kaiku-l 
rias nesunkias paviršutines] 
pareigas •— ir skaito fsavę 
katalikais, norą Dievo iv] 
artimo meilės neturi savy nė 
krislo ir turėti neketina,] 
nors neretai talkininkauja] 
ne katalikams, bet katalikių 
aršiausiems priešams. Bet 
ųasakyk tokiam, kad jis y- 
ra šiaudinis katalikas, kuris

— ■ -»siela nėra kataliku, bet tik 
likimo įstumtas nesąmonin
gai važiuoja paviršutinio 
katalikiškumo vėžėmis, kad 
jis yra katalikams ne pliu- 
sas, bet kenksmingas balas
tas — jo piktumui g^lo ne-j 
bus! Tos rūšies “katalikas”! 
nesigaili piktos kritikos sa
viems. Niekas jam nepa
tinka pas katalikus: nė jų 
organizacijos, nė jį. spauda, 
nė jų darbuote, nė jų įstai
gos, nė jų mokyklos, nė jų 
pasilinksminimai, žodžiu sa
kant 
toks katalikas nepasitenki-] 
na kritika savųjų, bet aktin
gai remia katalikų priešus: 
prisirašo prie jų organizaci- 
jų, palaiko jų spaudą, bet 
nežiūrint viso to nė nedrįsk 
jam pasakyti, kad jis yra ne 
katalikas, bet katalikų prie-! 
šas ir katalikų priešų uolus; 
talkininkas, nes jis tau to 
nedovanos iki grabo lentos! 
Kodėl žodis davatka įgiję 
paniekos ir jpašaipos reikš
mės? Dėlto kad buvo ir y- 
ra tokių'davatkų, kurios yra 
“šventos, ”' bet nekrikščio
niškos pikčiurnos ir liežuv-l 
niflkės, kurios važiuoju pa-!

■ viršutinės katalikybes vėžė
mis, bet hemoka ir nenori 
mylėti nė artimo nė Dievo j 

. ir savą nekrikščionišku. el- 
• gesiu mę^ negrąŽų .šešėlį 
ąnt tikra! dievotų katalikių, 
kurios jįįįgįį ypatingų pa
stangų tarmti Dievui jšti- 
kimai netik lūpomis, bet 
Širdimi, < darbu, pasišventi
mu, savęs išsižądėjimu, mei
le. SiomspąriariJsioms da
vatkos vardas netįnką. Da
vatkomis šiandienė vadinama

čiams. Vieną dieną ji nuėjo su savo berniuku 
ir mergaite į mišką* Kada jie susėdo ant sa
manų, mergaitė tarė: . ' •

— Mamyte, man taip pasidarė tamsu akyse, 
kad aš nieko negaliu matyti. —» Tuo talpu ji 
priglaudė savo galvutę prie motinos ir užmerkė 
akutes. . < «.

Motina nežmoniškai nusigando. ’
— O Dieve, meldėsi ji,.— prašau Tavęs, 

neleisk ytaip vargingai badu numirti mano kū
dikiui. - ' '■ į’’- >>

Staiga pasidarė miške tylu, lyg bažnyčioje: 
joks paukštelis Begiedojo, joks medis nešlamė- 
jo. Tarpe medžiu nušvito didelė Šviesa. Šviesa 
vis artinosi, o vidury šviesos stovėjo stebūklin- 
gai graži moteris, kuri taip prakalbėjo:

— Aš esu Mergelė Marija ir. atėjai! tau pa
gelbėti. Žiūrėk, aš pasėsiu ir leisiu augti miš
ke tokiai daugy bei u ogių kad jūs ^aįsite nu- 
malšinti savo hądą. ’ .

Ir vėl nueidama darė rankomis tokius jude-

Mafija tulp medžiu; pranyko, inoterfitė apsi
stojo ir pažiūrėjo ant žemes: aplinkui, kur tik 
ji galėjo užmėtyti, buvolyg nųfeta ^gemomis 

išgelbėjo nuo bado save ir* 
dattg kvepiančią vAisių par-

•.. . _ ’ u* i

rlą gyveno vi en as 
ir labai dorą imoi

iš pusbernių ir suaugusiųjų 
pusličius. Jie patys net sal
dainiusįčūrbdina. Aišku ko
kios vertės jų tavoraš. ' .

Seniau, atsimenu, kad ir 
pereitais metais - 
šių priveždavo 
kriaušių, agurkų 
lūždavo.. Šiemet nei už auk
są negausi! Viskas- pribu
siąs vėlai, bet ir vėlai ne vis
ko bus. Agurkų tik tas pa
ragaus, kurs po stiklais pa
sodino.., Obuolių, kriaušių 
daug išgadino šalnos i?* var 
saros sniegas. O kurie liko 
— negali prinokti. Perei
tais metais sodnai mažai žy
dėjo 
met taipgi nebus.
ir šiemet vaisių perdirbimo 
bendrovei vynas sunkti ne 
iš obuolių, bet iš šermukšnių 
uogų; o gal dar iš girtuok
lių!..

(Bus daugiau)

^Tiesa yra viena, bęt kiek 
ra-Ltokių žmonių, kurie 
įlįgiasi ją pamatyti, kurie 
jS ieško, kurie nori ją ras- -Ą--’ , ' •» * . «Užtat kiek daug,.neap- 
ikomai ,daug, yra tokių, 
Oriems \rodosi, kad tik jie 
lėni temato tiesą, visi gi ki- 
!, kurie su jais nesutinka, 
lysta. Jiems atrodo, būk 
ie turi tiesos monopolį ir, 
negali, bando prievarta pri
gesti kitiems savo tariama- 
ktiesą; jei to padaryti nc- 
ati, pyksta ir. šmeižia tuos, 
ūrie jų nuomone klysta, 
ei kąda, tai ypač dabar,

'‘.r’-l '7.-.
V aidžios

jį nieko nereikia mokėti < . 
jis darbdavio nevaržo. .J

Norėdama statyti geležin? 
kelio šaką AmaliaLTęlšh^Jęff 
Kretinga, geležinkelių vai 
dyba per savo žinomą’gele- 
žinkelių- statybos inžinierių , J® 
Murzą smulįiai ištyrinėjo, .įį’ 
apskaičiavo ir' patiekė pro- 
jektą. Pagal projektą ir - * 
apskaičiavimą šio geležinke- 
lio dalis iki Telšių buvo pa-\ , y, 
statyta* savo 'jėgomis. Da-' 
nų firma “Heigart ir Co.” V 
pasiūlė, likusią geležinkelio 
dalį užbaigti ir tam reika- . 5 
lui pristatė projektą bei plą- 
ną, už kuriuos pareikalavo j-’ 
sau 10(Į000 litų. / M;
kurencijoj dalyvavo ir kitos 
firmos, tačiau jos atlygini- 
mo už pasiūlymą nereikala- 
vo ir negavo. Firmai Hėi? , 
gari 100,000 .litų išmokėti. 
Susisiekimo ministeris vai- p ' 
stybčs kontrolieriaus ; du 
kartu prašė leidimo, bet ne- . y

buvo duotas. Prokuratūrai ■
reikėtų tpatskinti, kas šiame - 
utveįff; ^va uSinterė^tttB ^^ 
valdžios pinigų švaistymu.^

Jani jai, tas metasi į akis. ' 
l|ųžę republikonai mato ša- 
fies ^pražūtį, jei demokratai 
laimės; įkaitę demokratai 
pranašaują baisias nelaimes. 
Ja republikonai laimės. Čia 

omeny ne/pfoferijo- 
politikierius, ne saro- 

p^tus agitatorius, bet eili- 
^Ūųs piliečius, kurie islikrų- 
įųtiki, jog J.Valstijoms grę- 
šia dideli pavojai, jei prie- 
ąingoji partija laimės rinki- 

' Jų protai įstojo į siau- 
'^us partines vėžias ir jomis 
"Važiuoja. , Tie žmonės gyve
nk ne savo, bet svetimu pro
tu, įpročiais,- obalsiais, nes 
^tarkas lengviau yra gyventi 
JtyėtimU protu ir pykti ant 

jįatų, negu pačiam šaltai ir 
lB>jėktingai galvoti.

šWĮBet netiktai rinkimų me- 
^TO.\taip yra.- Paimk eilinį 
Jįįševiką. Ar daug jis gal- 
'ydja, ar daug supranta apie 

^bolševizmą ? ar praktikuoja 
lįmunizmą? ar skubina bėg- 

MHdš kapitalistinio Amerikos 
^pragaro” į raudonąjį Ru- 

“rojų?” ^Kur tau! vi-
■ ras >.-jo “bolševizmas” yra 
^’^tune, kad jis uoliai keikia 

ftsą, kas yra nebolševikiška, 
' taip Š daryti įprato, 
pljęikti ' lengya, lengva va, 
r ituoti kitų nutiestomis vėžė- 

bet sunku yra savysto- 
viai galvoti.

įžįtr netik eilinis 
;{ta atsisakęs ii*i 

ridėto* ir nuo i 
F®widaifę- po j 

tokiu !
, Hūojančių pe

’ant salos, atėjo 
gtižo namonap- ^r

. r . __ ...... . w . ____ _ . . _ &kė, kadyj&sa^^
lyg kad Harsf vtų ant žemės sėklas. Kai it i nekalta it prašė kokiu nofs būdu ją išgelbėti.ų

Ll „u.--------bpaklaus bs W
iio^jo prisipažinti, bat r > 
ją su ririim patarfjauti *< 
J pasiėmė, o Jo žmoną 
i. Kišene 
ą parebrą atlikdavo rife
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tarė Marija ir taip malo-

Jis išrodinėdavo, kad visa jo'išmintis

iš jo šiydire. -■v,*-

LIETUVIU ŠVIETIMO TRUKDYMAS 0K0PU0- 
--- ------toj LIETUVOJ- -r -•

Ir tą riterį, kurio brolis taip pat buvo užsikre- stotį yienuolynan ir tol, kol aš būsiu gyva, tar 
tęs raupais. Jis išsileido kelionėn parsigabenti 
karalienės, bet ji taip prisidengė, kad»jos niekas

voj visomis priemonėmis 
trukdo lietuviškų mokyklų 
irx kultūros organizacijų %

Sakysim, einant jų 
įvesta tvarka, ‘“Ryto” drau
gija, kurios žinioj yra visos 
lietuvių pradžios mokyklos 
Vilniaus krašte, turi gauti 
kiekvienais metais atskirų 
leidimą kiekvienai mokyklai 
veikti.

• - .. k r ’ • 4 ■* v * 

šukffi. 'Bet vajaus 
užuomazga jau 
Y'rarvįltie6i .kad šiomis 
mi»» ir šioje kolionijąje

mo draugijos ruošiaaL
. ,West Pullman. $.MmH 
ja nėra didelėj bet gęralorga- 3* 
nizuota. Nebaugiausia yja: * 
draugijų, bet jos visos geimai > 
stovi, yra skaitlingos. Prie 
vajaus jos dedasi, pašventini*^ 
me dalyvaus. Šiuo tarpu yra

• stengiamasi gauti kuodaugiau- 
» šia aukų rinkėjų — kontešii% J 

ninku. ' Y
So. Chicago. / NemAny^^ 

kad čia nieko nėra daroma.ų į 
Draugijom^ įteikiami. laiškai 
kviečiant stoti j darbą it da- ję 
lyvauti pašventinime*, 'lĮfea 
vilties kad ir S. <^ieagie^O|| 
nepasiliks kitų kolionijų ūžęs- 3 
kalyje.. t

Melrose Pk., Chicago Heights, ‘ 
Waukegan, Indiana Harfcor, 
Kenosha, Gary ir ten eina ju- ; 
dėjiinas, kad nuo Ch icagięčių 
nepasitikus., r -

Į pašventinimo iškilineSjlaik * 
kričio 4 d. rengiasi atvykti bu- 
riai lietuvių iš Dėtiroit, Mieli, 
Cleveland, Ohio, Springfield, ' 
III. ir kitų tolimų Chieagfci 
miestų. ' ’*

Vajaus Sp. Komisija į

2423 W. Marąuette Rd. . - •
Chicago, UI.

V f-
L. i 3 S
TPvalal

et u via ms y ra pri 
c?

n Pariri ečiai ne: 
bu v Skyriau»WM 
raukas turi dariai

I tuvis kenčia dantis sukan- 
dęs ir laukia dienos išsiliuo- 
savimo iš paliokų jungo.

Vilniaus Lietuvių Labda
rybės Komitetas turi įstei
gęs visą eilę bendrabučių, 
kuriuose užlaikoma virš 600 
našlaičių bei neturtingų tė
vų vaikučiai. Turi įsteigę 
siuvyklą, mezgyklą, audyk
lą, batsiuvystę ir dailidystės 
dirbtuvę, kur augantieji vai
kučiai mokinami naudingo 
amato, kurį išmokę galėtų 

: sau duoną pelnyti. Vilniaus 
lietuviai nors nežmoniškai 
lenkiškų idijotų persekioja
mi, bet jiemžlaiko dr savo 
aukštesniąją mokyklą—gim
naziją. Bet tos visos įstai
gos užlaikyti ir da kartu 
gintis nuo visokių valdžios

> puolimų yra nepakeliama 
vilniečiams našta.

> Taigi po astuonių metų
• sunkaus darbo ir neapsako-
• mo pasišventimo vilniečiai
• pavargo, todėl jie prisiuntė

/, j
Paliokams pavergus'Vil

nių, kartumu juo^likoįi pa
vergta visas trečdalis Lietu
vos žemių ir arti milijono 
lietuvių. Ten liko šimtai 
karo našlaičių, kurie reika
lauja motiniškos globos. Pa
liokai norėdami greičiau lie
tuvius sulenkinti netik tų 
našlaičių negloboja, bet ir 
lietuviams juos globoti truk
do, tai išvarydami iš užima
mo buto, tai uždarydami jų 
mokyklas, tai kitą kokią šu
nystę sumanydami, bet lie

sa vo nenuilstamą'darbuoto
ją ponią Emiliją Vileišienę 
paprašyti mūsų pagalbus, 
kad mes tiek kartų pagelbė
ję Lietuvai neatsisakytume 
ir Vilniečiams ištiesti savo 
pagalbos ranką ir paleng
vinti jų sunkią naštą. Ka
dangi mes išsiskirstę gyve-l darbą, 
name ir jokiu būdu negali
ma visiems vienon vieton su
si i mkt.i, kad išgirdus iš lū- 
pų asmens, kuris buvo liu
dytojas tų kruvinų kovų už 
Vilnių ir savo ranka aprišo 
žaizdas Lietuvos didvyrių 
kovojusių už Vilnių, Lietu
vos sostinę, už Gedimino 
Pylį, už Vytauto ir šv. Ka
zimiero kapus, todėl gerbia 
moji Vilniaus lietuvių ats
tovė pati lankysis po lietu
vių kolonijas ir gyvu žodžiu 
apipasakos visus Vilniaus 
lietuvių vargus ir jų kovą 
už tautos gyvybę.

Spalių 7 d, 2 vai. po piet, 
C.Brookiyti, ’N.1 Y.: ir vaka1 
re 8 vai.' Newark, N. J.

Spalių 9-tą Apreiškimo P. 
Šv. parapijos salėje, Brook- 
lyn, N. Y.

SSalių lt d. Yonkers, N. Y. 
. Spalių 13 d. Bayonne, N. J.

Spalių 14 d., Linden, N. J.

K. J. Krutinsimus,
Feder. Sekretor.

rimtai lenktyniuogsu kitom! 
iolionijomis. / A JT

Marąuette Park. Tai yr 
;auniausia beturiu kolionij 
ir parapija Chicagoje.:'’VisQ 
parapijiečių mintyš yra hr 
nteiptos į statymą bažnyčia 
ir rinkimą tam tikslui aukį 
Bet, nežiūrint tzT, Marąuette 
mrkiečiai neatsiliks ir nuo 1 
goninės darbų, nes Hgoninė 3 
ra statoma jų kolionijoje. Y*

kalbėjimo \su veikėjais pHatH 
d, kad Brigjitonparkiečial jo< 
du būdu neužšilėis kitoifis kol
onijoms kiek vajaus darlįe,' 

tiek dalyvaujant in corpore. 
pašventinirtio iškilmėse.

Roseland’o lietuviam^.
gyvai rūpi taip sąsiorganizuo-, 
;i, kad vajuje- turėjus geras, 
darbo pasekmes ir kadpašven- 
tinime visos draugijos- in ajr* 
jore dalyvautų.' Tuo žvilgsniu 
,au nemažai yra padaryk' 
Netenka abejoti, kad Roselap*; 
diečiai kurie nei nuo 
tautinio darbo neatsilikoąne 
ik ir nuo šito neatsiliks,;^

< \ ; . miestą, bet visą .taūtą.. To-j 
kių nuotikių Ii etuMų1'tautu 

, yra daug turėjusi.
Lietuviai džiaugėsi, kūo- 

’a?et didysai Lietuvos kuni- 
gaikštis 1410 m. uždavė mir
tiną smūgį kiyžiokų orde-

■ z^rlįri kuris užpuldinėdamas 
V. Lietuvą paikino. Lietuva 

■——liūdėjo, kuomet 1795 in. ru- 
y sai pavergė Lietuvą ir 1864 

S kuomet tie patys rusai 
spaudą lietuviams uždrau

dė manydami lietuvius su- 
rusėsiant. Visa Lietuva la- 

yĮį ' bai apsidžiaugė, kuomet, po 
XU' 'šimtmetinės svetimųjų oku- 

pači jos, tuos okupantus fpa< 
;\ti savo pastangomis nusi- 

~ : kratė, bet ir vėl visa lietu- 
XX irių tauta labai turėjo nu- 

liūsti, kuomet mūsų “bracfe 
' polaci” viliuginu būdu už 
c., ? dviejų dienų po Suvalkų su- 

„-y- tarties pasirašymo 1920 m. 
X < spalių devintą dieną, užgro- 
/ r bė Lietuvos sostinę Vilnių.
. . -? Šiemet spalių 9-tą dieną

kiekvienas lietuvis minės 
ąštuonių metų tas viliugin- 

' gas sukaktuves, tą dieną 
. ^'mes prisiminsime sau kaip 

h geriausis Lietuvos jaunimas 
v" savo gyvybę statydamas pa- 
«A^yojun, gynė savo prabočių 

numylėtą tėvynę if ne 'vic- 
nas, bet tūkstančiai to pra- 

: * kilnaus'Lietuvos jaunimo ir 
. -i- galveles savo paguldė, kad 

į ' tiktai Lietuva ir vėl nepa- 
y kliūtų zpo naujo okupante* 

'■ jungu.
Kovojant su daug galin- 

gesniu priešu-Lietuvis gynė- 
' _ š iki paskutinio momento ir 
. tiktai per jo lavoną peržęng-

— Jei tu kokią nors neteisybę prieš mane esi 
padaręs, tai pasakyk manęs nevengdamas: aš 
tau visa atleidžiu.
- Dabar prisipažino šis piktasis žmogus ir bro- 
io kūdikio užmušimą, sakydamas:

— Bet man dar. skaudžiau dėl anos vargšės 
moters Ūkinio, negu Ūel vaiko.

Tada karalienė tarė: x . '
— Aš esu ta moteris ir noriu tau už blogą 

geru atsilyginti.
Ji davė jam to gėrimo ir jis nuo tos valan

dos pasveiko. Jie prašė, kad karalienė vėl pas 
juos pasiliktų, bet ji nenorėjo.

- Netrukus taip atsitiko, kad ir karaliaus bro
lis užsikrėtė raupais, ir moteris, apie kurios gy
venimo šventumą jau visa šalis kalbėjo, atėjo į 
karaliaus dvarą. Bet ir čia karalienės nieks 
nepažino. Kai karalius su savo broliu prieš ją 
stovėjo, ji tarė:

— Ligonis turi riešai išpažinti savo nuodė
mes, kitaip aš jam nieko negaliu pagelbėti.

. Jis prisipažino visus savo prasikaltimus ir, 
kai kalbęjo apie karalienę, verkė ir karalius, iy 
visi kurie ten buvo. Tada karalienė davėsi pa
žinti, įr viri labai džiaugėsi. Karalus tūoj norė- 
jo riskąs^įitaisytb te* ji Pam pasakė:
i, — Ne, aš atsiskyriau nuo pasaulio ir dau

giau nenoru jo laimes ir garbės. Aš noriu pa-

Kartą į vieną vienuolių ordeną atėjo dievo
tas žmogus ir prašė priimti jį pasauliniu broliu 
(ne kunigu). Jis būdamas vienuolyne taip šven
tai gyveno, kad savo dorybėmis galėjo lygintis 
ir su kitais vienuoliais, bet jis nenorėjo visą 
ląikgj pasįlikti pasauliniu broliu. • Vienuolyno: 
vyresnysis. jam pridavė mokytoją, kad" jį/iii* 
riiotląylhb bet tas prastas brolis neturėjo moįslųij 
gabnhip. Jis išrodinėdavo, kad Visa jo'išmintis 
glūdi dviejuose žodžiuose uAve, Maria” (Svei
ka Mąrija), kuriuos jis ištardavo visuomet su 
didžirtusiii nuoširdumu. --

Jam mirus, ant jo kapo išaugo graži lelija 
sn žinančiais lapąįs, ant kurių kiekvieno 
pai-Kftn “AMb- Maria.* ‘ S L

Broliai, norėdami pamatyti iš kur išaugu- 
sioslų nuostabiųjų gelių Šaknys, atkasė kapą ir 
pamitė, kad jos '

nas kalvis, kuris ypatingai rūpinosi šv, šeimy
nėle, o jo maža dukrelė, kada tik norėdavo, ta
da galėdavo žiūrėti į Kūdikėlį Jėzų. Bet ma
ža mergaitė buvo luoša: ji neturėjo rankų.

Kaitą Dievo motina*meiliai jai tarė:
— Prašau, paduok man iš ėdžių Kūdikėlį
— Aš negaliu, juk aš neturiu rankų, — liūd

nai atsakė mergaitė.
—* Tik paduok!

niai nusijuokė, kad mergaitė turėjo pildyti jos 
nOTTĘ -

Ji ištiesė savo rankų likučius į Kūdikėlį ir 
žiūri: štai akimirksny išaugo jai rankos. Tada 
ji -padėjo Dievo Motinai ant kelių Kūdikėlį ir 
šokinėdama aplinkui ir plodama savo rankelė
mis iš didelio džiaugsmo tai verkė, tai juokėsi:

— Aš rankeles gavau, o, aš rankele? gavau.
’ * v’.' ~ ” ' • ' " ’j; .

Tankai okupuoto j Lietu-į progos lenkinti lietuvių vai-1 
kus savose mokyklose. | 

Štai, jau ruduo, ir darbas 
mokyklose prasideda. Bet 
‘ ‘ Ryto ’ ’ draugija _dar nega- 
,vo ligšiol koncesijos nei 
vienai mokyklai. Kabinda- 
mosi prie įvairiausių forma-d 
lybių, lėnkų okupacinė val- 
džia koncesijas mokykloms 
vilkins kiek galima ilgiau, 
ir jei duos, tai vėlai rude
nį, mokslo metams įpusėjus. 
Reiškia lietuvių vaikai tu
rės visą rudenį arba nesimo
kyti, arba lankyti lenkiškas 
mokyklas, O lenkams tik to 
ir reikia. Kad lietuvių mo
kyklos neturėtų gerai pa
ruoštų mokytojų, Vilniuj y-j 
ra uždaryta ligšiol veikusi) 
lietuvių mokytojų seminari
ja, kuri, ruošė pradžios mo
kykloms mokomąjį personą- 
ią/..f- •’ ■i'“ ' :

Taip tad naikina lenkai 
lietuvybę Vilniaus krašte.. 
Bet pasirodo, lietuvių susi
pratimas ir atsparumas yra 
tiek didelis, kad tokiu elge
siu lenkai savo tikslo neat- 
siekįa. Vilniaus krašte kas
met vis labiau žmonių susi-

‘ ‘ į kūdikį ir įdėjo jai į ranką kruviną kalaviją. Ji 
. pabudusi ir pamačiusi tekantį kraują, taip bai- 

”; šiai suriko, kad atbėgo riteris su žmona ir pa- 
-inatė baisią nelaimę. Brolis gi ją skundė, sa- 

^^kydanįas: \ ■ . ’ , :
f- —- Ar jūs nematote, kokia ji bloga moteris! 

r ^Ji turi būti sudeginta.
. :■ . Riteris su.žmona nenorėjo jai nieko daryti,

. .*įk liepė ją išvežti laivu iš tos šalies. Laivo 
Žmonės, kurie buvo labai žiaurūs, susipyko dėl 

< kilnios moters dievotumo ir išsodino ją ant vie- 
nos apleistos salos. Ji vėl karštai meldėsi prie 
Dievo Motinos, pagaliau užmigo, kad atsilsėtų 

-po visų savo skausmų. Sapne jai pasirodė Ma-
- zC^ija ir tarė- ' ” , . - • ■

' —Tu daug kentėjai dėl saVo dorybės. Todėl 
Oį^įnok, kad tu pergalėsi visus vąrgus ir visa tau 
» padaryta neteisybė išeis aikštėn. Paimki žolę,

kuri auga po tavo galva, ir padaryki iš jos gė-
- rimą. Jei tu duosi jo atsigerti raupuotiems, tai 

pasveiks. . ' . - ‘L K m \ ' * ■ , '
pabudusi karalienė pamatė po savo galva 

žolę, kurios dar niekad jtnębftvo mačiusi įr Pa" 
darė iš jos gėrimą. Praslinkus kiek laiko, pri
plaukė prie salos jūrininkąi, kurie aįvpžę,rau
puotąjį ; karalienė dąvė jam to gėrimo ųr, jis,pa- 
svėiko. \ t .' ’, :i j i -f į t

Ta žįpia greit išsiplatinę ųr pagaliau pasiekė

vadinamąją kon
cesiją. Be to, daug yra var
go, kol lenkų valdžia patvir- rtina lietuvį mokytoją. Ka
dangi tautinis susipratimas 
pasėkmingiausiUi gali būti 
keliamas tik per mokyklas, 
tai lenkai, siekdami nulen- 
kinti Vilniaus'krašto lietu
vius, pirmiausia ir nori su
mažinti lietūv^kų mokyklų 
skaičių, kltid^ami įjotas 
veikti. IŠ kitos pAsęš,' esant 
priverstinam ‘ fnokyriiui, tė
vai privalo leisti vaikus mo
kyklon. Bet nesant lietu
viškų, lenkų 'Valdžia verčią 
siųsti į'leiikiškas mokyklas. 
Tokiu'elgesiu lenkai nori'iš 
karto, taip sakant, nušauti 
du kiškiu: paiįaikinti lietų- pratimas auga ir stiprėja, 
viškas mokyklas ir gauti , .. “Sargyba

dėjimas, koki 'Jau ganą weĮiai y 
mes* lietuviai čia turėjome. 
Teiika išgirsti visokių nuo
monių, bet po išsikalbėjimų, o 
dažnai ir ginčų prieinama prie 

[vieno dalykb' — ligoninė, sa
va, lietuviška ligoninė mums 
visiems yra reikalinga ir del- 
įto reikia dėtis prie .to svar- 
Įbaus darbo — 'vajaus, ir pa
šventinimo iškilmių, kurios 
bus lapkričo 4 d.

I
Chicagos lietuvių ‘ ‘ sostinėj ’ ’ 

—* Bridgeporte draugijų, pro. 
t 

fesionalų, biznierių ir veikėjų ; 
tarpe eina gyvos kalbos apie ( 
Šv.. Kryžiaus Lietuvių ligoni
nę. Visos tautiškai nusista- 
čluš draugijos perskaito kvie- ; 
timo į darbą laiškus, juos pri
ima ir gyvai svarsto. Yra 
daug vilties kad nei viena 
draugija neatsiliks neprisidė- j 
jus prie vajaus darbų, išrinks 
atstovus į skyrių ir in corpore 
dalyvaus pašventinime. Drau- 

Įgijų Sąryšyje, kuriame vado- 
Ivaūja senas lietuvių veikėjas 
|p. B. Butkus ir kiti, irgi gy- 
Ivai kalbama apie visiems lie- 
I tuviams šiandien rūpimą rei- 
Ikalą. Sąryšio moralis prita- 
I rimas ir paraginimas draug
ijas eiti- į sį darbą, turi daug 
Ireikšmėš.
I Dievo Apveizdos par. irgi 
I smarkiai ‘ veikiama. , Vajaus 
Į skyrius susirinkimus kas sa- 
| vaitę daro ir kas kart dau- 
Igiau draugijų prie jo priside- 
Įda. Iš pasikalbėjimo su sky; 
Iri aus valdyba teko sužinoti, 
I kad visos tautinio nusistatymo 
I draugijos įeina į Šv. Kryžiaus 
Į ligoninės darbą, kad aukų rin- 
I kėjų skaičius auga, kad drau- 
| gijos in corpo?e pašventinime 
| dalyvaus.' t -
I Cicero draugijos jau kaip 
I ir užbaigė organizavimosi dar- 
Ibą. Dar netekę girdėti nei 
ivieno atsitikimų, kad kuri 
I nors draugija atmestų iigoni- 
Inčs prašymą ir kad atsisakyti 
tšiam kilniam tautiniam, reika- 
| lui, padirbėti. Cieeriečiai rruo- 
jšiaši taip, kad vajuje galėtų 
i laimėti, pirmą dovaną ir kad 
I pašventinime iškilmingai da- 

>. I lyvauti. ' • -
I West Sidė. čia irgi nėsnau- 
Įdžiama. Skyriaus pirm. p. V. 
Duoba daug Rūpesčio deda, 
kad darbą gerai suorganiza
vus, o p. Linkus, p. Brazaitis 
ir kiti stengiasi kuodaugiausia 
kontestininkų sumobilizuoti. 
Draugijoj prie pašventinimo 
gana uoliai ruošiasi* r ‘ 
i North ŠHe. Tri buvd pir
mutine kolionija, Jttrridje ‘fty. 
Kryžiaus ligofcžhėF riįadg šie

nauti Viešpačiui ir Jo mielai Motinai.
Taip ir įvyko. Popiežius ją palaimino ir 

davė vienuoliškus drabužius. > Visas jos gyvcui- 
mas buvo Dievo ir Marijos garbei.

. L * -s r {

\ ' .1 • ’
Kai užgimė 4>rakartž)ėje Kristus,- piemens ir 

kiti varingi tmonės irtėjo aptarnauti pasaulio 
(išganytojui ir jo Motinąjį ^įįrp jų buvo vie-
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priėmė vardą

z

K

S -T

i

dieną Rugpiū- 
Sesutės sudėjo

,6

Medelis

*z

I

žmonių eile; gal .jie mane, kad Seserims Kazimierietėms,

re-

I

tojai uždraudė keltis iš lovos, 
kol pilnai atsitaisys. Dabar

ga-

giau-

dą iš ryto, Švento Pran- 
š • ‘ T f _ • /

vienuolyne, įvyko1 įs
iligos iškilmės, gurias at- 
5 Jų Malonybė'Gerb. Pra- 

L. Krušas, iš Chiėa-

//pamaldoms prasidėjus, Jo 
Ifiįlofiybč Pralotas pasakė ne- 

6bt. turiningą pamokslą: 
irŪtverinė gemose darbuose.” 
Tas pamokslas sustiprino vi- 
sąįs Beaūtes, ir tuo jaus prasi
dėjo profesija.

inėsija reiškia: padaro į- 
...» trejiems metams, išpil- 
iji;*ViėiiuC>lyno Regulas taip 

nt atsiekti didesnę tobn- 
[ję šventame savo pašaukia 
į. Sekančios Sesutės pada- 

: Adelaidę Krau- 
Sesuo Maria Ona

F iė įįųfesiją:

,...
(įš Mihūnoy, Pa.), Genovaitė 
tSįįsekaitė — Maria Edmundą 
(iš Phjiadelphia, Pa.), Agota 

K Braūkiųtė — Maria Raimun- 
C da Ųš Mahanov, Pa.), Marijoj 

Valančiūtė — Maria Jero-I 
alina, (iš Cicero, III.), Ona Mi- 

; hbkiiįtė.— Maria Magdalenai 
Į- f iš. Ijližabeth, N. J), Leonai 
f Viltitkevičiutė — Maria Fran- 
R į&ėca\_(iš Detroit, Mieli.), 
g Piūnciška Bernotaitė — Maria 
g Gr&ia (iš Dųųuesne, Pa.), Ma- 

, rjjofla Kleserauskaitė — Maria
^natia (iš Kenosha, Wis.), 

P- Agnietė Krikščioniutė — Ma-
ria Lahtencija iš (Hartford, 
Ceiffi.), Suzanna Rimkaitė -- 
Maria Constancia (iš Philadel 
$hii, Pa,), Veronika Petroke- 

[ vielutė — Maria Dorothea (iš 
|, fittrtfdrd, Conn.), Kazimierai 
f- ’ Norvilaitė — Maria Angelica

(>& Chicago, III.), Marijona 
Kavaliauskaitė — Maria Adol- 
phiiia (iš Hartford, Conp.).

| * Tą pačią dieną po pietų tre-
£ y$ą valandą kitos, dar įspū- 
- ^ngeshės pamaldos atsibuvo: 
k Japonių prisirinko pilna kopiv- 
C. Sitai ir įeina trvlika iau-| t 7 r' \

mergaičių: visos baltais ra- 
| bais, .kaip angelai, ant gra- 
B? ^ų. paleistų plaukų, žaliais 
R ĮflužikėTis uždėtas. Priėjusios 

fe altoriaus;, suklaupė eilion, 
amos atsižadėti sviop-i

> ■

tos priėmė abitus ir tapo sese
rimis ąnt amžių.

Sekančios devynios ypatos 
priėmė abitus: Vincenta Jerec- 
ka?tė, iš Chicago, Ht’, priėmė 
vardą Maria Monica; ' '• Ona 

i Juškevičiūtė, iš Malihhby, Pa., 
priėmė vantą Maria Clementi- 
na; Oria Austrauska'rtė, iš Me* 
Kees Rocks, Pa., priėmė var
dą Maria Bernadetta; Marijo
na Jaškūnaitė, iš PittsburgL, 
Pa., priėmė vardą Ona Maria; 
Stanislova Streląuskaitę, iš 
Pittsburgh, Pa., priėmė vardą 
Maria Carolina; ‘Teofilija Že- 
kiutė, iš Steubenville, Ohio. 
priėmė vardą Maria Celina; 
Ona Vitkauskaitė, iš Tairia- 
qua, Pa., priėmė vardą Maria 
Liguoria; Lucija šeštokaus- 
kaitė, iš Detroit, Mieli., pri
ėmė vardą Maria Veronica; 
votrina Bačkauskaitė, iš De 
troit, Mieli., 
Maria Leoną.

Penkioliktą 
čio, keturios 
Amžinus -padus- Tapo pilno
mis Seserimis, prižadėdamos 
pildyti Švento - Pranciškaus 
regulas, tarnauti Dievui, ga
nyti savo sielas įr vesti žmo
niją tiesos, doros, ir Švento Ti
kėjimo keliu.

Sekančios Sesutės sudėjo 
Amžinus Įžadus: Sesuo Maria 
Felicia — Chicago, III., buvu
si Zofija Piežaitė; Sesuo Ma
ria Anastasia — AVaterbury, 
Conn., buvusi Marijona Bend'- 
leriutė; Sesuo Maria Tėresa— 
Chicago, III., buvusi Bronis- 
lava Velickaitė; Sesuo Maria 
Agnietė — Detroit, Mieli., bu-

✓

vusi Ona Dainauskaitė.

šių metų.
P. ir J. Valaikai turėjo nuo

stolių kelis1 tūkstančius dole
rių, kuomet S. Makausko ban
kas subankrutijo. Dabar vėl,
norėdami greitai praturtėti, 
savo namus apgyvendino 
juodukais ir sako, kad gir
ti juodukai Pyteriui supiaustė 
ranką ir dar kaip kur odą 
apipiaustė, o Jurgį paėmę i 
cįypę, mat rado pridirbtos mūn- 
šsainės stiiboje. Žinoma, bus 
teismas ir vėl nuostoliai. Kad 
jau vaikinam pradeda ne'si- 
sekt tai ir pražilo o vis iš bė
dos neišsikasa." Tie patys var
gai iri kitus mūnšainierius kan
kina. Alek. ir Jokūbą Balan
džius, laukia teismas pasiaiš
kink t X

Parapija rengia pramoga-' 
labai dažnai, mat pinigų rei
kia. Perdirba seną bažnyčią 
į salę, kur bus gimnazija auk
štesnės klasės mokiniams. Jau
nimas gerai suprasdamas svar
bų darbą remia savo atsilan
kymu i visus parengimus. Se
niai nesuprasdami ne tik kad 
.neateina, bet dar ir murma, 

r: “Kunigą greit turtingu
padarysime, tuomet jis su mu
mis visai nesiskaitvs” ir tt.

Vietinis

Jį ; • " •
Pranešame lietuviams,x kad 

.17 d. rugsėjo atsidarė visos ta- 'V t x
bukinės—vėrauzės. Darbą ga
li gauti visos moterys ir mer- 

Darbdaviai buvo pa- 
angliškuose ląikra- 

kad reikalauja 3,000

ginęs, 
garsinę 
ščiuose, 
moterų ir merginų'ii; 600 vy
rų. Jeigu
ortuoti, tai gafiii 

vai darbą V^a^lŽĄU- 
mašinisto darbą ir-kurie nu
turite darbo kitur, galite at 
važiuoti ir gausite, bet ne pa- 
gelbininkai. Iš Kanados pran
cūzų tiek privažiavo, kad kur 
pasisuksi, vis išgirsi prancūzų 
<albą. Atvažiavo virš 15,000. 
Jeigu po tiek atvažiuos kas
met, tai kur mes lietuviai a- 
merikiečiai dingsime. Turė
sime važiuoti kur kitur duo-

B.

tabaką 
auti leng- 
.rie anoka

un. F. Juras, 
pirm. • VL- Paul^uskąs,- vice- 
priin. J. Kajokas, prot.-: rast’. 
Ti Versiaękas, fin. rišt. A: Pe- 
čiukonis, kasieriu? Ad.' Dzedit- 
lionis, kasos glob. R. Ainorius. 
Tikimės, kad valdybai seksis 
kuopa auginti-ir organą.“ Dar
bininką” platinti.

Karaivalas pavyko geriau, 
\egu buvo tikėtasi., ' Parapi
jai pelno 1 iko^ tūkstantinė su 
kaupu. Aukų ginkime kiek 
teko sužinoti visus subvtino 
p-lė V. Dzedulioniutė ir'S. A- 
leknavfčienė. Girdėjau, kad 
mūsų parapija rengiasi 'statyti 
naują namą prie bažnyčios, 
kur bus įrengti puikūs kliub- 
ruimiai dėl jaunimo ir senų.

Korespondentas

B ■ .y.ĮB1

uos užsidirbti. J. J.

■ v' • > 4
priimti Viešpatį Jėzų sau 

nž Amžiną Meilę. Prisiarti
no po vieną prie Altoriaus len- 

į. savo galvas Jo Malonybei
Vyskupui idant kirptų jų auk
sinius, gražius plaukus, iš ko 

g juos didžiavosi per gyvenimą. 
k- Tas reiškia, kad atsižada pa- 
ž Saulio, o tik vienam Dievui 

nori tarnauti. Tų apeigų reikš-
Įj^- t* • 4

mė yra, kad tos pievotos ypa-
z

MONTREAL, GAN ADA
Montfeale š. m. rugpiūčio 

mėn. 26 d. kuomet lietu vii} šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je buvo Šv. Sakramento ado
racijos (40 vai.) tai lietuvių 
klubas, kuris visuomet yra 
bažnyčiai priešingas, surengė 
išvažiavimą ir tenai girtuok
liavo, ir pabaigoje vienas ge
rai jsikaušęs užvažiavo su au
tomobiliu ant stalo, už kurio 
sėdėjo mergina prancūzė, ir 
stalui virstant labai ją sužei-

ELIZABETH, N. J.
Rugsėjo 9 d. apsivedė S. Jo

vaiša su p-le Ivoškiute* Baž
nyčioj visos šviesos degė. Po 
jungtuvių bažnyčioje kunigas 
jaunavedžiams pasakė trumpą 
pamokslėlį. Jis sakė: “Tur
tingi ar biedni jūs būsit, to 
aš nežinau. Viena tikrai ži
nau, jei seksit mano patarimą, 
būsite laimingi. Kaip pauk
ščiui reikalingi spąrnai, taip 
žmogui darbas ir malda. Pa
kirpk paukščiui sparnus, įdėk 
auksinen klėtkon, maitink go
riausiai, vistiek jis jausis ne
laimingas, nes neturi sparnų. 
Taip ir žmogus, nors jis ir vis
ko turės, o vieną iš tų dviejų 
atmes, nebus laimingas. Tai
gi aš nuoširdžiai jums linkiu, 
dirbkit ir melskitės, o už tie
sa sakau, būsit laimingi.” Čia 
tur būt pirmas toks pamoks-

PHILADELPHIA, PA.
Naujas laikraštis pasirodė!

Philadelphijoj pasirodė nau
jas laikraštis. Vardas naujo 
laikraščio “Pliiladelphijos Ži
nios.” Leidėjas ir redakto- 
rius kun. M. Daumantas, 324 
Wharton St., Pliila., Pa.

Pirmą sykį pasirodė prie šv. 
Kazimiero parapijos ir buvo 
veltui dalinamas. Niekas ne
girdėjo, nekalbos nebuvo apie 
naujo laikraščio pasirodymą.

“Pliiladelphijos Žinių” pir
mieji numeriai atrodo ‘puikiai 
ir išvaizda neblogiausia. Ži
nių yra ne tik iš Philadelphi- 
jos bet ir iš viso pasaulio!.. 
Kiek tenka girdėti, kad ir vie
tos klebonas kun. Kaulakis y- 
ra pasižadėjęs remti “Pliila- 
delphijos Žinias.” Tik kyla 
klausimas, ar turės tas nau
jas laikraštis rėmėjų, kad 
lėtų užsilaikyti?

“Pliiladelphijos Žinių”
daktorius visus kviečia parem
ti naujai išleistą prie šv. Ka
zimiero parapijos laikraštį, ku
rio kaina tik 3c. vienas egzem
pliorius. Linkiu kogeriausių 
pasekmių naujam laikraščiui. 
Valio philadelpliiečiai lietuviai 
katalikai ir visi.

Antrąjį sekmadienį, t. y. 
rugsėjo 2 d., surengė lietuvių 
parapijos išvažiavimą, tame 
pat parke. Alaus pardavinė
tojais buvo patys bažnytinio 
komiteto nariai, bet pasibai
gus pamaldoms, kuomet,visi 
žmonės nuvažiavo į parką, jau 
rado alų užareštuotą, nes pra
liejo pardavinėti už pinigus ir 
pačiai slaptai policijai parda
vė už pinigus, o turėjo teisę 
vien tik už tikietus duoti alų. 
Tokiu būdu dingo 94 tuzinai 
alaus ir da reikės bausmę už
simokėti. .
/ • .

I

Lietuvis

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAJPRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
»

gražiausi vaikų laikrašti ' 

.‘‘SAULUTĖ’* 
Rįi įi ui'.■i-ii

(8 pftve&Mų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
iesoa vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraŠ- 

Įf Jr platane pasaulio. Įvkirumėliai. Uždaviniai ir 
Patarlės, priežodžiai, mįslės.— Darbeliai 

lio ir kitoki. Ląikarščio kaina: metams
C, pašei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį, 

us piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 
?PASAK0S” B-vė. Redaktorius hi Giedraitia

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutės”. Administracija Jurbarke

?-• ■ »■-

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas 

vyko 16 d. rugsėjo. Tai pir
mas toks gausus ir naudingas 
susirinkimas buvo šiais metais. 
Visi susi interesavę LDS. orga
nizacija ir “Darbininku.” De
legatai išdavė raportus iš bu
vusio seimo. Reikia pažymė
ti, kad mūsų kuopos nariai at
liko dideli ir sunkų darbą pri
rengdami šeimines pramogas. 
Daugiausia pasidarbavo kun. 
Jonas Bakšys ir vietinio šv. 
Cicilijos choro nariai vadovau
jant Leonui Vasaičiui. Jie už
sitarnavo garbės vainiką. Tik 
mes apgailestaujame, kad ku
nigas Jonas Bakšys negalėjo 
dalyvauti per visas seimo die
nas. Darbininkai praleidę sei
mus nė kiek nesijaučia pavar
gę ir dar su didesne energija 
pasižada darbuotis organizaci
jos labui.

i-

J. J. B

“Rugsėjo 2 d. 1928 m. kun. 
L. J. Mendelis, užimdamas š‘.. 
Alfonso liet, parapijoj vietą 
atlaikė iškilmingas šv. mišias 
asistuojant vietiniam klebonui 
ir dviem kunigam pa.jijonistu 
vienuolyno. Diena pasitaikė 
graži ir nešilta, užtai daug pri
sirinko žmonių. Lietuvių ir sve- 
tiintauęįų kreipė domėsi, m s 
jie iš pirmiau sužinojo iš 
spaudos apie kun. L. J. Men- 
delio asmens prakilnumą 
moksle ir paskyrimą Į lietuvių 
parapiją. Šv. mišių laike bu
vo ir aukštų žmonių, kaip tai? 
miesto majoro.asistentas kata
likas ir du protestantai, iš jų 
vienas valst. senatorius, kuri* 
per visas pamaldas domėjosi 
katalikų apeigomis. Pamokslą 
pasakė klebonas kun. J. Lie
tuvninkas. Pasibaigus pamal
doms žmonės pradėjo eiti prie 
grotelių ir tie du aukštieji sve. 
čiai protestantai įsimaišė Į

Medelis

Čia parodo naują Panama-Pacific linijų turbo-elektri- 
kinį laivą Virginia, kuris ką tik pabaigtas statyti New- 
port News, Va.

PHILADELPH1A, PA. i
Liūdi parapija—parapi- 

jonys
Lietuvių šv* Kazimiero pa

rapija ir pavapi jonys pilni liū
desio ir nusiminimo! Jau nuo 
seniai vis sirginėjo reumatiz
mo iiga kojose mūsų parapijos 
klebonas kun. J. J. Kaulakis. 
Imnkė ir ligonbutį, bet var
gais negalais vis neapleisdavo 
ir bažnyčios apeigų. Ateidavo 
j bažnyčią atlaikyti šv. mišių. 
Skaudus ir apgailėtinas atsiti
kimas 
anksti 
damas

jau ačiū DievuT eina geryn it 
jau pradeda vaikščioti ir vėl 
užsiiminėti parapijos reikalais. 
Dėlei visų parapijom} liūdesys 
praslinko kaip koks debesys 
ir šiandie viskas, ačiū Dievui, 
ramu. Tegul Dievas suteikia 
klebonui Kaulakiui pilnai pa
gerėti ir vėl būti pilnoj svei
katoj.

eina pasisveikinti, o tuo tarpu 
kunigas palaiminimą žmonėms 
teikė dėdamas rankas ant gal
vų. Papuolė Į lietuviu spau- 
dimąsi susėdo vidury bažny
čios ir sėdynėse ilgai tėmijn 
galvų spaudimą. J. K.

įvyko rugsėjo 1.0 d. 
ryte, kada klebonas ei- 
išdalyti Šv. Komuniją 

sun
kiai apsirgo ir perpuolė ant 
žemės. Suteikta kuogreičiau- 
sia pagelba per vikarą kun. 
M. Daumantą. A prii pintas Šv. 
Sakramentais ir pašaukta gy
dytojai. Skubus patarnavimas 
pagelbėjo klebonui. Bet gydv-

PHILADELPHIA, PA
Užuojauta

Čia visiems žinomo veikę jo, 
Stasio Bairūno brolis, Felik
sas’ Bairūnas paskiausiu laiku 
pasimirė. Tai jam — gerb. 
Stasiui Baironui, ir visiems ve
lionio giminėms ir bičiuliams 

, išreiškiu savo širdingiausią 
> užuojautą — kondolenciją

K. V.
■ 1*

LOWELL, MASS.
Rugsėjo 12 d. įvyko Šv. Juo

zapo Draugijos susirinkimas. 
3e kiti? reikalų buvo išduotas 
raportas iš buvuio pikniko, 
rugpiūčio 11-12 dd. Vytauto 
jarke. Iš raporto paaiškėjo, 
kad piknikas davė nuostolių 
$4.55. Taipgi buvo renkama 
valdyba (šios dr-jos valdyba 
yra renkama metiniame ir pus
metiniame susirinkime). Pir
mininku išrinktas Vladas 
Paulauskas, - vice-pirm. Anta
nas Zdanavičius, prot. rast. R. 
Stanulionis, fin. rašt. M. An
driuškevičius, kasierius Juo
zas Karsokas. Šj draugija y- 
ra stipriausia pinigiškai ir na
riais skaitlingesnė už kitas 
d r-jas.

Rugsėjo 16 d. įvyko LDS. 
97 kuopos susirinkimas. Bn- 

s iš buvu- 
portą iš-

vo išdup 
šio LDS. t 
davė R. Aalorius ir VI. Pau
lauskas. Finansų raš-t. J. Nor
kūnas rezignąvo. .To vieton iš
rinktas naujas raštininkas Al. 
Pečiukonis. Sutarta surengti 
vakarėlis — šokiai Padėkonės 
dienoje, spaudos reikalams. 

 

Gaspadoriais išrinkti R. Aino- 
irus ir J. Kars

LDS.» 97
as.

opos valdyba

A •

Įvairios Dainos
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

4

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

9.
10.
11.

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

18.

20.

22.

Vienam Balsui Prie Fortepijono

Ak, myliu tave_________________
Bernužėly nevesk pačios ________
Graži čia giružė_________________
Meilė__________ L_____________
Meile uždegta krūtinė__________
O pažvelgki____ <_____________ T__
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos ________

Duetai

Moterų Sąjungos' Imnas ------------
Skrenda, lekia mušti mintįs--------
Trisdešimt dainų----------------------

. .75

. .50

. .50

. .40

. .65

. .50

. .60
$1.00

. .50 

. .75 

.$1-50

Mišram Chorui

Ginkim šalį Lietuvos_____________
Giesmė j Šv. Kazimerą-----------------
Lietuvos Vyčių Iinnas----- ;-----------
Pirmyn į kovą_________________
Mes grįšim ten--------------- .----------
a) Išaus vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, c) Išbėgo mergytė-------------
a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiū
ra n anksci rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj----------------------------------------
a) Miela tėveli, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio vyno------
a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi Čiu- 
čia-liulia-------------------------------------

.50 

.50 

.25 

.50 

.75

.50

.50

.50

.50

1.
2.
3.

4.

6.

7.

8.
9.

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS

a) Eisiu j girelę, b) Ui, w, w, Dieve 
a) Aš pas tėveli, b) Močiute mano 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli----------------------------------
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge-------------------------------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėli* —1------------------------ —
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo ---------------------------:------- ------
Tautiški šokiai L------------------------
Tautiški Šokiai ----------------------- —

.25
.40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS

Apvesdinkite mane -----------------
Šių nakcialy (dzūkiška) ----- už
jojau dieną (augitam baliui)— 
Ko liūdit sveteliai -----------------
Siuntė mane motinčlč --------------
Vai aš pakirsčiau---------------------
SaulelS Raudona--------------------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
Jau kelias Lietuva! -................—

2, Dvi dainos-------------------------------
Mūsų. Šokiai I.------------------------
Mūsų Šokiai IL -J---------------------

; • - rot- “
GUDAVIČIAUS DAINOS

Aštuoniom įvafroe' dainos ---------- .50
Trys dainos _____ 2 ----------------- .40

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

1.
’ti ,

\3.

U
<2

C

1.
2

J

1.

• 1 p •
VAINIKUONIES

Mūsų Šokiai______________

l$0.0 ' 
. .30 
. .60 
. .20 
. .20 ' 
. .20
. .25

. .30 

. .40 

. .30 
,• .30

_ .20
* • ' /

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsdar 
mi užsakymus drauge prisiųskitc ir pinigus. Visuomet adresuokite-taip: L a trife m’

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, ’

* * > f

-L
Sonth Boston, Mass



STALINAS

K

K

.<

Šiuoini 
L. R. K. 
Mass. ir 
apskričio

BIJO VALSTIE
ČIŲ

“Politbiuro” 
biuro”) posėdy

K.
K.
J.
už

šio nešvarumo

TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGINU KALBOJE 

“Signification of a Parental 
Language” >

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

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

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

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

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė

adv.
Dr. 

ižd., 
žmones.

ei jų skyriai turi pasiimti 
rengimo darbą. Ką veikia 
vietos skyrius? Praneškite 
viešai visuomenei.

Rap

“Liet. Aidas^.

••ai

kramentą.

*

Spalių 9 d. yra mums gę-

metais, lenkaijąjįošiškai pa- 
pilnių.

ąįriūsų

dulo diena. I- • >

MŪSŲ PIBMIBJI BAMDY 
MAI POUTIKUOTI

Prasidėjus rinkimų agita
cijai ir vietos lietuviai ban

LENKŲ “JŲMpJtiąTiąĄ’;

Paduodam tokį lenkų “Ju- 
mpnstikQ8” pavyzdį.. Var
šuvos “Muc-hoj ” iš

shhfc J&KbemP TO
ŠVENTO Pir organiz^Ui balsuosime.

Dabar einą agitacijos už bū
simą Jungį,lzĄių, Valstybių 
Prezidentą,...^'^kiekvienas tu

Pirmininkas — A

čio 31 d. įdėtas toks moki,-do įsivelti į politiką.
Sekmadieny, rugsėjo 30 

d., Lietuvių Svetainėje įvy
ko lietuvių demokratų AI. 

!|Smith’o kliubo mass-mitįn- 
gas.

nių pasikalbėjimas: .
Po meti) arba dvjpių

' būteįH 
18 mokyklas 
jų. P* ■

> tebekemša į ka-Į ' Skelbimuose buvo pažy- 
lėjimus‘mūsų tautiečius, ku-Į inčta, kad mitingas prasidės 

rie neišsižada lietuvystės ir 
neparsiduoda grobikams len
kams; lietuvių istorines Į- 
staigas naikina ir į jų vie
tas steigia lenkiškas, ir kur 
Čia visas daromas skriau
das išskaičiuosi. Lenkai ir 
šiandien dar drįsta pasau
liui rodytis taikingai^ drau
gingais ir teisingais. Tas bū-|kviesti kalbėti atėjo anks 

 

tų ne lietuvis, kuris užtylėtų | čįau už mūsiškius ir nesu 
lenki) judošiškus darbus 
Vilniaus krašte.

Spalių 9 d. mes lietuviai, 
rė Vokietijoj. Rusų žiauri <nm?rikieciai turime pareikš^ 
valdžia, kaip kiekvieną moks-pi pasauliui, kad Vilnius y- 
Uįyį persekiodavo, taip ir a.lr^ mūsų sostinė ir kad mes 

 

v a. P. kun. Daniūną peersekio-]nenurimsinie pakol jis ne-

V jo. Nebegalėdamas toliau tęsti 
mokslą, turėjo apleisti tėvynę 
ir važiuoti į Ameriką pas bro 
lips baigti seminariją.

1916 m. tapo įšventintas į 
kunigus, bet Dievas neleido ii 
giau ganyti savo brolių lietu-|jOse, bažnyčiose 'maldomis, 

 

vių sielas — pašaukė pas sa-į svetainėse prakalbomis, pro- 

 

ve- ‘ | testais ir aukomis, turime iš-

Lai būna jam ramu ilsėtis j kilmingai paminėti. Federa- 

svetimoj žemelėj Antanui Da- 
niūnui, gyvenančiam Chicagoj 
ir Mykolui Daniūnui Lietuvoj,

iju

jietekus brolio išreiškiu gilų 
užuojautos žodį.

D. Kruonis

turėsim lengvesnį geografį

rėš pasisakyti yą,ycųbaįsąvmpi 
i^ž.ką jis dąųgįap PRią.ųriae!u^

MM^Pirm? J. Jaekfevi|i<Y

•*1 f B!
t .

jos mokslą, negu dapar. se rinkimuose... f/
— Dėlkoj
— Vieną valstybę painiu

velniai!

\įimps,. ka&p dą^^n^ępis,
pravartu, pa^alvo^i T#ugij^(|LaBšQj^tvo susirinkiffiite
daugiau domė# J,, ^4o

67 G St., South Boston,

DainyW užbaigi

« lapkęs 42

jo amerikĮe&iąi, 
yisfc mylimas ti
nai eįdkmagi

- M vasarą, sugrįžęs atostogų 
pas savĄ Jąviįs prie žemės ū- 
kio dįrbdavo taip, k$įp pa 
prastas darbininkas, visur tė
vams pagelbėdavo. Velionio 
broliai Antanas ir Mykolas 
Daniūnai gyveno Amerikoj. A. 
a. Jurgis Ramūnas buvo pa
šauktas rusų kariuomenėn. 
Atitarnavęs kariuomenę grįžo 
pas tėvus. 1914 m. prasidė
jus pasauliniam karui, kaipo 
atsargos kareivis buvo pašauk
tas į karą. A. a. Jurgis Da- 
niūnas patekęs nelaisvėn mi
rė Vokietijoj.

LIET. PREKYBOS B-VĖS 
šĖRININKy DOME!

Visus L. Pr. B-vės šėri- 
ninkus, kurie yra permainę 
savo gyvenimo vietas, pra
šome prisiųsti tikrus antra
šus, nes greitu laiku bus 
saukiamas b-vės susirinki- 
mas. Šis -susirinkimas bus

7 vai. vakare, bet prasidėjo 
8:30 vai. Atėję žmonės lau
kė pusantros valandos sve
tainės. koridoriuje kada pa
sirodys nors vienas lietuviui 
Smith ’o kliubo valdybos na
rys, bet nesulaukė.

Kitataučiai, kandidatai į 
viršininkus, kurie buvo pa-

Holyoke, Mass. paskirtas ko
mercijos sekretorium į vietą 
Herbert Hoover.

— Kuria?
—Lietuvą! •

t. v. balsuoti uz darbininkų
prietelių gub. AJ. Smith’ą, —
Demokratų partijos kandidatą.

kas pirmą n •ą menesio
rapijos salėj, 492 'E. Seteni
St., So. Bostop,. Mąss..

Tik nepamirškite, kad balsa
vimai bus lapkričio 6 d.

Lietuviiį kolonijose, kur y- 
ra susiorganizavę lietuvių 
pirešrinkiminiai komitetai, ga 
lės gauti tinkamos tuo reika
lu literatūros. Taipgi kurios 
kolonijos norėtų gauti tos li
teratūros gali kreiptis tiesiog 
į “General Deni. Headąuart- 
ers, 1775 Broadwav, New York 
City, Room 107, Lithuanian 
Section.

*

Kiek yra tikro juoko šiam 
šlykščiam dalyke, tespren
džia pats skaitytojas. Bet 
šis “šedevras” yra labai 
charakteringas lenkų dabar
tinei nuotaikai. Negalėda
mi patys “diablo” pavida
lu pagrobti Lietuvos, jie 
nors tuo at/$i keršija. Antra, 
jis yra begėdiškas savo ci
nizmu ir tiksliausiai apibu
dina tikrąjį lenkų nusistaty
mą Lietuvos atžvilgiu. Len
kams .ne taika ir geras su
gyvenimas su Lietuva rūpi. 
Kitaip esant, nes “Mucha 
nedrįstų 
skelbti.

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

Pirmininkas — M.? Žiobat *
539 E. 7th St., So. Boston, MaąsU 
Telephone South Boston 3552-R.^

Vice-Pirmininkas-^UL'; Petitrtiskasį'' 
24 Thomas Pkv S. Boston, Maąsut 
Prot. Raštininkes—J. Gfllneckję, * 
5 Thomas Pk., S. Bostoii, Mass,-?

Fin. Raštininkas -— M. AeUtis, •''į'T 
366 Broadway, S. Boston, 

iasierius — A. Naudžiūnas, • . z 
885Broadwaj\ So. Boston, Masšr 

Tvarkdarys — J. Zaikis, , . j.Č 
7 Winfield St.., S. Boston, .

Draugija laiko susirinkimus Wi. / 
trečią nedčldienį kiekvieno-i 
nėšio, 2-rą valandą po. pieplJ- 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., S’o. Boston, Mass. •' ' •*’

-----------——— 1 ’ 1

LIETUV. DUKTERŲ DRJO# 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.;/3 

VALDYBA
Pirmininkė — JTieva MarksienĄ*'

625 E. 8th St., S. Bošton, 
Vice-Pirm ininkė—Ona Zulonįęjįlir

11 Monks St., S. Boston-'- 
Prot. Rast. — Ona Siaurienė,' .

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

Fin. Rast. — Bronislava Ciūniei^’.
29 Gould St., W. Roxbnry, Maąsff 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienft,fy 
1512 Columbia Rd., So. Bostpnt* * 

Draugija savo susirinkimus laikų .' 
? kas antrą’’ įitaminką ItiekviemD- 
phlėnesio, 7 :30 vai. vakarį, 

bažnytinėj svetainėj. • ’
Visais draugijos reikalais kreipki-.\ 

tės pas protokolų rastinfnPę 
laišku ar telefonu.

----------------------- * '
ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOfi;

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — Jonhs Jaroša,

225 L St., So. Boston, Ma^s. „jį* 
Vicc-Pirmininkas—J. jrubinskas,.

24 Prescott St., Readville, 
Prot. Rast. — V. Mickevičius,' {Jv

405 3rd St., So. Boston, . 
Fin. Raštininkas — M. Šeikis, ’•”*

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

36 Mercer St., S. Boston, -
Maršalka — P. Laučka, ..................... <

393 Fifth St., So. Boston, 
Draugija laiko susirinkimus, ka».

antrą nedeldicnį kiekvieno mF- ' 
nėšio, po num. 492 E. SeventST 
St., parapijos salėj, Septinta* 
Gatvė, South Boston, Mass. /•'

' ■-V ^21^

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOĄ 
VAIDYBOS ANTRAŠA^- 

Pirmininkąs — Mot. VersiackasJ ?'
694 E. 5th St/S/Bcfeto^-Ma^- 

Vice-Pirm. — Pov. Kukaįb kį*.
95 C St., So. Boston, Mąsg,  ̂

Prot? Rast. -— Ant. Macejūhas, ’
450 E. 7th St., Š. Boštdb; Maąti’ : 

Fin. Rast. — Pranas -Tuleikis; .
109 Bowen St., S. Boston, Masa.^ 

Iždininkas — Andtihš
150 II St, South 

Tvarkdaris — Kazys Mikai!
906 E. Broadway,£>. 

Draugija laiko sąvo, 
kas antrą nedėldienį Tfie 
mėnesio Lietuvių Salėj, 
4& 

irinkiman jiračome ąt

MAIKIS IŠVAŽIAVO Į 
LIETUVĄ

Pereitą savaitę išvažiavo 
Lietuvon mūsų geltonlapio 
redaktorius Michelsonas. Sa
ko, kad jis, kaip ir jų buvu- 
sis redaktorius Snielstorius, 
norįs gauti “džiabą” pas

■■j',-

lankę pradėjo mitingi) pa 
tys.

Kandidatas i valstijos pro
fcurorus adv. ^arry^ atidarė Voldemafą. Kiti sako, kad 

jis pradėsiąs laikraštį leis
ti. Taigi kaip matome ir 
“Keleiviui” parūpo Lietu
va.’Ligšiol mums lietuviams 
Michelsonas piršo “malus
ią” Rusiją, o Lietuvą šmei
žė. Dabar, kumet lietuviai 
iradeda susiprasti ir mesti 
skaitę jo geltonlapį, tai nu
važiavo į Lietuvą, ir kaip 
sako, jeigu ras tamsūnėlių, 
tai savo “peiperį” peikei- 
siąs į Lietuvą. Bet Michel- 
sonas apsiyvls, nes Lietuvo
je žmonės yra Šviesūs ir su
sipratę, ir jie turi užtekti
nai gen) laikraščių, o šlamš
tų jiems nereikia.

Rap.
niitingą ir perstatė kalbėti 
Mr. O’Mallev, kandidata į 
leit.-gubematorius. Tuo tar
pu atėjo ir lietuvių demo
kratų iSmith’o kliubo pirmi
ninkas K. Šidlauskas, aptie- 
kininkas.

Kalbėjo gen. Cole, Demo
kratų partijos kandidatas į 
gubernatorius, adv. Barry. 
kandidatas į valstijos pro
kurorą, Mr/O’Malley, kan
didatas į leit.-guberaatorius. 
Mr. Maynard, Smith’o kliu- 
bų pirmininkas. Iš lietuviu 
kalbėjo A. F. Kneižys ir K. 
Šidlauskas.

Žmonių buvo apie pusant
ro šimto. Jeigu būtų pradė
ta laiku, gal būtų buvę ir a- 
pie pustrečio šimto, nes ne
mažai žmonių atėjo, pasisu
kino ir išėjo. Kalta mūsų 
valdyba į kurią įeina 

, Šidlauskas, pina., 
[Kalinauskas sekr., 
Landžius-Seymour 
tai, kad sušaukia 
sukviečia kitataučius kalbė- 

į tojus, o patys nė akių nepa

rodo. Kitataučiai patys tu
ri atidaryti mitingą, persi- 
statyti ir kalliėti.

Apsileidimas iš visų pu
sių. Mažai suėjo žmonių ir 

I tų pačių nebuvo kam užin- 
Iteresuoti ir sujažindinti su 
I mitingo tikslu pirm negu 
| pradėjo politikieriai kita- 
I tauriai kalbėti.

. _ Susirinkę žmonės klausėsi
Petro lietuvAi bažnyčioje kalbų be entuziazmo, be su- 

priėmę moterystės sakfa-|giinferesavimo rinkimų kam

panijomis.
Kandidatai į viršininkus 

buvo šaltai priimti. Jie pa
tys bandė sukelti ūpą. bet 
veltui. 7 ’

Gaila, kad mes vis dar ne
mokame politikieriams pasi
rodyti, o norime, kad jie a- 
pi6 mus kalbėtų ir mums- 
reikale padėtų.
r Šiame mitinge Smith’o 

kliubo vąldyba turėjo būti 
paskelbtame laike; žmonių 
tyrėjo būti keli šimtai, ir <> 
racijas keltį kandidatams į 
viršininkus turėjome mes, q 
ne jie patys. r< ’ /> 

Taigi mūsų pirmieji Ban,- 
dymai nepavyko. Bandyki r 

w _ A
rodvti. -

bus grąžintas Lietuvai. Mes 
griežtai turime pasmerkti 
lenkus už persekiojimą ir 
kankinima vilniečiu lietu-

€ b

vių.

Tą dieną, visose kolioni-

PAMALDOS PRIE ŠV. 
TERESĖS

Sekmadieny, rugsėjo 30 
d. 7:30 vai. vakare šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje įvy
ko pamaldos prie šv. Tere
sės. Žmonių buvo gana 
daug.

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS 
IR PARODA

PERKĖLĖ DIRBTUVĘ
Šiomis dienomis perkėlė Į

So- Bostoną S. Mockus ir 
labai svarbus, nes išgirsime|Kazmauskas savo dirbtuvę. 

 

Raportus iš mūsų atstovo, Į Jie dirba dentistanis įvai- 

 

kuris tik ką sugrįžo iš Lie-Įpus įrankius.
Dabar jų dirbtuvė yra 

“Sandaros” vietoje po nu
meriu 327 E St.*

£uvos.
Lietuvių Prekybos B-ve,

366 W. Broadway
So. Boston, Mass.

DĖL SILPNUMO, PAILSUSIŲ 
EEBVŲ IR NUSILPKfcJU- 

SIŲ ORGANŲ
Nuga-Tone gydytojų žinomos 

. užrašomos gyduolės, kurios yra 
būblikos vartojimui per 40 metų 

yra suteikusios sveikatą, stipru
mą įr ilgesnį gyvenimą tūkstan
čiams silpnų, nervuotų, debilitated 

■ ir moterų. Jos suteikia stip
rų, Sveiką kraują, teikia naują 
stiprumą ir jėgą nervams ir sutei
kia veikimo jėgą širdžiai, kepe
nims, inkstams ir .kitiems 

- |>iems kimo organams. . .
;lfi88 Bes’e TimelL Tri.Rivet, 
SB; suvvrtojaJaktaLrieną. butelį 
lugą-Tone, jiriufo: “Jos padarė 
bsa daug daugiau,
X visos gyduolės * —

esu
L mano nervai i/ 
-t naktimis miegu la&sL geraLT* 

teifts ir jums tokias

k
x--

R.

APSIVEDĖ VASILIAUSKAS
Pereitą sekmadieni Šv.

mentą Kipras Vasiliauskas 
su p-le Žareikiute.

P-nas Vasiliauskas yra 
Šv. Petro parapijos choro 
narys. Ilgiausių metų!

skelbiame, kad A. 
Moterį) Sąjungos 
New Hampshire 
suvažiavimas į-

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

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

Brangios sąjungietės! ruoš
kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be atidėliojimo, kač 
paroda pavyktų, o neliktų 
vien nutarinm.Visokius ran
kų išdirbinius prašome siųs
ti šiuo adresu:

' Miss M. Sakalauskaite 
50 W. SixtK St., 

Sq. Boston, Mass.

Vilniaus klausimui spręsti p.
Voldemaras siūlo sudaryti 

tarptautinę komisiją 
Kaunas, — Pranešama, 

jog Lietuvos ministeris pir
mininkas ir užsienių reika- 
ų ministeris priėmė tarp

tautinės spaudos atstovus. 
Per pasikalbėjimą jią pa- 
reiškė, kad esąs susitaręs su 
Lenkijos užsienių reikalų 
ministeriu Zaleskių 1928 m. 
apkričio 3 d', tęsti derybas 
su Lenkija Karaliaučiuj. 
Vilniaus klausimu jis iškėlė 
sumanymo; sušaukti tarptau
tinę konferenciją, dalyvau
jant Sovietu Rusijai. įlen
ki ja prieš kai kurį laiką bū
tų aneksavusi Lietuvą, jei 
kitos valstybės ypač Pran
cūzija, nebūtų nuo to sulai
kiusios. Taip pat ir Sovie
tų Rusija nebūtų pasiliku
si pasinga. Nuo kai kurio 
laiko Lenkijoj pastebimas 
geresnis Lietuvos interesų 
supratimas; tas pats pašte-, 
bima ir pas didžiąsias val
stybes. Prof. Voldemaras 
pareiškė viltį, kad tokia nuo

taika padėsianti būsimoms 
deryboms. * • J s •

AMERIKOS LIETUVIAMS 
PILIEČIAMS

žūrS- rpa- 
be ver-

* * 1 • -

j ĘENGlĄSI PRIIMTI SU- 
, į TVŲBTINIMO SAKRA

MENTĄ
z ^Žv.' Petro. lietuviu bažny
čioje, pirmadienio ir Jtetvir- 
lądienio vakarais, -dvasios 
vadai duoda pamokas norin
tiems priimti Sutvirtinimo 
Sakramentą. Painokas lan
ko apie 700 vaikų ir rnema< 
žnii

k

Spalijį 17 d. 4. K. v ysku-jdymai nepavyko. Bandyki r 
rUAiMks Sutvirtinimo Sa-- fiU rkifą kartų geriatf fpasi-

Koks niekniekis yra žmogus, 
jei nemoka jis aukščiau paties sa
vęs pakilti!—DanieL

Ką tik'išftjo iš spaudos!
Artisto 

STASĮOPltiKOS 
Nat . ....

“JAUltf
/

Artisto

...."W
Daug rimtų ir juokingų pasi- 
skaitymų, dainelių, dekfemaci-
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę. - , 
j. i Kaina tik 25c. * .
Įjž persiuntimą įirishjskit už 
3c. pašto

Į

Nesenai
(“Politinio
Stalinas pasakė kalbą, ku
rioje perspėjo, kad toliau 
nusileisti valstiečiams negai
lima. Valstietis esąs veid
mainis. Sustiprėjęs ir pro
gai pasitaiikus jis, anot Gor
kio, “nusuks komunistams 
sprandą.”'

L. 0. S. KUOPŲ SUSIRIK
KiMAI

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalią 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros yakacijų liko už
vilktos.

M. Songaila

9 ♦ !*»*

PARSIDUODA RESTORA
NAS

Gera vieta ir seras biznis. Sutinkame 
išmokyti kuris neturi patyrimo. Tad 
kas manote eiti j blznj čia gera pro
ga. Jhnigiau negarsinsiu, nes greitai 
turiu parduoti ir gana pigini, be agen
to. Matykite savininką. 268 Bron<l«py, 
S<>. Boston, Mass. (S.-2D

Kiekvienas Amerikos Pilie
tis lietuvis, nežiūrint, kokio į- 
sitikininio ar partijos, kad pa
laikyti save veikliųjų, gyvųjų 
tarpe, privalo šį ar sekantį 
mėnesį — Rugsėjo ar Spalių 
— registruotis ir imti pilną, 
dalyvumą balsavimuose Jungti 
Am. Valstybių Prezidento nn- ' 
kime.. Nesircgistravę paskirtu’ 
kiekvienoje valstybėje laiku7 
neturės teisės balsuoti. ,

i i • ‘ 1 . # o
Jeigu mes lietuviai, Ameri- 

kos piliečiai, gyvename Ame- 
jikoje, tai turime dalyvauti ir 
jos politikoje, turime reikalau 
ji' ir sau priklausomų teisių 

— Taigi visi — 
ijų lietuviai Anten
ai geriau tą atsiek*

I,

ANTRENDOS
5 kambariai •‘Darbiiiinko’’ name 
SU žilumai if pfgfoi: .Uiti-tU-
formadjų krei 
k$” Adminirtri 
įį antren
Ttyknuuis dėl <la

Li‘-.
[i i

įrie valdžios.
•J

1* ■uninyg
Įi. jįjį
* Gai įdihfcii •• >

Sou(KRoą|»Rifl777 db i z i Stuboc TaMMi 
•• /i



JUOKELIAI

A. J. KUPSTIS

Niekis

Deneen
senatu

rito sūnus A— O ma- 
turi Palangoje dvi

karališkumo” 
tvirtumas. Žino- 

jei liūtas būtu nykštu- 
tai n esu valdytii savb

Renmatizmžs, nervų ligoį in- 
kstą ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virs 25 metę praktika

DR. KILLORY
60 Seollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

KAIP GAUDYTI LAUKINES 
ANTYS

“Trimitas

Po trumpos 
liūtas, su-

KIEK METŲ TARNAUJA
Vienas mūsų karininkas 

klausia kareivio:
— Kiek metę tarnauji?
— 19,—atsakė kareivis.
— Tai negalimas daiktas.

— kiek turi metų?
— 22.
— Labai paprastai: 5 me

tus tarnavau, žąsis beganyda
mas, 8 metus ganiau gyvulius, 
4 arkliais, o 2 metu esu ka
riuomenėje. Vienu žodžiu, tar
nauju jau 19 metus. (“Š-nis”)

McCor
iš Chieagos Tri

— Onyte, ir tu visgi manai 
eiti už Motiejaus? Juk jis šlu
bas.

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS
Telephone 8onth Boston 1688—1373

R E A L E S T AT E 
ANT PARDAVIMO

■. ' South Boston’e
Trijų šeimynų medinis namas 4-4-4 
kambariai, gesas, elektras, skalby- 

- nfe, pijazai. PrekS $5,500. Savi
ninkas sutinka mainyti ant far- 

.mos apie 20 arba 25 akerius že
mės kur yra laikomos arba gali
ma laikyti karvės. Norintis mai
nyti kreipkitės tuojau.

Puikus kampinis namas, krsu- 
Ifuvė ir 9 kambariai, gera ir pa 

Tankiausia bizniui vieta. Kampds 
E ir Fifth Sts., So. Bostone. Prę- 
kė $5,500.

y i - Trijų šeimynų medinis namas 
[ ant Sixth St., netoli E St., 4-4-4 

kambariai, gesas, elektra, skalby-
■ .pė«. Visas pertaisytas iš vidaus ir 

iš lauko. Prekė $4,800. ,, , -, .
Dorchester’y

- Trijų šeimynų medinis natri art su 
« »visais įtaisymais. Preke $10,500. 
'į Trijų šeimynų medinis, .namas 

' 5-6-6 kambariai su įtaisymais. Pre- 
. kė f10,000.
| Dviejų šeimynų medinis namss 

5 ir 7 kambariai su visais įtairty- 
' mals ir viena* lotas žemės dėlei

ŽVĖRIŲ KOVOS
Žmogų, senai domina klau

simas, kas iŠ žvėrių yra stip

resnis: liūtas ar tigras ? Pa

sirodo, kad žvėrių gyvena

mų plotų tyrinėjimas duo
da šiuo atžvilgiu įdomių iš
vadų. Kiekviena žvėrių rū
šis turi savo sritis, i kurias 
kitos rūšies žvėriui nejsilei
džia. Taip, sakysim Azijoj, 
Amūro upės skiria tigrų gy
venamus plotus nuo Sibiro 
lokio. 'Joks* tigras nedrįsta 

pasirodyti šiauriniam Amū
ro krante, aes tuojau būna 
lokio sudraskomas; Čia tig

ras aiškiai Jbij£> lokio ir jo

nei stipriausi pasaulio risti-į 
kai nei boksininkai.

Tokie žvėrys, kaip tigras, 
jaguaras, jam vieni niekai. 
Jis juos su vieno koja pri
spaudęs suvaldo.

Trečia liūto žymė — ne
paprastas “karališkas” 
riksmas. Užtenka tik jam 
atidaryti savo baisiąją ger
klę, tuoj visi apylinkės val
diniai tiesiog sustinsta iš 
baimės ir atsipeikėję lekia 
kur kas gali. Liūto atsilan
kymo, arba vizitos, labai 
vengia. Ypač didelį skan
dalą padaro beždžionės; jos 
puola į medžius, kabinasi į 
pačias viršūnes ir ten dre
bėdamos tūno. Ne mažesnė 
baimė apima ir naminius gy
vulius. Šunes, pav., puola 
prie namo langų ir pro juos 
šoka kambarin, kad tik pa
sislėptų. Bet liūtas labai ro
tai testaugia; jis savo balsą 
paleidžia tik tada, kai yra 
išalkęs ir kai nori sukelti 
žvėrių tarpe sumišimą.

Su žmogumi liūtas elgia
si mandagiau, negu su savo 
valdiniais. Jei žmogus jo 
neužkliudo, tai dažnai jis 
žmogui nieko nedaro. Bet 
jei jau kartą žmogienos ra
gavo, tai vėl susitikęs kelei
vį nuo jos neatsisako.

Liūtai, kaipo karaliai, 
minta vien tik mėsa. Šiau
rinėje Afrikoje jie kasmet 
gyventojams padaro nuosto
lių už 7000—8000 litų.

Liūto paveikslą, kaipo ga
lybes simbolį, karaliai arba 
valstybės vartoja herbuose

“Šaltinis”

Reikia rasti toks arbūzas, 
kad galėtų tilpti medžiotojo 
galva. Išėmus arbūzo vidu
rius ir padarius plyšius akims 
ir bumai, užsidėti ant galvos, 
kaip kepurę, ir įbridus iki ka
klo į vandenį, pamažu artin
tis prie ančių. Kadangi antys 
arbūzo visai nebijo, tai me
džiotojas prisiartinęs gali imti 
jas už kojų ir kišti į tam pa
ruoštų maišą. (‘*Š-nis”)

8. Hon. Henrv
benheimer, U. S. Marškai. .’

9. Hon. Anthony Czarhecki,
Ų. S* Customs Collector.

10. HcpĮįGeorge E. Q. John- 
sonr U- & -District Attorney.
.,U, .How4 P. Savage, bu- 

vęs Nationai Commander of 
American Legjon.
y 12. Antanas Kalvaitis, Lie-• • 

tu vos Konsulas Chicagoje.
13. Pulk. Frank Barber, E- 

lection Cominissioneer.
14. ^George Ę. Woodruff,

bankininkas. v
15. James McAndrews.
16. George W. Dixon.
Garbės Komitete dabar tu

rėsime 32 labai garbingus ir 
plačiai ' Amerikoje žinomus 
žmones. Jie daug mūsų dar
be pagelbės, jei tik pieš patys 
gerai būsime susiorganizavę ir 
pajėgsime tinkamai jų pagal
ba pasinaudotu

Visi tie amerikiečiai, kurie 
sutiko įeiti į mūsų darbą, 
džiaugiasi matydami, kad lie
tuviai tikrai vra kultūringi 
žmonės, jei pajėgia ir ligoninę 
sau pasistatyti. ;'

Reiškia, ligoninės dar vieną 
ir labai svarbią pusę turi, kad 
ji ,išgarsins mūsų tautos var
dą, kaipo organizuotos ir kul- 

‘ tūri n gos.
Tokie dalykai privalo mus 

dar labinus skatinti prie dar
bo.

Ligoninės Vajaus Vedėjas 
2423 W. Marųuette Rd., 
Chicago, Ulinois.

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

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

Barbernė ir Poolruimis. Vienin- 
tfilė tokia įstaiga didžoj lietuviais 
apgyventoj vietoj, Bostono prie
miesty. Parsiduoda pigiai, kreip
kitės tuojau.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
K1EK.V1BNAM INSUBANCE 
Inšiūrina ir ant ISMOKESČIO 

(tik Maaa valstijoj) automobi
lius, formdhui, natūras, stiklus, svei
katą, gyvastį ir k p.

Parūpinu pinijus. delei morgi-. 
Čių ant nMhų ir ftirmų, Bostone ir į 
jo apielinkSaa. " į

Jeigu turite pinigų, kuriuos g»- 
lėtumBte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį, ant pirmų i arba antrų1 
morgičių, praneškįte man.

UElaikau taipogi1 ir Laivakor
čių Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
Startas.

Parduodu, Anglis ir Malkas. 
Anglys žinomi tarpu atpigo. Pir
kite dabar. Pristatome netoliau 
kaip 12 mailių nuo Bostono, 
j Turiu daugybę aamę, formų ir 
biznių ant pardavimo ir mainymo

K tjųcld ęejnjltfh
fc ^ą^įlįffih^RALIAI

W^r&oje yra upė, vadina- 
Nilas. Jos ilgis — 6>-

400 kilom. Tą visą ilgąją, 
skystąją valstybę.,yaldot.V|fį 

F uas, valdovas i krakadilas.
Kadangi jo vaistė tik tai 

EJbr jis turi 5-O.^ęfrus ilgio, 
r- Kaip r Nilo karaliui > .tinką, 
| krakadilas nešioja Ųkr^^ į 
į-kaulo šarvus; ' kvėpuoja ;̂ 
I kaip ir mes, plaučiais. Visi 
I vandens pavaldiniai jo labai 
t? bijo ir jam nesirodo; o ka- 
it-. dangi nevalgęs krakadilas 
| negali būti, tai naktimis su- 
gf* rengia medžiokles. Jei ne- 
E^sįseka ir nieko nepagauna, 
fc-tai taip įpyksta, kad ima 
f *7*1 savo vaikus, nežiūrėda- 
I|inas ne giminystės. Mat, 
p karališkai! Juk ir valsty- 
; bių karaliai dažnai žudyda- 

vo savo giminaičius, kad jų 
pačių nuo sosto anie nenu- 

: verstų.

Rytą, patekėjus saulei, 
krakadilas išsirita ant kran
to ir ant šilto smėlio išsitie- 

S . . . ......
šia pasimiegoti lygiai, kaip 

f Kaune ant Nemuno kranto 
? mūsų baltieji “krakadiliu.- 
; kai.” Bet krakadilas labai 
į jautrus; užtenka mažiausio 
^'sušlamėjimo, jis tuoj stačia 
f galva puola į vandenį. Mat, 
į. sausumoj, kur ne jo valsty- 
į bė, jis ne labai nori eiti per- 
Įį siimti.

C ■ Kaipo karalius, krakadi- 
? las turi gerą atmintį. Jei 
\.'Aur kas pasikėsino jo gyvy- 

p bei, tai ten jis daugiau ne- 
p arodys. Bet kur gavo, gy- 

Mvrtius begirdant, veršiuką 
Jpačiupti; tai ten jis nuolat 

|F su vizitą apsilanko.

■ Nors ir toks galingas, bet 
f apie skonį jis neturi jokio 
l supratimo. Pasakojama, kad

.kartą keliauninkai ant kran
to palikę maišą, prikimštą 

k šieno. Krakadilas pama- 
*.• tęs manė, kad bulius guli, 
, ir su pasigerėjimu prarijęs. 

- • Žmonės, kurie nuolat vis 
nori kariauti, dažnai ir kra- 

Į kadilams paskelbia karą.
Tada krakadilai labai įpyks- 

• ta ir pasidaro pavojingi. Ta-

i r m > □ c a.. . f sgCJjCyĮ'C|

Papildytas garbės komitetas 
. ji < T -

Begalo'yra-malonu praneš
ti mūsų-A’isuomMiei, kad Šv. 
Ktyžiatis Lietuvių ligonines 
vajausįn&ikatei kas kart labiau 
plečiasi ir įgauna plačios vi
suomeniškos prasfnės, i i :

Pirmiausia — vajus ruošia-
* • ■ • . 1 *

inasi daryti visose Amerikos 
lietuvių kolonijose ir randa
ma tam reikalingo visuomenės 
pritarimo.

Chicagoje besiruošiant prie 
vajaus, suorganizuota reika
lingos komisijos, sukurta ko
lonijose skyriai, mobilizuoja
ma aukų rinkėjai-kontestinin- 
kai, smarkiai ruošiamasi prie 
ligoninės pašventinimo, kuris 
įvyks lapkričio 4 d.

Labai vra smagu pažymėti, 
kad šis svarbus darbas rado 
visą eilę pasišventusių lietu
vių ir lietuvaičių, kad visuo
menė ir prijaučiu ir remia.

Taipgi malonu yra konsta
tuoti ir tą laktą, kad šiam dar
bui ir žymūs amerikiečiai, ne 
mūsų tautos žmonės, pritaria 
ir remti žada. ^\okia iš jų pu
sės bus parama, tas labai daug 
priklausys nuo to, ant kiek 
mes patys parodysime entu
ziazmo,, kaip mokėsime prie jų, 
prieiti.

< Lietuviai mažai tėra išnau
doję kitų tautų savo tauti- 

, niams, labdaringiems ir kito
kiems reikalams, o kitas tau
tas nemažai yra parėmę. A- 
rnerikos labdarybės įstaigoms 
ir ligoninėms ir tt. nemažai 
aukų yra Mulėje!

Jau laikas ir į juos atsi
kreipti, kad mūsų labdaringas 
įstaigas paremtų. Tam tiks
lui norima gerai susiorgani
zuoti. Tiltas, per kurį galė
sim prie amerikiečių prieit, v- 
ra pastatytas. Tuo tiltu vra 
mūsų sudarvtąsis garbės ko
mitetas. į kurį įeina labai žy-* 
mūs amerikiečiai.

Papildytas Garbės 
Komitetas

Prie tų, kurie buvo gauta se
niau į garbės komitetą, malo
niai sutiko įeiti šie žymūs a- 
merikiečiai (politikai, milio- 
nieriai, bankininkai etc.):

1. Hon. Charles S.
Jungtinių Valstybių 
rius.

2. Kap. Chauncey 
mick, vienas 
bune savininkų.

3. E. F. Car/y, Pulhnan Co 
prezidentas.

4. Hon. Noble Brandon Jv.d- 
ah, bankininkas ir Jungt. Val
stybių ambasadorius Kuboje.

5. D. F. Kelly, The Fa i r 
Store ‘prez. ir plačiai žinomas 
Amerikos katalikų veikėjas ir 
dosnus aukotojas labdarin
giems tikslams.

,6. -Thomas J. Healy. banki
ninkas.

7. Fred H. Rawson. banki
ninkas. / ■ .

pĮZDĮli SfL'! L. ĮL
dajj^andenį ie-ne-
sirodyk. ap-
vers ir j£i gy
vos galvos f'isavo 2 metrų 

q f •
šia-žusinais, jįet unpuola.-un
: riųre I ui •
• v vanduo kada labai

daug l nesirūpina: lenda į 
dumblą7ir ten saldžiai už
miega. • ; .

Nors-ir karalius, ir toks 
didelis, tačiau jis veisiasi iš 
kiaušinėlių. Patelė juos su
deda krūvelėmis krante 
smėlyje, ir saulutė per du 
mėnesiu išeri krakadiliuką.

Antras nepaprastas pa
saulio gyvulijos karalius, 
arba jau tiesiog absoliutus 
monarchas, yra liūtas, gerai 
žinomas lietuviškose pasako
se. Jo valdžioje yra didžiu
liai Afrikos ir šiek tiek A- 
zijos plotai. Gerai subren
dęs liūtas turi pustrečio 
metro ilgio ir vieną ųietrą 
aukščio. Taigi, ne menku
tis.

Liūtas vadinamas žvėrių 
karalium dėl savo trijų ypa
tybių.

Pirmoji ypatybė — tai 
tikrai “karališka” išvaizda. 
Jo galva lviai tokia, kaip 
mūsų naminių kačių. Spran
das iki pečių apaugęs gra
žiais, tamsiai gelsvos spal
vos karčiais (patelės be kar
čių). Jo kūno spalva labai 
tinka ^vietos spalvai, ir dėl 
to sunku jį pastebėti. Uo
degos galas taip pat apau
gęs plaukais. Kada liūtas, 
užsilipęs ant kokios kalvos, 
dairosi po plačias savo val
stybes, tada jis tikrai atro
do-labai galingas ir drauge 
labai gražus gyvulys.

Antroji jo 
žymė 
ma, 
kas, 
valdinių ir tektų jam badau
ti. Sakoma, kad liūtas įsi
kandęs poros metų jautį, 
peršokąs per vieno sieksnio 
aukšlio tvorą. Su juo, tur 
būt, neišdrįstų eiti itntynių


