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Lenkija Karaliaučiaus dery
boms jau pasiruošusi. De
legacijos sudėtis. Užsieniu 
reik. min. spaudos skyriaus 
direktorius ruošiasi Kaunan
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žinios paduoda, kad ĮPilsuds- 
kis greit bus apšauktas Len
kijos karalium

Jis prie savo karalystes pri
jungsiąs Rusijos teritoriją 
rytuose iki Dniepro.

Neilgam. Cenzūra ir jį 
prigriebė. Taip tai dedasi 
“laisvoje” Lietuvoje.

Lenkiją pląnuoją b pagrobti 
dalį Ukrainą , ir Baltgudi-
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Lenkija nori prisigerinti
Latvijai
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BESARABIJAI GRESIA 
BADAS.
✓ ________ _• •

Visoj valstybėj renkamos nu- 
kentėjusiems šelpti aukos.

« į ; i

vy- 
de- 
su- 
bū-

nariais valdininku

Kelionę atgaiį Vokietiją'
, rė į 71 valandą. I
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Vakar rytą ir Kaune bu- 
-Vo pasirodęs sniegas, tačiau 
labai maža.
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LENKAI DERYBOSE SU'
LATVIJA POLITINIŲ 
KLAUSIMŲ NELIE- 
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Iš Bukarešto pranešama, 
kad Besarabijoj, ypač pieti
nėj jos daly, šiemet didelis 
nederlius, kuris gresia ba
du.

Rumunijos ministerių ka
binetas sudarė specialę ko-> Jrl - ouuztic spcviaię
misiją, kuri visoj valstybėj 

f renka aukas, kad padėtų
■ nuo nederliaus nukentėju-

. A
t

■ t'

Ryga. — Lietuvos dikta
toriaus parėdymu, Dr. Bis
tras, dienraščio “Ryto” re
daktorius buvęs Lietuvos 
ministerių pirmininkas ir 
krikščionių demokratų par
tijos vadas, uždarytas kalė
jime. Jį uždarė kalėjime dėl 
to, kad jis negalėjo užsimo
kėti paskirtos bausmės už 
apsilenkimą su cenzūros pa
tvarkymais. -

Dr. Bistras yra įžymus 
katalikų vadas ir demokra
tijos šalininkas. t * - \

"Nepakęsdamas diktatū
ros jis buvo išvykęs į Vo-LIETUVOJE PRASIDEDA

ŽIEMA
I^Šaulių pranešama, kad 

spalių 1 d. ten pasirodė enie- 
c gas, tačiau greit ištirpo. 

Temperatūra dieną buvusi

Joniškio gauta žinių, 
I ^T<ad apylinkėse tiek daug

4

Paskutiniu laiku Latvijoj 
Lenkijos santykiai buvo 
kiek įsitempę. Kaip žino* 
ma, Lenkija iki šiol skaito į 
neišrištu 6 valsčių klausimą, 
šeši Latgaliuos valsčiai, len
ki! tvirtinimu, esą lenkiški 
ir turi būti Lenkijai grąžin
ti. Dėl tų valsčių Lenkija 
nenorėjo, vesti su. Latvija 
derybų dėl traukinių judėji- 
mą sureguliavimo, norėday 
ma derybas, rišti su derybo
mis dėl valsčių.

kietija. Kada vienas ir ki- | l^tvija *4odel griebėsi 
tas katalikų dienraščio 
*^Ryto” redaktoriai tapo aš
trios cenzūros aukojas — 
pasodinti į kalėjimą, Dr. 
Bistras grįžo į Lietuvą ir 
pradėjo 'redaguoti krikščio
nių demokartų laikraštį

griežtesnių priemonių irisu- 
sisiekimo derybų klausimą 
pastatė ultimatyviškai.

Lenkai, kurie dabar užim
ti ginču su/Lietuva, matyti, 
norėdami prisigerinti Latyi- 
iaL; SuLatvijos reikalavi-

Europa susilauks dar vieno 
naujo karaliaus

Londonas. — Jeigu remtis 
Vokietijos žinių agentū
roms, Europa laike kitų 
dviejų metų susilauks dar 
vienos naujos karalystės. 
Lenkija tikrai virsianti mo
narchija su Pilsudskiu ka
raliumi.

Nelabai seniai Pilsudskis
buvo išvykęs į Rumuniją— 
pasigydyti vandenuose, taip 
buvo sakyta. Jis turėjo pa
sikalbėjimus su RumunijosX 

a'

karaliene ir kabineto minis- 
teriais, ir Rumunuos armi
jos viršininkais. Buvo pa
sakyta, kad jis rengiasi prie 

... ko tai nepaprasto.
«

Bet vokiečiai sako, kad1 
dėl to, kas buvo daroma vėt1 
dovaujant Praneijai gali

jos tarp Dniester ir Dnieper 
upių, paimant Kijevą ir 
Minską ir didžiulį Odesos 
uostą. Likusioji Ukraina 
rytuose nuo Dniepro, su 
Karkovu kaipo sostine, bū
tų paskelbta nepriklausoma 
po Prancijos protekcija.

Rusija susilpnėtų

J eigų taip įvyktų kaip vo
kiečiai rašo, tai Prancijos 
sapnas, nusilpninti Rusiją, 
o Lenkiją sustiprinti išsipil
dytų. Lenkija tumet būtų 
stipri užtvara tarp Rusijos 
ir Vokietijos. .

Prancija iš protektuoja- 
mų žemių gautų anglį ir ge
ležį ir būtų kaip ir atlygini
mas caro skolų, ką sovietai 
nepripažįsta.

Vokiečiai sako, kad Pil
sudskis nekuriais atvejais v- 
ra panašus į Mussoliiiį. Abu

Lenkų delegacija, kurią 
sudaro dr. Klechnevskis, 
Vysockis iš Varšuvos ir 
Šmidtas ir Slinko iš Vil
niaus — tai susisiekimo mi
nisterijos valdininkai.

Delegacijos pirm. Klech
nevskis pareiškė Rygos 
spaudai, kad Lenkams rūpi, 
tik susisiekimas. Joki poli
tiniai klausimai, kaip pir
miau apie tai buvo rašoma 
laikraščiuose nebūsią liečia
mi.

» X

Šios derybos būsiančios 
grynai teknikinės — galuti
nai nustatvti tiesioginį susi
siekimą, kurio reikalauja e- 
konominiai reikalai.

Varšuvos apygardos teis
me eina didelė komunistu 
jyla, kurioje vienas kaltina
mųjų Gadai pareiškė, kad 
jis po to, kai jis buvo už 
kaucijų paleistas iki teismo, 
buvo pabėgęs Sovietų Rusi
jon. Bet ten pamatęs toki 
darbininkų skurdą, tokį sun
kų-politinį bei ekonominį jų 
suvaržymą, kad metęs vis
ką ir sugrįžęs Lenkijon.

— Po to, ką aš mačiau da
bar Rusijoj, pareiškė Gu
dai, aš daugiau ne komu
nistas.

< *|ku. bu 
au- 

čiu, atnaujinamos Lietuvos- 
Lenkijos (derybos taikos 
klausimu.

Spėjama, kad šį kartą 
lenkai bus nuolaiięsni, bet 
prie susitarimo vargiai pir- 
eis, nes ponai vis dar neno
ri išsižadėti “unaro” ir 
viešai prisipažinti prie sayo 
groboniškų darbų ir pripa
žinti lietuvių teisingus rei
kalavimus.

Iš Rygos pranešama, kad 
ten gauta iš Varšuvos žinių, 
jog Lenkijos vyriausybė 
Karaliaučiaus deiyboms su 
Lietuva jau esanti pasiruo
šusi.

Tačiau Lenkijos politinė
se sferose esąs įsitikinimas, 
kad per artimiausius dvejus 
metus su Lietuva susitarti 
nebūsią galima. Ir Lenkija 
esanti pasiryžusi kantriai 
laukti jai pageidaujamų re
zultatų.

Nežiūrint tokio pesimisti
nio nusistatymo, Lenkų 
riausybė jau paskyrusi 
rvbų delegaciją, kurios 
dėtis lieka nepakeista, 
tent: delegacijos pirminiu- 
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Friedrichshafen, Vokię 

ja, lapkričio 1 d.— 
skersatlantiko komerei 
dirižablis “Graf Zepelinaa 
užbaigė'. laimingai kė 
Ameriką ir atgal., ■

Šis didžiulis vokiečių 
nis laivas pradėjo ke 
atgal iš Lakehurst, Nl| 
pirmadienio rytą ir 
Vokietiją ketvirtadienį, 1 
vai. naktį. Taigį kelionę t 
gal padarė į 71 valandą/ 
so į Ameriką ir atgal .pa 
rė 10.000 mailių.

Šiuo didžiuliu dirižą 
iš Amerikos važiavo 64 
nes: 40 įgulos narių ir 
pasažieriai. Kelionės bi 
tas kainavo $3,000 kiek1 
nam pasažieriui.

Jaunas vaikinukas, ( 
rence Terhune, 19 mėtn< 
Rve, N. Y. irgi u 
pasivažinėti šiuo garsii 
oriniu laivu. Jis $3, 
mokėjo, bet slapta 
“ free ride.” Jį

lėkė per jūras. Negi į 
gyvą žmogų į vandenį. Ta 
jis ir nuvažiavo į Vokiei 
su

NENORI PRISIPAŽINTI 
PRIE SAVO DARBŲ

Ryšy su pasirodžiusiomis 
ietuvių spaudoj reveliacijo- 

mis apie gen. Zagorskio nu
žudymą opozicinė lenkų 
spauda vėl gyvai svarsto tą 
klausimą. . “Slowo Pomors- 
kie” paskutinėmis dienomis 
už straipsnius apie genero
lą buvo du kartus sukonfis- 
kuotas.

ŽIAURUS ŽMOGUS

Renavas (Židikų v., Ma
žeikių apsk.). Viename Re
navo apylinkės kaime gyve
na labai įžūlūs žmogus, kurs 
verčiasi gyvulių lupimu, to
dėl patys gyvuliai, lyg nu
jausdami tą įžūlumą, nuo 
jo šalinasi. Tas žmogus sa
ko sykį nulupęs gyvą šunį; 
Ar girdėta?

Lenkai pastate lietuviui 
paminklą

Holuvko, Šumliakovskis, 
Perkovskis ir kiti.

Delegacija, kaip ir pirmo
se derybose, būsianti gana 
skaitlinga ir teknikinio per
sonalo skaičiumi; be to, pla
čiau naudosis informacija, 
bei propaganda. Tuo tiks
lu Karaliaučiun važiuoja 
užsienių reikalų m-jos pato 
spaudos skyriaus direkto
rius d-ras Litaueris.

Iš Karaliaučiaus jis ruo- 
šiąsis atvažiuoti Kaunan.

Lenkų bei užsienių spau
da į Karaliaučių siunčianti 
savo korespondentus, kurių 
pirmosna derybosna buvo a- 
pie penkiasdešimt su važi a- nisterių kabineto sudar 
ve. ' iš jo pasekėjų.

LENKIJOS SEIMAS 
SUSIRINKO

Varšuva. — Lapkr. lyi 
susirinko Lenkijos se 
Spėjama, kad seimo 
džiuose bus nemažai tri 
mo. Bartelis ir minisfeit 
kabinetas rezignuosiąs?B 
telio vietą užimsiąs Swi 
ki, kuris esąs aklas Pilsuds
kio tarnas. Seimas irgi 
užbaigs savo dienas- ,

Pilsudskiui gal užteks

UŽ TĖVO GYVYBĘ
20 metų Kalėjimo

Kariuomenės teisme buvo 
nagrinėjama tėvo užmušėjo 
Aleksandro Kemėžos byla.

Kovo 10 d. vakare Jankų 
valse., Beržupių k. Kostas 
Kemėža, senas žmogelis, iš
ėjo gyvulių šerti. Pasiliku
si troboj jo žmona išgirdo 
vyro šauksmą. ..Ji nubėgo 
pas kaimynus ir su jais grį
žusį rado užmuštą vyrą.

Įtarė sūnų Aleksandrą. 
Policijai Aleksandras Ke
mėža kaltu prisipažino. Atė
jęs kažkokių statybos pa
būklų pasiimti, pamatęs 
kieme, vieną tėvą. Siu juo 
buvęs piktuoju. Pasinaudo
jo proga, kaizniblas nemato, 
paėmęs šlėgą kelis kartus 
shiog£ galvon. ' Tėvas par
griuvo, bet dar judėjo. Ta
dą jis dar porą kartų suda
vė per pilvą^ Paskui lavoną 
pavilko prie tvarto, kad ar
kliai jį užmušė. r y.
* Kariuomenės teismas, ‘ Al. 
Kemėžą 28 metų amž. gyre- 
nąntį Jankų va^ Sjmakų k„ 
U? tėvo. ųžpuišiiįną. .nubaudę

Rengiasi įtaisyti milžinišką“ 
Teleskopą

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

Los Angeles, Kalifornija 
— Praneša, kad Kalifo 
jos Teknologijos Insti 
Pasadenoj, įsteigė fondą st 
kėlimui kapitalo pastatyt# 
milžiniško teleskopo.

Šį teleskopą planuoja 
tvti kur nors arti Wili 
kalno, Pasadenoj. \ 
Ifąd šiuo milžinišku telesko- 

z bus galima pamatyti 
iaug naujų žvaigždžių.

KINIJOJ UŽDRAUST

f!r. 3 buvo sdcialistais ir dabar a-
■ bu yrą, diktatoriais. • • ■ '
'' i MusSolinf ’renjgiari karątių į 

nuversti* 'rilid' sosto, o ’Uil- 
sildskis renfgikši ' atit

. - H ' i

i

1y Varšuvd. -^ Praneša, kad 

inūeste Biėfek,' Silezijoj len- ^ius buvo lenk^ 
kai pastatė savo pirmam 
(prezidentui Narutavičiui 
paminklą.

i-Hi m ..t Narutavičius, ’: kaip ' žino-
Sulig ^inių iš įVokietijosv Sidzikauskas į Viė- ma» ^TUVO lietuyis, bėt len-

. "ijną pasirašyti liibtAvdš Aus- vhddVayo ir preziden-
jtrijos prekybos ’Štitatiies. tavo.. Patiiffttohk lenkams

r .ysf j*1'' ’ • / ■" • ■

kilti nesusipratimai.
Jeigu tiesa, gali kilti, ir 

karas su Rusija.
Lenkai rengiasi pagrobti 

Rusijos teritoriją..
f,> 1 ; »il I i

.1 /
.<!•(!

Kaunas. Lietuvos minisfe-
ris Vokietijai ir Austrijai p.

____ i__ ’ > d ’

■ —

KALVIS IŠRADĖJAM
Šiaulėnų valsč^ ’ SidaYų 

kaime-kalvis'Jenas- Stepo^ 
navičius ; išradot prietaisą, 
kuriuo ramiam vandeny ga- 20 pietų sunkiųjų .darbų ka
lima . gaminti didelę jėgą. Įėjimo.

SLAPTA SSSR SUTARTIS 
SU RUSIJA

Junkers firma gaminanti 
Rusi jai aeroplanas

Nelabai senai buvo pa
sklidusi žinia, kafį ,tarp ,8. 
S. Rx ir Vokietypą, esan
ti sudarytu slapta .sųtąrrisi..

Šiomis dienomiš'Čėkbšlo^ 
yąkijįos. seimo, ,ąt^ffgaj( pa-
iręisjkė, kad. Vokieti j a .gink- j 
Įhiojąsi Ąusijoį k^iri ^ąantt- 
įVokietijos karo sandpUs»

Dabar vokiečių socialde
mokratų organas “Vor- < 
wertz’? patvirtina slaptose 
sittiu4įes esimp faktą ir<»H straftta’ritefų V’ 
ko, kadyĮųąkprs firma gan pa$to^w|di 
minan^Ht!po^ų RurijąiflktfuHtrtnHo

Kiniečių 
draudė kini 
Ii. V/AmfeĮ
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VĖL MINIOS UŽPUOLIMAS 
ANT POLICIJOS

s ir gyvenimas ant žemės
- . - — • • .

—75c. • Z (
Ųangaua Karalienė—Surin.

seni žmonės 
Ūkininkai 

dėl reikalin- 
nusausinti.

>. ir, visuomeniniame gvveni-
e. Pirate Kūn. A/Štatnulty-1 1 ’ 

—L_—>

i ApieKateBtaj T1įiybos ^Tik<H >1 
lybę—p4žinąW/ tikyboj jos 

----- .ypatybių ir tikro- 
‘pričderinė^1 T>MU •"

darbus SkirsnenHinės>^pnino nežinomi 
Dabar vienai yie 
^ti gręžimai ^ ir p 
au apie 2—kū

Legendos ir Pasakojimai a- 
pjfe’Kfidikėlj Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas----------------_50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys----------------_.30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 

25c.

L.
-5

per brangus Telšiams tas •ORIGINALI VAGYSTĖ 
meni pra- 
este iš pil. 
gyvenamo 
>iktadariai 
rašomąjį 

ryto, buvo 
ty į visiškai su- 

■ytus ties NaukaimjOtkai- aižytai Ir iš*-jo išvogta 
į Molynės kaime pada-j3000 lt. aukso, sidabro daik- 
‘š; 6' gilūs gręžimai ir i v? ■*-*

ug mažų vadinamų zondų 
metrų gylio) ir da- 

a vienas šurfas t. y. kas- 
ęLuobė. Dabar jau nusta- 

kad čia maždaug tin- 
no eksploatacijai-kreidos 

io ploto yra apie 
ha. ir storio apie 
metrų. Tokiu būdu 

Benio dirbtuvei statyti 
ityvos čia geros. Ma- 

Skiisnemunės miestelis 
susilaukti šiokios to- 

5 pramonės. Gręžimai 
panemunės rajono kitam 
te duoda taip pat gerų 
iu. Jau padarytas vie- 

s gręžimas ligi 30 su vir- 
S minetrij gylio ir rasta a- 

metr. storio juodo mi- 
maž-
f es
me -

. yra
• dar

BIOLOGINIAI DARBAI ( 
^snemune, Raseinių ap. 

į keletą kaitų tbuvo. ^y-,
ąpie geologinės e^iį)edi

|šeralo, kuriame yra 
. dAug apie 30—10 nuoš. 

itų ir kitii panašių 
giĮ. Kad fosforitų 
ažas plotas parodo 

maži zondavimai, 
dirbėjus 3—4 savaites pa- 
odys, ar didelis yra ben- 

fosforitu plotas ir 
mas eksploatacijai.

I

KIEK LIETUVOJ • 
GYDYTOJŲ

PJ^Sveikatos d-to žiniomis 
ĮSetuvoj yra 488 medicin. 

ytojai, (Latvijoj 1,216), 
itų gydytojų ir dantistų 
273, veterinarijos gydy- 

— Ib. farmacijos ma- 
ji»trų — 1, provizorių — 
Ž80, provizorių padėjėjų — 

'.4E8.
*
.* ■■■ --------------------------------------------------

* GRIEŽTI NUTARIMAI
^Ylakiai. Kad pas mus 

jįrvo daugiau net pačioj 
pekloj—Dievas mato. (Vai
siaus valdyba taip pat). 
3įigi jau seniai esam nuta- 

būtinai Įtaisyt šaligat- 
Taigi. Miestelin.nuei- 

tę reikia. I paštą taip pat 
->5Ssuonienės patogumo dė- 

išilgai gatvių-kol kas 
montavom visas tvoras: 
, kurie aulinių batų ne- 
m, jojam tvoromis rai-

!
2
11
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L I E T U V O S.f
‘ Per HAMBURGĄ 1 
Mūsų populeriais laivais101

nRJBO, PKUTCC3LANO, 
Z8OLUT8, KKUANCZ,

palyginamas p»tarnavimas 
ir švarumas visose klesose

mis kainomis. . 
leidimų rf'kltV in

formacijų kreipkitės pas: 

Bairibm-g-Aisencan Line rn oo»»on

tu ir kitokių brangenybių. 
Šiomis dienomis policija 
sulaikė toj vagystėj įtaria
mus Virbalio m. gyv.: 
Springį, Stankevičaitę. Vi
si jie tardant kaltais prisi
pažino.

Dalis išvogtų pinigų ir 
daiktų surasta ir grąžinta 
nukentėjusiam. Kaltininkai 
atiduoti teismui.

KoųrtKHi $8* 
d; Telšiuos per Itėte- 

rius metus tik naują namą 
pastatydavo. Kas kita da
bar: kasmet pastatoma daug 
naujų namų, seni iš pagrin
dų remontuojami, taip, kad 
miestas kultūreja. Statosi 
ne tik pačiame mieste,! bet 
auga namas po namo naus 
jas miestas ir išdalintuose 
sklypuose. Ir šiemet Tel
šiuose pastatytų trobesių, 
pažymėtini dideli 4 aukštų 
mūriniai kunigų seminarijos 
rūmai su pasivaikščiojimui 
vieta ant stogo.

vadina' Telšius'savo' sostine

ČIA SUNKŪS LAIKAI,
Į JU.- , X t | ; ) I : ' ’J ! • i

; Šiaulių apskr.
ai Mūsų apylinkėje tilo tarpti

vardas yra. Verčiau tiktų 
vadinti Mažeikius, kurie įš- 
tąįsymH gatvių vya; vertesni. 
Telšiuose visuomenės įstai
gų yrąv daugiau, hpt miesto 
gatvės baisu pažiūrėti. Dar 
apie ąšhionias gątvęs yra 
negrįstos, o jų salygatviai 
siauri, išlųžinęję, ąunku jais- 
vaikščioti Dar vietomis vo-‘ 
kiečių kalbos parašai tebė
ra. Matoma, kad Telšių 
miesto valdyba mažai dėme
sio kreipia. ’ Į

LIETUVOS VALSTYBĖS 
TARYBOS PIRMASIS 

POSĖDIS
Spalių 9 d. Valstybės Ta

ryba (dekretu sudaryta) o- 
ficialiai pradėjo savo dar
buotę. Ministerių Kabineto 
Rūmuose įvyko pirmasis jos 
posėdis.

Šio pirmojo posėdžio dar
bų tvarkoj buvo: 1) Valsty
bės Tarybos laikinojo sąsta
to priėmimas, 2. Valstybės 
Tarybos etatai ir 1928 fne- 
ių biudžetas, 3. Kodifikaci- 
jos planas. 4. Valstybės Ta
rybos pagrindinio Tegulami- 
no ruošimas.
s Valstybės Tarybos laiki
nasis statutas, susidedąs iš 4 
punktų, priimtas. Šiuo lai
kinuoju statutu vaduodama- 
si Taryba jau galės išplėsti 
savo veikimą, kol bus išdirb
tas pagrindinis regulaminas, 
kurio projektą ruošia V. T. 
narys prof. Romeris.

Po to buvo labai plačiai 
kalbėta apie kodifikacijos 
planą: pavesta visiems na
riams išdirbti ir patiekti a- 
teinančiam Tarybos posė
džiui raštu kodifikacijos 
darbo pagrindinius dėsnius.

KAIMO KŪRYBOS 
PAVYZDYS

Butrimiškė, Alovės vai., 
Alytaus apškr. Prieš 3 me
tus pravažiuojant pro But- 
rimiškės dvarą, buvo biau- 
rus vaizdas: trobos apirę, 
sulūžę, laukai neįdirbti, ap
leisti. Bet šiandien tas ne
malonus vaizdas pranyko p. 
V. apsigyvenus Butrimiškė- 
je. Trobesiai tvarkingi, tvo
ros,' žemė labai gerai įdirb
ta.' Sako darbininkai čia 
dirba labai sąžiningai, nes 
matyt p. V. moka gražiai 
su jais apsieiti. Ir tos vi
sos apylinkės ūkininkai se
ka p. V. pavyzdį, nes javus 
veža valyti į Butrimiškę 
trejeru ir ūkininkai sėja jau 
švaresnę sėklą savo laukuo
se. -

AR IŠSIPILDYS ŽEMAIČIŲ 
SVAJONĖS?

Varniuose tebeliūdi Vvs- 
kupo Valančiaus namai ir 
katedros bažnyčioje vysku
po sostas, lig laukdami per 
keletą dešimtmečių grįžtan
čio savo šeimininko. Kok
sai būtų džiaugsmas varniš
kiams ir visiems žemai
čiams. kurie nenustoja sva
joti, kad į tuos liūstančius 
vyskupo namus 
žengti! vyskupo Valančiaus 
pasekėjas mums žemaičiams 
taip brangus arkivyskupas 
Pr. Karevičius.

ir sotas į-
- V •
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NAUJAS Į RASEINIŲ 
KOMENDANTAS

Krašto apsaugos ministe- 
rio įsakymu Raseinių miesto 
ir apskrities karo komendan-, 
tu paskirtas majoras B. Pe-: 
ciulis-

eina pats linarautis. • Rauna 
ūš i žalius ir Hekarsia; nee 

linai neprinokę rir sėmenų 
šiemet iš jų nebu^.; 'Kari že^ | 
mesnės vietos, ten linai ai J 
ba visai išnykę, atba pian- 
narni dalgiais;Ant1 lauko dar 
tebestovi miežiai, avižos- ir 
ar beprinoks labai abejo- 
jama. Dar čia nepabaigtas 
rugių t ir kviečių: sėjimas, 
nes žemė taip; įmirkusi, kad 
vietomis net vanduo spindi. 
Ūpeliai, prūdai stovi visi 
sklidini. Taip šlapių ir vė
lyvi) metų ir 
Čia neatmena, 
pradeda tartis 
gurno laukus
Neužderėjo šiemet čia ir 
daržovės. Šitie metai bus 
mūsų apylinkei labai sun
kūs ir si! pašaru.

l I V! 17 < -,F
gūžio, Birželio ir Spalių mėne
siams. Išleido kun. K. A. Va
gys:----------y. „r r,---- —j-25c.

, Išganymo Apsireiškimai—atė
jimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas^ 

ydomis--------- —i-------—
'■ >s jD|angąiu Karalienė—Surin, 

4 o Kun. M. Gavalevičius; ;be 
šė Kun. Jėzuitas Belifc CozelSOft /H** 75 centai, su apdarais 1.00

ĮVAIMOS KNYGOS . 
I Mandagumas—įvairūs pata- 
rimai .užsilaikymo draugystė- .•• • • • • •

IŠSISKIRSČIUS VIENKIE
MIAIS

Šilava. Iki š. m. rudens 
Šilavos miestelio ūkininkai 
vargo valdydami savo skly
pus 7 atskirose vietose vie
nas nuo kito kelių ar kelio
likos kilometrų toly ir kiek
viename tokiame gabale tu
rėjome po keletą rėžių, daž
nai atsitikdavo, kad ūkinin
kas negalėdavo rast savo rė
žio ir šioks išmėtymo ūkio 
tvarkymas ^negalėdavo at
nešti gerų vaisių. Dabar ma
tininko prityrimo ir darbš
tumo dėka, turime taip su
skirstytus sklypus, kad galės 
apdirbti neprieinamus Šila
vos kalnus ir pelkes. Nuo 
rugpiūčio mėn. pradėjo val
dyti naujai išskirstytus 
sklypus: kasti griovius, pel
kes nusausinti, lyginti dvie
jų metrų aukštumo ežes; 
ateity tikisi gauti geresnio 
derliaus, kuris atlygintų už 
darbą.

KRATOMS GALO NĖRA
Kretonys, Švenčionių vai. 

Šių metų birželio mėn. 12 d., 
pas ūkininką P. Čeponą ta
po padaryta krata. Kratą 
darė iš N.-Švenčionėlių po- 
licihinkas Barkauskas. Pa
reikalavus parodyti leidimą 
kratai daryti, policininkas 
ramiai atsakė, jeigu nepa
tinka galįs skųstis aukštes
nei valdžiai -r žodžiu, mo
ka pasakyti. Prie kratos ras
ta ir sukonfiskuota, keletas 
kilogramų os vielos^
grąštas ir Vienratis vežime- 
lis (tačka).

Visi sukonfiskuoti daiktai 
nugabenta į nuovadą. Šie 
visi daiktai buvo pirkta 
krautuvėje, o dabar atėjo 
laikas, kad policija skaito 
valdišku turtu. Iš to visko 
aiškiai matyti, kad kratos 
tikslo policija neatsiekė, tai 
priversta, buvo konfiskuoti 
privatiškus daiktus ir rašy
ti protokolą baugindama. 
Reikėtų, man rodos, pasi
skųsti aukštesnei valdžiai, 
pav. stoarstai arba ir vai
vadai.

BRESLAVĖ. Nesenai man 
teko rašyti apie mūsų apy
linkės kultūrinį ir ekonomi
nį gyvenimą. Dabar norė
čiau šį tą parašyti apie baž
nytinį gyvenimą. Mūsų pa
rapijos gyventojai yra kata
likai, tik nedidelę dalį suda- 

staeiatikiai. Kadangi

4■
*
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Balsuok “Taip” ant Paskatinio Klaa
* . - - r • i ū •

------- -----------------------— - ■■■.......................................- į -

tautybės atžvilgiu pasireiš
kia nevienodumų, nes dalis 
yra gudų, dalis lietuvių ir 
lenkų, tai gudai su lenkais 
meldžiasi lenkų kalba, o lie
tuviai savo kalba. Čionai 
nuo senų laikų pamaldos 
bažnyčioje laikoma lenkų 
kalba. Bet 1915 metų vika
ras kun. .Daukša, vietinių 
lietuvių, pršomas norėjo į- 
vesti nors pamokslą prigim
toje lietuvių kalboje po va- 
tivos, o visiems kitiems pa
mokslą kaip ir buvo lenkiš
kai po sumos.’ t Bet tamsūs 
gudai lenkų šovinistų Įkal
binti susirinko ant. chorų ir 
kunigui pradėjus sakyti lie
tuviškai pamokslą, ėmė rėk
ti “Padnijmy na twarz.” 
Kunigas mėgino antrą ir 
trečią sekmadienį bet triukš
mas nesiliovė.
beabejo dėl
triukšmo nepasisekė iškovo
ti, lietuviams prisėjo pasi
tenkinti vien evangelija.

Pereito mėn. 27 d. Pacha- 
movo sodžiuje, Vėžionių vai. 
Vilniaus-Traku apskr. su
ėmus policijai du asmenis, 
žmonių minia puolė polici
ninkus norėdama nuginkluo
ti. Pradėjus šaudyti, pasi
skubino pagalbon daugiau 
policijos ir minia buvo pri
versta išsiskirstyti.

TretiniAkų Jubiliejus-j-700 ! > 
meįų sukaktuvėms paminėti 
prašymas Švento Pranciškaus 

venuolijų ir 3 vienuolijų Įsta
tai —

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

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

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver-, 
tė Jonas Montvila _•__________150

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietuviu 
kalbon išguldė Alyva..... . ........ 50e.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kas. Vertė P. B. —___________ 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus.. 
Parašė J. Tarvydas------------- 45c.

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

Turto Norma—moksHŠki’ pa
siskaitymai. Parašė Uosis-------45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio

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

‘ Marijos Mėnuo arba apmąs
tymai kiekvienai mėnesio die
nai apie Marijos gyvenimą. 
Surinko kun. M. J. D-as.— 35c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų. 
Parašė P. Žadeikis--------------- 75c.

Kaip Gyvena Belgijos Ūki
ninkai. St. Dabušis__________ 10c.

Gerumas—aprašymas apie ge
rumą per Tėvą Faberą-Filipf- 
ną. Vertė Kun. P. L.________ 15c.

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

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Ta
rnas Žilinskas —;_________ _—50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis __________________________ 25c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikio. Kaina ___________ 50c.

■ Aritmetikos Uždavinynas.__25c.
Vaikų Darbymečiui—Rinki

nėlis kalbos mokslui-------------50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vertė S. Rakauskas___ 15c.

Bolševizmas—Kas tai yra bol
ševizmas ir jo vykdymas Rusi
joj_______________________ _____15c.

' '
Žaidimų Vainikas—Savybės 

vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ________________________ 50c.

Laimė — (poema). Parašė

i
SlDBSI 

vi

vičia ___________

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio---------------- 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis___________ :________ 10c.

tMaldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbon iš
guldė P. B. _________________ 25c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas_____________ __

Katoržnikas Ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______ 15c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa- / 
rašė kun. V. Zajančauskas__50c.

Apsrikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas. _____________ ___________10c.

Moterystė ir šeimyna. Vertė
J. Gerutis_______________ _____40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašė Dr. 
A Vileišis—j.______ ___________ 50c.

Gamtos Pradžiamokslis—ne
gyvoji gamta: Žemė, vanduo, 
oras. Parašė J. Baronas______ 50c.

, Mūsų Laikų šventoji, . Te- 
,$1.00|resė, Vaikelio Jėzaus Mažoji 

Gėlelė. Vertė Juozas Stankevi- 
.35c.
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imęs ir Kalbt 
Monologai 

aŠS Juozas V.
$ .

Dijfogai
Kovas.. . 30c.

Vertė
_____10c.

-............. .i.... ........ ........ .

’ i TEATRAI
v • •

Giliuldnga8 Vyras—2 aktų 
komdija; paraše S. Tarvydas 25c.

Elgetų Gudrumas. 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas------------------------------ 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius—komedijos po 1 aktą. 
Parašė Seirijų Juozukas_____ 35e.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vaikų Teatrai: dalis U: 1) 
Išt irsime paskui; 2) Antanu- 
Surinko S. K., D. ir N------- 1—15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Naujas Aukso Alto- ’ 

—juodos (prastais minkš- 
(viršeliais) _ :__  —-__50c

į* Naujas Aukso Alte 
" * ė (prastais kietai* 

£0ft.
įiB Naujas Aukso lite 

’ (geresnės, mink- 
)______________85c.

rius—baltos (oel

rius—bal 
tįsis, su kryžetn

VIEKAS KLAUBJMAS VALDYMŲ BŪDO I £ 
. “ArNenatofius iž šio diitrikte turi bflt 

aj. rusoliuciios nrušant
nti aštuoni<dikte amendmenta kons* proMHctfos vino Kun. P. JuŠkaitia—

D. F. KIBLUY COXfiTlTUTlOXAL LIBERTY LSAG

' Ma&s Naujas Aukilf Alto
rių*—juodos (geros odos vir
šeliais) --------- -- ^..,>,..^.00

i

amarai* .1100 <

Alto.
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KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ

Trečia Klesa $107 
Į abi pusi...$181 
Turistine 3 klesa 
(arba buvusia n 
klesa) ....$122.00 
Į abi pusi.. 203450

g

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių-reikalų. 

Kviečia Valdyba

ST
%

ŽMONIŲ LAISVĖS GYNĖJAS

7 z •. G ’ » •

DARBININKŲ UŽTARĖJAS

tracijos, Woodrow Wilsonui prezidentaujant. G 
neužmirškim fakto, kad Prez. Wilsono, demokrato, 
griežtu nusistatymu už mažųjų tautų laisvę, šian
dien Lietuva turi savo Nepriklausomybę.

BALTIMORŽ.'r MD.
Lapkričio 11 d., sekmadieny, 

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

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkr. 4 #d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti,

KAINOS 
IŠ KAUNO 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Taksai 

Ekstra

e ztnoilėi
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'• 41? A
8 BRIDGE STREI 
Union Trust Bldg.
315 So. Dearborn Street

DRĄSUS VADAS

GUDRUS DIPI^MATAS

.NUOŠIRDUS DEMOKRATAS

<1

labai’ 
keistų supratimų apie Die
vų. Jie mano Jį esant kaž
kokiu rūsčiu valdovu, kurs

, > 4

turi didelio pamėgimo baus
ti žmones ir užkrauti jiems 
ant pečių nepakeliamas naš
tas ir pagalįaus, nežiūrint 
visų čia ant žemės panešhi- 
jų vargt}, dar juos pragare 
amžinai kankinti. Sulig to 
supratimo jie žiūri į Dievą 
su vergiška baime, atstatę 
nugarą nuolatinėm rykštėm. 
Jie iš paniūrų dairosi kaip 
čia suradus progą išsprukti 
nuo tos Dievo garbės ir nuo 
visokių priedermių link Jo. 
Jie pastatę ausis klauso, ar 
tik neišgirs kokios pagei
daujamos naujienos, kad 
Dievo visai nėra, kad Jį tik 
kunigai išgalvojo.

Žinoma, kad nenori Die
vo mylėt, tasai yra vergas, 
o vergo padėjimas nepavy
dėtinas: ir pas Dievą to
kiam sunku. Bet, ištiesti, 
Dievas nėra toks, kaip kad 
tie vergai įsivaizduoja. Ma
nau nesuklysiu pasakęs, kad 
Dievas yra meilė. Begalo 
augšta, tobula, karšta, bet 
*— meilė, o meilę mes su
prantame, taigi turėtume ir 
Dievą suprasti bent tiek, 
kiek mums tai reikalinga. 
Vergai gi meilės suprasti 
nenori, taigi ir Dievo lyg 
nesupranta, bet galėti} su
prasti, nes ir vergui Dievas 
davė tokią pat širdį, kaip ir 
laisvam žmogui. Tačiau ver
gas iš pat mažens papratęs 
tik neapkęsti, į visus šnai- 
rioms žiūrėti, visus įtarti 
tik žiaurume, žodžiu, vergas 
visuose mato tik ponus ir 
valdovus, kurie jį spaudžia. 
Anot bolševikų, Dievas yra 
buržujus, tai Jis reikia ne
apkęsti, nes Jis, girdi; dar
bininko priešas. Ir kaip jie 
skriaudžia Dievą tokiu ne
žmonišku įtarimu! Ir kas- 

zgi yra geriausias darbinin
ko prietelius, jei ne Dievas ?i 
Žiūrėkime į Jėzų Kristų, I

jam begalo gaila, kad jie 
taip apjakę-ir atsalę.

’ Jeigu žmogus žiūrėtų j 
Dievą meilės akimis, visai 
kitoki būtų jo'santūriai su 
Dievų. Jie suprastų Dieviš
kąją Jėzaus Kristaus širdį. 
Jo akys praregėtų ir širdis 
pradėtų tvaksėti meilės įąus- 

“Dįevas yra meilė, ir
I ' r

kas meilėje gyvena, Dievu- 
je gyvena, ir Dievas jame,” 
— sako Šventasis Raštas.

■ 1 '

Taigi mums reikia dau
giau meilės. Jaja vadovau
damiesi atrastume tiktąją 
laimę, nes ir Dievą kitaip 
surastume ir tinkamai su
tvarkytume savo santikįus 
su žmonėms. Tąsyk aiškiai 
matytume, kad mylėti Die
vą užvis labjausia-ir artymą 
kaipo patys savę, — yra di
džiausias ir maloniausias į- 
sakymas.

• f «■- ■ -* j j* - r • * * - •- * » * •. ** jl.

bininkaš ateina į šį pasauli mu. 
geresnėse sąlygose, negu Jė
zus Kristus. Visas Jo gy
venimas ant žemės, buvo tik 
sunkaus darbo, *vargo ir 
sielvaytos retežys. O kokia 
mirtis! Kas, žiūrėdamas į 
kryžių, drįstų pasakyti, kad 
Dievas, mirštantysis už žmo
gų, vra žmogaus priešas? 
Bet gi yra žmonių, kurie 
taip sako. Negalima tiesiog 
atsistebėti tokių vergų sielos 
nusistatymui.

Bet Dievas ir tokius myli 
ir jų sielas nori išganyti, nes 
* "• * ’ • —--

LDS. Kuopų Susirinkimai

TEISINGAS ŽMOGUS

. * *
GABUS ADMINISTRATORIUS 

■•Y-r/’' < .-•

SUMANUS VALDININKAS
i . . ' ’

ALFRED E. SMITK
TINKAMIAUSIAS KANDIDATAS Į 

AMERIKOS PREZIDĘNTUS

PHILADELPHIA, PA.
LDS. naciai turi rodyti gerą pa

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

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

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

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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. mėnesinis susirinki

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

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas į- 

vyks 6 d. lapkričio, šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą. Bus ge. 
!ra proga atsilyginti už organą 

J. V., Rast.

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO Į LIETUVA 
ARBA IS LIETUVOS Į AMERIKA KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
— - ’ ----------- ANT------------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 
dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių ne
vargina.
KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?

1) Nepertraukiama kelionė iš porto į portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas "
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestros, įvairūs žaislai, šokiai ir t. t.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Ifi NEW YORK’O.
“ESTONIA” _________________________ Lapkričio-Nov. 15
“POLONIA”____________________________Gruodžio-Dec. 4
“LITHUANIA”_______________________Gruodžio-Dec. 22

r1 ■ r
8u įvairioms Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentų ar į Bendrovę 

BALTIC AMERICA LINE
NĖW YORK, N. Y. 

Pittsburgh, Pa. 
Chieago, Ulinois

Alfred E. Smitho 25 metų valdiško darbo rekordas, 
aiškiai parodo virš pažymėtus jo privalumus, km 
riuos jam pripažįsta ne vien jo draugai, bet ir jo 
politiniai priešai.

Al Smithas, būdamas didžiosios New Yorko valstv- 
bes gubernatorium, pavyzdingai sutvarkė šios val
stybės administracijų, pastatė ant žmoniškumo ir 
tvirtų biznio pamatų. Jo uoliu pasidarbavimu yra 
pravesta daugybė N. Y. valstybės žmonėms, dar
bininkams, moterims ir vaikams naudingų įstaty
mų, kurie yra pavyzdžiu kitoms valstybėms. Jo 
sumamngumu sutaupinta New Yorko valstybės 
žmonėms $63,500,000 taksų mokesčiž sumažinimu. 
Jis stovi ir už tolimesnį taksų sumažinimų.

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

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

Valdyba

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

Lietuvių Salęj įvyks LDS. 51 kp. 
'mėnesinis susirinkimas. Gerbiamu 
nariai prašomi susirinkti. Bašt.

--- į - . . ■ -------  <

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, lapkr. 12 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkričio 4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakaeijų liko už
vilktos.

M. Songaila

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks lapkr. 14 d. 7:30 vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 18 dieną 
lapkr., tuoj po pamaldų, švęnto 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadieny, lap
kričio 2 d., 7:30 vai. vak., Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

j I m

LIET UVOS
Per BREMENĄ

DtdžiauFtn Ir GreiSausiu 
Vokiečių Garlaiviu

Ų O L U M BU s 
arba kitais Šios linijos 

laivais <
Tik 8 dienos vandenio 

įnikus S^ios klesos kimba* 
* ’ riai—tik miegamieji 

Pas bile vietini agentą arba 
® STATĖ ST., BOSTON 
NORTH GERMAN 

LLOYD

AL SMITHO NUSISTATYMAI

Al ^Smithas stovi už sąžinės, žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvę.

Al sfoviPRIEŠ PROHIBICIJĄ, kaipo ne
vykusį aktą, kuris paliečių žmonių sąžinę ir veda 
Tautą į skaudžiausias nelaimes. Jis tapęs Prezi
dentu, rekomenduos Kongresui pataisyti Prohibi
cijos įstatymą, kurio pataisos bus pasiūlytos visų 
valstybių atskiram piliečių balsavimui. Gub. Al 
Smithas tiki, kad blaivybę reikia vykdinti mokslu, 

— o ne prievarta.

Dabar pažiūrėkime, kų davė Republikonai ir už ką 
stovi jų kandidatas p. Hooveris. Prie Republiko- 

wnų valdžios šiandien mes turime štai kų: apie pen
kis milionus žmonių be darbo; visuose miestuose 
daugybė tuščių krautuvių su parašu: “Store for 
Rent;” milionus subankrutavusių farmeriij ir tik 
vienais 1927 metais subankrutavusių 830 bankų, 
teikusių farmeriams paskolas; nepakenčiamų žibalo 
skandalų, kuriame figūruoja žymūs Republikonij 
partijos šulai ir svarbūs yaldininkai. O kas su
skaitys Prohibicijos netikusio vykdymo nuostolius 
ir nelaimes?

Al Smithas stovi už greitų šalies ūkio sutvarkymų, 
pastatymų ant tvirtų biznio pamatų, kad tuo būdu 
ir ūkininkai galėtų padaryti žmoniškų, pragyveni
mų ir hiiėsto žmonės galėtų pirkti fcėrmų produk
tus pigesne kaina. Prie dabartinės valdžios ūkio 
reikalai pasibaisėtinai yra apleisti, nes milionai 
ūkininkių ir šimtai ūkio bankų bankrutuoja, kuomet 
miestuose už ūkio produktus mokame brangiai. 
Reiškia prie dabartinės sistemos ūkio pelnų susi
griebia kelių kapitalistų trustai, kuriems visai ne
apeina nei farmerių skurdas nei žmonių pragyve
nimo brangumas.

Al Smithas stovi už natūralių turtų, vandens jėgos 
ir aliejaus šaltinių palaikymų vyriausybės kontro
lėje, kad tuo būdu apsaugojus visuomenę nuo pri
vačių korporacijų išnaudojimo, nes tie turtai pri
klauso visiems žmonėms, o ne keliems kapitalis
tams.

Al Smithas stovi už muito (tariff) išėmimų iš po
litikos ir patobulinimų, kad iš jo būtų naudos ne 
vien keliems kapitalistams, bet visoms pramonėms 
ir darbininkams. Republikonai meluoja, kad De
mokratams laimėjus būtų nuimtas muitas ir tuo 
būdu Amerikos pramonė ir darbininkai turėtų nu
kentėti iš priežasties lengvai įvežamų prekių iš 
užsienio. - Tas yar gryniausia netiesa, nes ir De
mokratų Partija ir Alfred Smithas yra griežtai nu
sistatę ne tik už palaikymų aukšto muitb^ bet dar 
už teisingesnį jo sutvarkymų geresnei Amerikos 
pramonės ir darbininkų protekcijai. h

' . i rPrie progos reikia atsiminti, kad Amerikoje gėrės-<, 
laikai, didesni uždarbiai ir geresnis biznis viso-S 
pramonėse prasidėjo prie Demokratų Adminis-

■ - •

LIETUVIŲ BENDRAS K 
A. J^Virbis, X. Strumskis, J. P\ iMaciulis, 
Cheleden. J. Tumasonis, Dr. J. C. Kaluška, 
tčnas, P. A. Ivanauskas, J. Jokubaaskas,
A. Kundrotą, A. Kendriek, M. Kerbelis, A 
Kvietku8, Wm Lot z, J. K. Milius, J. B. j 
ves, Mrįt. M. Shadis, K. Šidlauskas, J; J. S 

A. S: Trečiokas, T. Toluba, J. VitkdAskas,

Ir akyvaizdoje tokių skaudžių šalies nelaimių, Re
publikonai drįsta girtis su savo “Prosperity” (ger
būviu)!. Hooveris drįsta sakyti, kad Prohibicijos 
vykdymas dabartiniu įstatymu yra “kilnus eks
perimentas!^ Kur gi čia nebus kilnus eksperimen
tas, kuomet tas “eksperimentas” stambiems “Boot- 
legeriains” yra labai pelningas. Taigi p. Hooveris 
ne vien griežtai stovi už Prohibiciją, bet jis užgi- 
ria ir visų dabartinės Republikonų valdžios tvarkų 
su visomis virš pažymėtomis blogybėmis ir iškil
mingai pasižada, jei būsiąs išrinktas prezidentu, 
ta pačia tvarka vesti Amerikos gyvenimų tolyn— 
į didesnes nelaimes. x

Ve, kodėl išmintingesni biznieriai, toliau matantys 
industrialistai, pažangūs politikieriai ir susipratę 
darbininkai—visu uolumu stoja nž gub. Smitlio 
išrinkimą Prezidentu, nes jo nusistatymuose glūdi 
šviesesnė Tautos ateitis ir’ patikrintas šios šalies 
žmonių gerbūvis. Net pačių republikonų senato
rius George W. Norris, paskelbė viešai, kad. jis sto
ja už Al Smitho kandidatūrą ir ragina savo pase
kėjus balsuoti už progresyvį Smitbą, o ne už at
žagareivį Hooverį. >

Užtaigi ir mes, gerb. lietuviai, turime sykį ir ant 
visados įtikinti republikonus, kad mes nesame to
kiais mulkiais, kokiais jie mus įsivaizduoja savo 
nesąmoningomis pasakomis apie “Prosperity” ir 
“didelius” Hooverio-ųlarbus Lietuvai, sakydami, 
kad Hooveris šelpė nuo karo nukentėjusius Lie
tuvos žmones. O visi žinome faktą, kad Hooveris 
atsisakė Lietuvą šelpti, kuomet pas^jptuo reikalu 
buvo kreiptasi. Republikonų agentui gąsdina atei
vius, kad nebalsuotų už demokratus, nes esą jeigu 
demokratai laimėtų, tai bedarbės prasidėtų ir tt. 
Argi reikia didesnio ateivių mulkinimo? Argi čia 
nelaikymas ateivių už tamsius ir nieko nesupran
tančius žmones? »

Bet lapkričio 6 d. mes parodysime tierųs ponams 
republikonams, kad mes esame susipratę piliečiai; 

•regresyviai žmonės demokratai ir 
BALSUOSIME už progresyvį kan-
QŲ . £UE>XA^VLaŲ US MUO-
geroūvio čampioną — Demokratų

kad> rięs esam prt
todėl jnes VISI B____________ .
didatą, už MŪSŲ.REIKALŲ GYNĖJĄ, už žmo
nių laisvės ir ų____  ‘
U.™ . « B..*..,
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REMTI

Alfred J. Vencius, C. J. Ruskis, C. S. 
et 8, A. Daynardas, S. Bach, A. Bu

itis, R. J. Jurevičius, K-. Komoraupfcas, - A- ~ , - - -^s |r T
& G. SMi- 
M. Stanaitis, 

Juračla.

Kneižys, K. J. K 
tševičius, St. 

Jos. S 
J. Daunora,
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ČILEI LAIMĖJUS KA- 
1Ą su Peru 1883 metais, ji, 
taip įprasta, nustatė taikos 
sąlygas. Viena sąlyga buvo 
ta, kad Peru valstybei prį-

javesta Čilei dešimtmečiui 
vaip skolų užstatas. Po 10

i_ I vieno praeivio veide matėsi 
tos 'dienos nepaprastumas.

! 7 vai. ryto karo muzie-

Aš lietuvis tvirtas, 
O tu lietuvaitė; 
Mums brangi Tėvynė 
Ir tėvų pirkaitė.

• i

A

’t.

jų ir neaiškumų. Jis ma
tomai nenori savęs suvaržy
ti aiškia programa, jei liks 
prezidentu. Ne tik eilinis

<os laikraščiuose, gi laiškuo
se labai dažnai. Pasekime 
naują ir gražesnę madą!

-

________________________________

to viepa'tų naujoviškų

aa secoad-daas matter 8cpt

t..?a 
.#■

i,

■ u
- > 
lF ■

M 1

keltais jausmais, pasirvži- 
šviečiančiomis akimis
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šai yra
1 bet tos val- 
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jį. Kurių bus daugiau? Fa- 
i .V, • • •__ • ___natiski:
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jūra
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mus kaitina.

sostinėj, Vilniuj, 
Švenčiausia, 

Vainai 4 ;

I? pilis brangiausia.
• ė ’ ■ -’z

Gt«8, KURIŲ YRA TIK
LIETUVOJE

Kauno miesto daigyim so
dininkas Pranas Martinaitis 
išaugino kerėjimo būdu daug 
naujų, niekam dar nežinomų 
dalija jtiignnj atmainų, 

taslm- - 
«ttakais bei

V’

Mūs šalis brai^iąusia — 
Lietuva ęęašĮęį; 
Nemunas p^ahmis,

ė 'V .
. • f -• 4

Vilnius ir tik Vilnius! Ne- 
rimstame be Vilniaus, visur
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PBKNŪ1CEBATO8 KAINA:
Amerikoje metams ...................... . .>€50
USsteoy metama ................|5J»
Vieną kart aavattije metams... .$2£0
CIsteny nesą kart savafUJe met >3jOO

t

SUBSCRIPTION KATES: 
yearly ..

yearly.............................SMI
<mce per week yearly.

<mm» per -week yearly....

“PABBINIMKAS”
į JT

West Broadway Soirth Boston, Mass.
Telepnone South Boston 0620

ŽMas bus išrinktas prezi-1 partijose ėjo kova taip in- 
tk&v - . I

dustrijos ir žemdirbių. De
mokratų partijos kovas dar 
labiau paaistrino tikybinis 
klausimas. Politikieriai, ži
noma, nenorėjo nė girdėti 
apie persigrupavimą. Neli
ko jiems nieko kita kaip su
rasti stipriausius partijų 
[lyderius, kandidatus į pre
zidentus. Ir surado: Smith’ą 
ir Hoover’į.

Šiuose rinkimuose parti
jų platformos veik nieko ne
reiškia. Kandidatai yra vis
kas. Jie yra partijų Mo
zės ir jiems pavesta dvi už- 

|duoti: 1. palaikyti partijos

Smithas ar Hoove- 
Spėlioja visi. Kodėl 

spėliojus ir mums,
Republikonų yra daugiau, 
ormaliais laikais jiems 

kas lengviau yrh išrink- 
republikoną prezidentu.

ių metų rinkimai nėra 
ųorinalūs. Jau Biyce yra’ 
^‘ tebėjęs, kad partijos ven- 

statyti žymius žmones 
-$TandidataLs į prezidentus, 
jei jas aplinkybės prie to 

$hepriverčia. Mat partijų 
: jpblitikieriams kurkas leng- 

u pasikinkyti į savo ve- 
Žimą menkų gabumų prezi- 
«enįą. Šiemet partijoms ne-1vienybę ir 2. įvesti įą į “pa
liko kitokios išeities, kaip 
-nominuoti žymiausius žmo-

£ nes į prezidentus. Neten- , 
ka abejoti, kad Smith’as ir 
JEloover'is yra žymiausi de- 

g inokratii ir republikonų par- [ 
i #jų žmonės. Republikomi 
-partija paveldėjo nuo prez. 
įlarding’o tiek stambiii po- 

L^tinių skandalų, kad pa-
< Slėpti jų nuo piliečiii nebe-[ 
-įuvo galima. Daug arsina-

- • ■ IAnas gerbūvis pastarais lai- 
-^kais ėmė gerokai šlubuoti. 
.Afarmeriai nepatenkinti be-! 
> veik nuo pat karo pabai- 
L? . r-

gos. Darbininkus palietė 
^ streikai, indžionkšenai; jų 
£ linijos daugely vietų nuken- 
t tėjo, jų uždarbis sumažėjo.

Tuotarpu Melionas \ pątai- 
kavo didžturčiams. Politi-

< ka su Nikaragua nepakėlė 
republikonų prestižo nė pa- 
šaulio akyse nė J. Valstijo- 
,se. Jų partija neturėjo ge-
I*.

To vado. Prezidentą Cool- 
•idge’ų gyrė tik už jo tylėji
mą. Republikonų partija 
smuko.

Po 1924 metų demokratų 
; jpartija buvo bepradedanti įį* i • ‘ •

• merdėti. Neturėjo vado, nė‘ ♦
programos. Spraga tarp

1 šiauriečių, industrijos cen
trų gyventojų, daugiausiai 
katalikų, ir pietiečių, dau-

%■ -- X , . ■ ...
“V ■■"'-'tT/ /

- - ■ * . /

• .-ją--

,__________ B . riK i -—■
kad ne kitaip bus ir šiemet 
Netrūksta religinių ir pro- 
hįhieijos fanatikų ir kitįir. 
Ypa jų apsčiai rytų valsti
jose, bet ne gana daug, kad 
nusverti rinkimus prieš 
Smith’ą. Rytų valstijose vi
suomet būdavo republikonų 
persvara ir šiose valstijose 
jie turi stiprias politines 
“mašinas.” Dar taip ne-i 
senai republikonų pranašai 
pranašavo, kad tokios val
stijos, kaip New York’as, [ 
Massachusetts, Raode Is- 
land, Connecticut, New 
Hampshircy Maryland ir ki
tos teks republikonams mil
žiniška balsų didžiuma, bet v v pudii auv sau.
tie patys pranašai dabar jau Kodowsk®. Lengva buvo 
gieda kitą giesmę. Jau da
bar Massachusetts’e nebe- [■ 
mato vilties laimėti, mažai J 
vilties temato New York’e. 
Kitas valstijas priskaito} 
prie abejotinų. Jei taip kal
ba republikonų politikieriai, 
tai reiškia, kad republiko-J 
nams ne kaip tesiseka rytų 
valstijose. Vidurinių vaka-J 
rų valstijose fanneriai vis 
daugiau nutolsta nuo re
publikonų partijos. Tokie 
republikonų vadai kaip se
natoriai Norris, La Follette, 
Blain arba atvirai pasisakė 
už Smith’ą , arba giria jo 
programą. Šios valstijos ir
gi būdavp republikoniškos,! 
bet šiemet atrodo, kad de
mokratai turi gerus šansus 
laimėti.

Šių metų rinkimai skiria
si nuo kitų rinkimų dar ir 
tuo, kad kandidatai turi ga
limybės kalbėti į visą tautą 
per radio. Smith’as kalba 
ir kalba taip, kad kiekvie
nas gali jį suprasti. Kalba 
visais svarbiais klausimais 
aiškiai ir drąsiai. Jis jąu 
ne sykį yra pasakęs, jog kal
ba ne tam, kad savo mintis 
paslėpti, Bet kad kiekvienas 
pilietis jį suprastų. Ir jie 
supranta. Hoover’is skaito [viešpataujant, turkai naudo
davo atsargiai ir akademiš
ku stylium parašytas kalbas.

j . . • S.' ’ '

Tikėjimo tikslas yra to- pataisos namo. Į šią by^ą 
bulinti žmogų. Kuomet žmo- 
r r i b * ♦ * <. > s *• •

gus panaudoja tikėjimą 
tam,, kad pasigyrus, buk 
jis esąs geresns už kitus; 
tam, kad kitus pasmerkus, 
galima laukti, kad jis už- 

| baigs kurkas blogiau už 
tuos, kuriuos smerkia. Taip 
[atsitiko su mariavitais. Jie 
pradėjo nuo to, kad kritika-' 
vo katalikų kunigus ir skai- 

I tė savę ką ne šventais. Dar 
labiau įtartinas atrodė jų 
“šventumas,” kuomet jie 
•susirado sau “šventąją.”

spėti, kokios bus pasėkos, 
kai prieš liguisto dievotumo 
primaišyta dar psycho-pato- 

I logiškų lytiškų jausmų. Ant 
tokių pamatų pastatyta ma- 
riavitų “bažnyčia” negalėjo 
ilgai gyvuoti. Įtartinai pra
sidėjo ir skandalingai pri
eina savo gyvavimo galo. x

Nesenai užsibaigė Lenki
joj labai sensacinga maria- 

Ivitų “arkivyskupo” Ko- 
pvalskio byla. “Arkivysku
pas” tapo teismo pasmerk
tas 2 metam ir 8 mėnesiam

žadėtąją žemę” — prie val
džios vairo. Šiemet spėlio
jant apie partijų laimėjimą 
ar pralaimėjimą tenka s iš
imtinai studijuoti kandida- 
įtus: Smith’ą ir Hoover’į.

Tie, kurie atidžiai seka 
priešrinkiminę agitaciją ga
lėjo pastebėti, kad laimėji
mo klausimas nėra stato- 

Jmas šiaip: Hoover’is, ar 
Smith’as laimės rinkimus? 
bet šiaip: ar Smith’as lai
mės, ar pralaimės ? Tas reiš- 

Ikia, kad šiuose rinkimuose Į pįiįefjs< ir inteligentai 
centralinė figūra yra ne 

[Hoover’is, bet Smith’as. 
[šiuo žvilgsniu labai įdomus 
yra Boston Traveler’iolškai- 

[tytojų Forumas. .Tame fo
rume neteko pastebėti, kad 
Hoover’is būtų sukėlęs en
tuziazmo karščiausiuose sa- 
[vo galininkuose. Užtat 
[Smith’as sukėlė labai daug 
entuziazmo ne tik savo ša- 

llininkuose, bet ir priešuose.
Šalininkai karštai jį giria, 
priešai dar karščiau jį kė
lioj a. Smith’as šiandien y- 
ra labiausiai mylimas ir 
daugiausiai nekenčiamas 
žmogus J. Valstijos^.

Šiemet užsiregistravo- net
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tapo įvelti m^tiavitų^kunU 
gai ir jų vienuolės, 
paaiškėjo, kad ir ;m..........
kunigai ir -jį' vyskupai 
pats “arkivyskupas” ;>Ko- 
walskis atvirai: paleistuvau* 
davo su vienuolėmis^ ■

Netenka abejoti, kad šis 
smūgis padarys galą maria- 
vitų atskalai* nes į šį skan
dalą tapo įvelta ne vienas 
kitas maria.wtų šulas, bet, 
taip sakant, visa jų “baž- v* nycia.

Panašiai kaip su maria- 
vitais atsitiko Amerikoje su 
jų dvasios giminančiais, ku- 
kluksais. Kukluksai pradė
jo nuo to, kad ėmė smerkti 
kitų “nedorybes” ir girti 
savo “dorą.” Smalavo ir 
vėlė į pūkus, arba mušė į- 
tartinus “nedorėlius,” bet 
patys baigė tokiomis žiau
riomis ir šlykščiomis nedo- 
rybėmis, kad šiandien di
džiausi jų šulai sėdi kalėji
me už žmogžudystes, girta
vimą. ir paleistuvystę, 

j visur toks pat.

ur”viBatta' kartojame^ tą 
brangiausi
širdžiai vardą; :Višada; esame, 
pasiryžę Vilniaus; vadavimo 
darb^ ^rėtotip pkėlaukotį 
jaut ’5 Jm kasdierįiifio gyve
nimo , marjjumyne ‘ Vilnius 
stovi mūsų svarbiųjų reika- 
lų eilėje, tai spalių 9, tą at
mintiną ir skaudžią mūsų 
sostinės pagrobimo dieną, 
Vilniaus vardas griausmin
gu aidu nuaidi Lietuvos lau* 
kų platumu, paliečia skau
džiausius mūsų tatos tėvy
nės meilės jausmus ir metai 
iš metų vis daugiau įtikina 
mus ir ftsą. pasaulį, kad ne 
šiandieną—rytoj mūsų va
lia, pasiryžimas išgriaus 
Vilniaus kalėjimo sienas ir 
vėl apvainikuos tą mūsų 
šventovę tikru jai vardu — 
laisva laisvos Lietuvos sos
tinė.

Laikinoje sostinėje Kau
ne, kur dabar spiečiasi visos

■ j j f ‘V 1
nių. Gafvėjfe1 Stovėjo išsiii 
kiavusios kariuomenės da
lys. Muziejaus bokštas bu-... 
vo dekoruotas didžiuUu gra- 
žiai apšviestu' Vilniaus pa
veikslu, o prie paminklo 
mirksėjo kelios aukuruose 
degančios ugnelės. Kiek 
pyieš penktą atvyko vyr. 
stabo viršininkas pulk. Įeit. 
Plechavičius, o vėliau mi- 
nįsteris pirmininkas prof. 
Voldemaras. Lygiai penktą 
valandą atvyko Respublikos7- 
Prezidentas A. Smetona ir 
tuoj po to iš gražiai papuoš
tos tribūnos prabilo į susi
rinkusius nuoširdžiu žodžiu. 
Po Respublikos Prezidento 
kalbėjo Šaulių Sąjungos 
centro valdybos pirminin
kas VI. Putvinskis. Po 

■ kalbų Vilniaus gedulo ženk^ 
lan buvo pusiau nuleisti- 
karo muziejaus bokšte ple- * 
vėsuojanti valstybinė vėlia
va. Vėliavą nuleidžiant him
ną ir maldą kartu su inva
lidų orkestru giedojo šaulių 
choras. Taip pat pagiedo-

gų viršūnės, spalių 9 y pa-[Vilniaus nenurimsim!” Pa
tingu pakilimu minima.-Šie-U

_ r. t|į >.-> rili TVE'CTl I met tas minėjimas buvo tuo |mu
DABARTĮ FS pl| 4 JiSblUC/D ypatingas, kad jau ne ge-' skirstėsi žmonės iš karo mu- 

dulo ženklais jis buvo nu-|ziejaus.T.
ženklintas, bet pasiryžimas, 
viltis višur skambėjo. ~ 
dosi paprasta, eilinė buvo 
šių metų spalių 9 d. Neple- 
Įvėsavo šydais apgaubtos vė
liavos, laikraščiai nesirūsti- 
[no juodais rėmais, tačiau

Ginčas tačiau paliko ne vi
sai išspręstas!- Padėtis la
bai .panaši į Vilniaus klau
simą, kurs, astuoni metai 
kaip tęsias. Toks ginčas 
abiem pusėm nenaudinga, 

įvyksta dar’ir karai.
Labai tenka lietuviams gai
lėtis kad ta nelaimė mūsų 
tėvynę ištiko. Jos galo ne
simato. Ar baigsis Vilniaus [jaus sodelyje, dalyvaujant 
klausimas žiauriai kaip kad 
Alzas-Lotaringijos, pasauli
niu karu?

NAUJAI SUTVARKY- 
TOJ TURKŲ valstybėj at
einančiais metais prasidės 
rimtas naujai priimtos ra
šybos mokymas. Pasak Pre^’ 
zidento Mustafos Kernai, vi- jęur ahį p^į maždaug lygį, 
sa tauta, jauni ir seni pri
valės kuogreičiausiai pra
mokti bent pakankamai šia 
rašyba naudotis. Senovės 
Turkų rašyba, skolinta iš 
Arabų, nė kiek nepanaši į 
daba*r išrinktą, lotynų abė- 

Jcėlę. Prieš karą sultonams

gausingam kauniečių būre-; 
Hui, buvo tautinės vėliavos 
pakėlimas. Lygiai 12 vai. 

i praskambo visų bažnyčių 
varpai ir karo muziejaus 

PASIBAIGUS ISPANŲ [laiSves varpas, sustaugė vi- 
KU si v utini uai-abnas siutus i _ • KARUI 1898 metais, J.
•To kalbose pilna abst rakei- yu,'ke’1-vh?y santykiuose su Į V_bės Filipm)j saias Bupir.

Vakare visose miesto ir
R°- [priemiesčių salėse buvo pa

skaitos apie Vilnių, o per 
mūsų radio buvo kalbėta a- 
pie Vilnių įvairiomis kalbo
mis. Visam pasauly spalių 
9 dieną radio bangų išnešio
ti skambėjo lietuvių phriry- 
ižimo dėl Vilniaus žodžiai.

Spalių 9 d. sukaktuvės 
buvo paminėtso ir visam 
Klaipėdos krašte. Tarp ki

lta ko Klaipėdos “Ryto” < 
[viešbuty laivo suruoštas 
Vilniaus vakaras, kuriam 

[dalyvavo vietos lietuvių vi
suomenės veikėjai ir kt. 
Kalbose buvo pareiktša, kad 
klaipėdiečiai taip pat nuo
širdžiai, kaip ir 
Lietuva,

sų fabrikų švilpukai ir vi
same mieste viskas sustingo 
vienai susikaupimo minutei. 
Tą minutę visa Lietuva nu- 
Ikreipė savo mintis į Vilnių... 
Sustingo vietoje žmonės, [ 
gyvuliai, mašinos, net ir me
džiai rodosi nustojo lapais 
šlamėti... Vakare penktą 

z

valandą karo muziejaus so- 
Idelis ir aikštė prie muzie- 
Įjaus buvo perpildytos žmo-

Vakarais. Tačiau, Kernai’ui [ko, užmokant Ispanijai dvi- 

 

paėmus vyriausybės vairą, Įdešimt milijonų dolerių.Ten 

 

įvesta daug naujenybių. Už- [gyvena pusaštunto milijono 

 

drausta moterim 
dengti, vyrams fezą ant gal
vos dėvėti, ir p. Viskas ei
na sklandžiai, nes prie gerų 
norų ir seniems žmonėms 
nesunku prie naujo pri
prast. , Pavyzdį galėtų sekt 
senesnieji lietuviai, kad ir

nepajėgia suprasti, ką jis j 
savo kalbose žada ir ką 
smerkia ir nelabai juo tepa
sitiki.

Ar Smith’as laimės, ar 
pralaimės rinkimus, pri
klausys daugiausia nuo to, 
ar jis savo kalbomis bus su- [rašybos srity. Seniau nau- 
kėlęs daugiau entuzijazmo doti sz, cz ir k., ženklai dar 
savo rėmėjuose ar neapy-[tebėra kaikuriuose Ameri- 
kantos priešuose. Jo ne
kenčia protestantiški ir 
prohibicijos bigotai, jankiii 
“ aristokratai,v mūnšaine- 
riai, būtlegeriai ir kiti tam
sūs gaivalai. Nesinori tikė
ti, kad jų būtų tiek daug 
Amerikoje, kad jie, prisidė
ję prie dorų Hoover’io šali-

inkų, galėtų nusverti rin-
43 milijonai balsuotojų. Tai [kimus prieš Smith’ą. Mums 
įrodo, kiek yra susidomėji-, [rodos, kad tų neapykantos 
mo šiais rinkimais. Žinant, [apaštalų yra palyginti ne- 
kad Smith’as yra centeli- jdau^ tautoje, nors jie daro 
nis šių rinkimų asmuo, aiš- [labai daug triukšmo. Jei

veidus|iva^U rasių žmonių, seniai! 
reikalauna sau nepriklauso-, 
mybės- Iš pradžių tuo tiks- Į 
lų kariavo; pastaruoju lai-1 
ku ramiai jį siekia. Kadi 
juos kiek numalšinus,, 
“Jonės Act’u” prisižadėjo, 
J. V-bes duoti jiems nepri- 
lausomybę, kuomet pasiro
dys j°g y?*a prie jos priau
gus. Senai tatai padaryt 
reikėjo, tačiau dar abejin
gai į tą žiūrima. Tikra prie
žastis, kodėl vyriausybė ne
ištesi savo prižadų, yra už
sienių reikalų sumetimai. 
Šios salos Ramiajame Van
denyne tarp Japonų ir A-Į 
menkos beveik pusiaukelis., 
Joms priklausant J, Valsty-į 
bėms. J. V-be8 sąvO laivyno , 
dalį ten laiko. '/iškilus Įęa-Į 

i « m * • ,-,|ruijm Jap<^, tąt« labai
,aUT ^Įpatogu. • Tačiau, aaįpsąą.ęĮ

„ ; .. • . ponams jos, pagristi.,būtu i
metų šių provincijų zmončs ,

j V4nų ,junM 
i nori ateity pnklau- kenčia, tarptautinio nėšiui.: 
Iki šiol tiedvi valsty- "

)Siliovė peštis dėl Tac- 
nos ir ■ ’
tinių.

Didžioji 
atjaučia pavergto 

Vilniaus krašto likimą ir 
trokšta, kad Vilnius būt 
kuo greičiausia atvaduotas.

Pažymėtina, kad miesto 
[restoranuos ir kavinėse spa
lių m. 9 d. nebuvo jokių pa
silinksminimų.

Vilniaus lietuviai viešai 
savo liūdesio dėl okupacinių

Ksav. Vanagėlis pareikšti nęgalėjo.
Liūdnų sukaktuvių minėji
mas vyko tik jų mintyse. 
Užtat p^mpeziškai minėjo 
pagrobimo sukaktuves oku
pantai Buvo ruošiamos pa
maldos, paradai ir paskai
tos. Tam grobuoniškam 
minėjime dalyvavo daugu
ma kariškiai ir valdžios 
žmonės.

| A----

balsuosią laisvai, kuriai vai-
jį gumoje protestantų ir far- ku> kad ir jo rėmėjai ir jo Smith’as bus išrinktas, bus

v

* Atai įrodymas, kad tamsūs 
fanatiški gaivalai yra bejė
giai ir kad tauta įvertina 

•ir latvira-

mo šiais rinkimais. Žinant, [apaštalų yra palyginti 
-- ------Ali 1 i , .

b
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i.

„merių, darėsi kaskart ,pla- priešai neketina praleisti 
tesnė. / Partijos ateitis ąt-į progos balsuoti už ir prieš

į
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puikus, ypač kviečiai ir žir- 
i/ Šiemet Ūkininkų me- ** v. ''I ' • • *" • v •Bediktorins, <1

xvin
MO BEZOUVOUA Į

DVASISKHĄ. „į

Visuomenės ligas gydašf/ 
negalima nepatėmyti, tdip1 
baisią žalą darančią, vįsų' 
blogybių močės girtuok
lybės, kuri vis smarkiau ir 
smarkiau plečiasi ir savo 
Šlykščiais nagais ima ap
glėbti net mūsų gražųjį jau
nimą. Šiandieną jau gir
tuoklybės banga yra taip 
plačiai įsisiūbavus, kad ji 
Užviešpatavo ne vien, kituo- 
met garbingus—kilnius na
mus, bet jau svaigalai už
teršė įvairias pramogas, y- 
pač gegužines ir balius; 
kaipkur gi net parapijos ar 
šiapjau labdarybės parengi
muose alkolis liejasi ir nuo
dija senus ir jaunus ir taip*, 
platina silpnadūšių skaitlių.* 
Jr spauda ir tautos vadai 
pro pirštus žiūri į liaudies 
tvirkinimą ir nėra kas pa
kelia drąsų balsą prieš pla-

Blaivininkų Susivienįyjimo 

 

Seimas vienbalsiai niitaria 
ir kreipiasi į Amerik lie
tuvių dvasiški ją, su nuolan
kiu prašymu, kad ji malo
nėtų panaudoti savo augštą- 
jį autoritetą, idant katalikų^ 
ir ypač jų parapijų^rengia* 
mos pramogos būtų be svai
galų.

Blaivininkų Susi vieny j i- 
mas su skaudama širdimi tė- 
mija, kaip girtuoklybė siau
čia tautoje, tačiaus būdami 
menki ir nepajėgdami tokio

įtinamą nedorybę.

• <•pagatto išriečia:Ttteąsj 
j dvamntokus^ iiįajitr nteiįų 
vadovautų f sunkioje koįoje,

loję ^smerktų girtuoklylžš 

organizuotų liaudį, gi ypač 
jaunimą, į blaivininkų bū
rius.

į>;p smerktu iparam
bapro&us, setu Blaivybę jf r

XVm BLAIVININKŲ SEI
MO REZOLIUOIJA Į LAI

KRAŠTININKUS

Amerikos visuomenė nuo 
karo laikų žymiai palinko 
prie gėrimo svaigalų. Tas 
pasakymas atatinka ir šioj 
šalyj gyvenantiems lietu
viams : tiek ateiviam tiek 
čia-gimusiems. Lietuvių ren
giamos, tiek privačios tiek 
viešos pramogos, net jauni
mo parengimai bei išvažia- 

[vimai, paprastai užkrėsti 
svaigalais. Neskaitlingos ir 
silpnos Amerikos lietuvių 
blaivininkų draugijos maža 
tesulaukia pagelbos nuo ap- 
jš’riestūni jos—inteSigentijos; 
jos žymi dalis gyvena alko- 
iio įtekmėje, kiti gi apatin- 
gai žiūri į blaivinimo dar
bą. Organizuotų lietuvių 
blaivininkų tarpe sunku bū
tų užtikti: gydytojai, advo
katai, dentistai, mokytojai, 
inžinieriai, vaistininkai, pu
blicistai etė. Pati Ainerikos 
lietuvių spauda kovos su al- 
kolizmu ir girtuoklybės pa
pročiais neveda. Retai ku
riame laikraštyje tevienas- 

• kitas straipsnis į metus te- 
tęlpa ir tas pats iš šalies 
prisiųstas. Blaivininkų dr-

šium* žiūript atrodytų, 
kad žymiai mūsų apšviestū- 
nijos- daliai tautos blaivini
mas JtMltų svetimu, ^ar net 
(smerktinų j darbu, kad blai
vybės platinimas būtų palik
tas mažai i liaudies grupei, 

tų, be spaudos 
Kadangi, tečiaus, 

kova su dorinėmis taiitos li
gomis yra užduotimi kiek
vieno tikro inteligento, y- 
pač laikraštininko; kadangi 
girtuoklybės papročių išnai
kinimas ir blaivybės prapla
tinimas be apšviestūni jos 
vadovybės bei paramos yra 
neįmanomas, todėlei Blaivi
ninkų Susivienyjimo XVIII 
metinis seimas vienbalsiai 
nutaria ir šiuomi su pagar
ba kreipiasi į visą mūsų in
teligentiją ir specialiai į lai
kraštininkus ir visus kvie
čia į talką: naikinime gir
tuoklybės papročių, organi
zavime blaiviųjų į draugi
jas, diskusavime spaudoje 
girtuoklybės naikinimo bei 
blaivybės platinimo liečian
čių dalykų bei priemonių.

Politikoje nieko naujo.
Iš derybų su lenkais kol kas niai, 
dar nieko tikro nėra,11 kas tai ir užderėjo ir kainos no- 
Ženevoje buvo apie tai nėra pigios: rugių pūras-centuo
rei kaip rašyt, tą žinoto it 
legramų agentūrų. Biėdnieinš 2
reikalo ras; 
legramų agentūrų.

1. Dusėtų valsčiuje £. ’m. jr
rugsėjo 23 dieną. įvyko baisa- 

viniai svaigiųjų gėrimų įstai
goms Dusetuose uždaryti. Bal
savimuose dalyvavo visi, ku
rie turi 21 metus. Kitame nu
meryje pranešime balsavimų 
davinius. Patariame juos pa
daryti ir kituose valsčiuose.
4 ’ 2. JtatiittJ miCšte pėr pirmą- [ 

jį šių metų pusmetį policija 
susekė 78 slaptos* svaigalų ir 
prekybos atsitikimus. O svai
giųjų gėrimų mažmenomis 
pardavinėti įstatymui ir jo 
taisyklėms per tą laiką nusi
žengimų rasta 49 atsitikimai, j

• jimą linkime tolįau visu
griežtumu žiūrėti -svaigalų 
krautuves ir kiektięną nusi-' 
žengimą susekti.
: 3. Kauno miesto taryba ei- 
'“J -* •• 4 “ *•>'. • •

na prieš blaivininkus. Ji iš 
1926 m. gegužes 31 d. nutari
me leido svaigalais prekiauti 
tik nuo 9 iki 19 vai. O šių

♦ ■ * 

metų rugsėjo 13 d. nutarimu, 
ji šį laiką prailgino viena va
landa. Mes tokiu nutarimu 
stebimės ir reiškiame prieš 
jį griežtą protestą. Juk, ro
dos, žmonės jau taip rirtauja 
ir tiek turi progų, kad dar 
duoti daugiau laiko yra sta
čiai negalima. Kuo remdamo
si miesto taryba taip -nutarė, 
mes negalime suprasti. Apie 
tai parašysime kitame nume
ryje.

4. Anykščių skyrius prade
da rodyti daugiau gyvumo. 
Kadangi parapija dabar re
montuoja bažnyčią, kas apsi
eis apie 60,000 litų, todėl sky
rių atleidžiame nuo pareigos 
suorganizuoti alkolikų gydyk
lai rinkliavą.

5. Šilalė. Vietinis BĮ. Dr. 
skyr., seniau mokyt. Balčyčio 
vadovaujamas, buvo įsigyjęs 
miestelyje namus, bet tie na
mai sudegė. Dabar, perėmus 
vadovavimą kan. Kuodžiui, 
vėl rengiama atstatyti nudegę 
namai ,kuriuose gali būti at
gaivinta arbatinė, skaitykla ir 
knygynas.

6. Kelmė (Raseinių apsk.). 
Šioj apylinkėj klebono pastan
gomis naujai įsteigtas BĮ. 
D-jos skyrių kuris gana 
sparčiai auga. Parapijoj yra 
pastatyti 5 kryžiai blaivybės 
darbams paminėti..

Kelmės skyrius platina ga
na "sparčiai savo spaudą. Sek
tinas pavyzdys!

Iš “Sargyba” No. 39

Lietuvoje rinitai kalbama, 
kad trumpu laiku ministe- 
fių tarpe būsią šie pakeiti
mai: Kun. Dr. Tamošaitis 
švietimo ministeriu, švieti
mo ministeris Šakenis susi
siekimo ministeriu. Susisie
kimo ministeris Čiurlionis 
pasiliuosuoja. Ir būk tai 
būsiąs naujas ministeris ir 
vidaus reikalų, bet kas turė
tų būt, dar nenumatoma.

Būk tai, p. Voldemarui 
pargrįžus iš Italijos būsią 
nuimta karo cenzūra o visas 
spaudos prižiūrėjimas pa
vesta policijos departamen
tui kurs būsiąs “car i bog” 
visais spaudos reikalais.

Opozicijos tykus boikotas 
pradeda duot savo vaisiu. 
Jau provincijoje plačiai 
šnekama kad dabartinė val
džia du trys žmonės, kad el
giasi sauvaliai, kad dėlto 
seimo nešaukia nes tur būt 
vra kalti tai bijosi kad sei
mas jiį nepasmerktų... Šeip 
šalyje viskas po senovini.

4

Metai neblogi, viskas už
augo gerai ir suvalyta ge
rai, ttik vietose kur lomįn- 
gose tati vasarojai nebuvo 
gerai jsėti ir neužaugo, to
kių vietų yra daugiausia 
Šiaurinėje Lietuvoje apie 
Biržus, Joniškėli ir kitur 
Žemaitijoje, o Suvalkijoje 
ir panemuniais derlius labai

Kun. S. J. Vembrė

DARBININKU KLAUSIMAS
(Tęsinys)

§7. Norintis įstoti organizacijon, priva
lo per mėnesinį vietinės kuopos susirinki
mą paduoti kuopos valdybai savo aplikaci
ją savo ir dviejų rekomenduojančiu narių 
parašais ir 50c. įstojimo mokesčio—ir tuo
jau turi pasišalinti iš susirinkimo. Jiems 
pasišalinus, pirmininkas paduoda kuopai 
kandidatų vardus ir užklausia, ar nėra jiems 
priešingų. Iškilus abejojimų apie kurio 
kandidato tinkamumą, valdyba gerai išti
ria jo stovį, apkaltinimo teisingumą ir, ar
ba pašalina minėtąjį asmenį iŠ kandidatų 
skaičiaus, arba stengiasi jį patį ištirti ir 
rūpestingiau priruošti į narius.

§8. Esant nemažiau, kaip 3 kandidatams 
į narius (naujokams), kuopos pirmininkas 
drauge su kuopos dvasios vadu ir su tam 
tyčia Centro Valdybos paskirtu organizato
rium (jeigu toks yra pasiirtas) padaro ne
mažiau, kaip 3 naujokų susirinkimu^ per 
kuriuos jiems aiškinama darbininkų5klžni- 
simas, LDS. uždaviniai įr tos orgitoizacjos 

L konstitucija- ‘j
§9. Užbaigus kandidatų priruoŠįmo dar-

I

bą ir ganėtinai ištyrus, kurie iš kandidatų 
. tinka į organizaciją, kurie gi netjnta,( — 
pirmininkas mėnesiniame susirinkime pa
duoda tinkąiftus kandidatus priėmimui. Nu, 
tarus Kuoppp priimti, kandidatai pakvie- 
čiauri :į /salę, jr pąąy ” * 
prakali ,pq Jčųrįos .

kiną ir visi valdybos nariai drąiup^u ra# 
kų paspaudimu. Nepriimtiems kandida 

y a .toms grąžinamas įstoj i mo mokestis.
j. ...k- -•

/

/ *
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I *
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D. NARIŲ TEISĖS IR PRIEDERMĖS]
§10. LDS- nariai turi teisės sprendžia

mojo balso visuose savo kuopos susirinki
muose ir organizacijos kongresuose, jeigu 
bus nuo kuopos išrinkti. I

§11. Turi teisės visuomet nešioti orga
nizacijos ženklelį.

§12. Turi teisės gauti draugijos organą 
ir jame svarstyti organizacijos reikalus.

§13. Turi teisės naudotis visomis orga- 
nizacijos įstaigomis, pa v. knygynėliais, dar
bo biurais, prieglaudomis ir tt

§14. Turi teisės, būdami nelaimėję'ir 
varge, prašytis pagelbos iš saver kuopos, ar
ba ir visos organizacijos.

§15. Būdami kelionėje arba atvažiavę į 
naują vietą turi teisės kreiptis į tos vietos 
LDS. kuopą; arba ir į atskirus narius, pra
šydami sau laikinos vietos ir pagalbos.

'§16, Nju|įp^edermes,yra šios: -

derinė 
nomįs ■■*-

35fe. *• V, 
saVo kuopos susirinkimus įr 

pildyti vikas tos^priedermes, kurias kuopa, 
arba Centro' Valdyba uždės;

, d) ’ išgalės neatsakyti pašaipos

t

stitUBiją,- tuojau po to įdujųs

iečių 33 litai...
fri <• j įonems; min

dantiems iš rankų; darbo šie
met pragyventi’ ’ busriabai' 
sunku, nęs uždarbių* jokių 
nėra o pragyvenimas labai 
pabrango.

Kunigas Krupavičius 'va
žiuoja į užsienius mokslo 
studijų reikalais (?).

i

Aš pakartotinai rašau kad 
amerikiečiams lietuviams, 

kurie turi susitaupę tūks
tantį kitą dolerių o dabar 

sėdi be darbo, dabar yra ge
ra proga grįžt į Lietuvą. 
Dabar žemės galima pirkt 
dar nebrangiai arba mies
teliuose piečių — bet jau 
pradeda eit brangyn.

Dar dabar galima žemės 
nusipirkt už 2—3000 
rių tiek, kad duonos 
visam ; 
nepažįst 
ir prie duonos ir dirbsi ne- 
persunkiausia'— o dirbsi ne 
svetimam bosui bet pats sau. 
Kas dar ilgiau dels su grį
žimu tas praloš, nes dabar 
žemes supirkinėja žydai, 
rusai ir vokiečiai ir žinoma, 
nuo jų atperkant reikia 
mokėt daug daugiau — juk 
jie tam tik ir supirkinėja

J ! 
oras grabus,

dole- 
turėsi 

amžiui ir bedarbės 
i. Turėsi ir duonos

Ko skrendi į kitą šaljf- 
Ar geresnę rasi dalį? ‘ > 
Ar gražiau ten saulė te 
Maloniau paukšteliai šn< 
Skanesni grūdai gal dera, 

Vėversėli, miels kaiinj 
Kam apleidi mūs Tėvynę 
Nieko pikta tau nedarėn 
Iš laukų tavęs nevarėm; 
Tik papratome mylėti,., ,^ 
Ir daugiau dainą turėti L 
— “Gerbiamieji kaimo “ 
Aš iš Dievo juk malonėą.V 
čia gimiau tėvą lizdely 
Ir užaugau šiam kaimely 
Pamylėjau lauką, pievą... > 
Garbinau dainomis Dieva^- 
šildžiau širdį piemen§iiąį7 
Kėliau dvasia artojėlio L ; 

yėsios dienos jau atėjbj;
Susilaukėm šalto vėjo... 
Saulė vis vėliau jau teką;- 
Ir šalta žiema juk seka.'..

Tolimuose ir šiltuose <2 
Prisiglausiu aš kraštuose -- 
Bet pavasariui atėjus, 
Aš, pajutęs šiltus vėjus, • 
Čia pirmi? pirmiausias buri 
Jei kelionėj kur nežūsiu;/ 
Nes mieliausias tas kaimeli? 
Kur gimtasis vr lizdelis! > -j.

Čia vaikus aš išperėsiu 
Tr linksmas dienas turėšiii; 
Vabalų daug išnaikinsią^ 
Šeimynėlę kai maitinsiu;
Aš prieš saulę atsikelsiu, <2 
Širdį, ūpą jūsų kelsiu!” (

Ksav. Vanag
(“Šaltinis”) 

___________________ . - • _ 
e

»|T5
-*Sį£?

i r

kad uždirbt.

Šiaip dabar 
ruduo puikus.

Sp. Kor.

Kada tėvynė pavojuje, tuo
met visi ir viskas priklauso tė
vynei—Dantonas.

pat ir visas naudingas tautos įstaigas, kaip 
esančias Lietuvoje, taip ir čia, Amerikoje;

h) pildyti ištikimai L. D. S. konstituci
ją ;

i) mokėti į streikininkų fondą tiek, 
kiek bus nutarta seimų.

Pastaba 1. Narys, neįmokėjęs mokes
nio per 3 mėnesius lieka suspenduotas, ne
įmokėjęs per 6 mėn., lieka išbrauktas. Su
vargusius narius kuopa gali paliuosuoti nuo 
mokesnio, tik tuomet jie nebegauna orga
no. s

Pastaba 2. Nariai, nepadoriai elgianty- 
sis ir žeminantis organizacijos vardą už 
pirmą prasikaltimą perspėjami valdybos 
privatiškai, už antrą —. viešai kuopos su
sirinkime ir pagaliau prasikaltusieji trečią 
sykį — visuotinojo susirinkimo slaptu 
tarimu išmetami visai iš organizacijos.

nu-

pildyti savo tikybos prie- 
j, ypač neapleisti šv. die- 

lyti šv. mišių ‘ 1
Fistojhfio Mdkesnio 50c. ir kas

•draugams;
(glausti bent 2 dienom, jeigu turi 

Į, jeigu tik šis

>
1'

»<•

i uždeda Riekti 
ir įteikia kon

f * T.

E. CENTRO VALDYBA
§17. Organizacijos reikalus veda Centro, 

valdyba, renkama 1 metams organizacijos 
kongresuose.

§18. Centro valdyba susideda iš 12 žmo
nių: dvasios vado, pirmininko, vice-pirmi- 
ninko, protokolų raštininko, finansų rašti
ninko, iždininko, organo redaktoriaus, 2 na
rių literatines komisijos, ir 3 kasos globė
ju: v . ’ > .•r

§19. Dvasios Vadas turi priedermės rū
pintis narių tikybos ir doros reikalais, taip 
pat prižiūrėti, kad organizacijos veikimas 
ir dvasia būtų nustatomi sulyg Kristaus 

[dvasios ir krikščionių-demokratų mokslo. 
Dvasios vadas dalyvauja su sprendžiami^ 
ju balsu visuose Centro valdybos posedžiuo- 

' * įį riipibasi tinkamai sutvarky-

.narnas rieti
t •

§20. LDS. Pirmininkas atidaro L. T). 
Sąjungos Konresus, pirmininkauja valdy
bos posėdžiuose, prižiūri, kad būtų pildomi 
kongresų nutarimai, turi teises lankyti kuo
das ir prižiūrėti jų veikimą, drauge su dva

sios vadu išduoda instrukcijas naujų na
riui priėmimui, pasirašo drauge su finansų 
raštininku ant visų kvitų ir išmokėjimų ir 
rūpinasi visais organizacijos reikalais.

§21. Vice-pirniininkas pildo pirmininko 
priedermes kongresuose ir valdybos posė
džiuose. kada nėra pirmininko.

§22. Raštininkas užrašo į protokolų kny
gas valdybos nutarimus ir svarbesniuosius 
nutarimus paskelbia organe; organe pagar
sina taipgi apie naujų kuopų sudarymą, su
teikia kuopoms visokių reikalingų informa
cijų; susirašynėja su kitomis organizacijo
mis; reikalaujantiems suteikia patarimų 
pi e kalbėtojus, pranešimų temas ir tt.

§23. Finasnų raštininkas veda sąrašą vi
sų narių, naujoms kuopoms paskiria nume
rius ir išsiuntinėja čarterius, priima visus 
narių įmokėtus pinigus; įrašo juos į finan
sų’ knygą, atskirai pažymėdamas kiekvieno 
nario mokestį kas 3 mėnesiai; kąs 3 mėne
siai išduoda apyskaitą iš LDS. narįų sto
vio; pasirašo drauge su pinpinįnkų, įsaky- 

i-_ . pijuje jr atiikti visas iores- 
T/U.Tc.’ .. I. tpalieeianeias fuiąnsu^ pasl- 

te(i kaitei, ią to-
i 

mokėjimus valdybos pripažintus, ar kon
greso, ir pasirašytus pirmininko ir finansų 
raštininko — išmoka neątidčliodamąs; |- 
traukia į knygas visas įėigas ir išlaidas ir

vadas 
vy-

(r

J

MASSACHUSETT8 
VALSTIJOS 

Aš jau tarnauju Massaphtl 
valstijos žmonėms per daug 
tų, pirma, kaipo Lieutenant. 
ernor, paskui kaipo Gubec 
rius, ir vėliausia kaipo S< 
rius Jnhgt. Valstijų Kon 
Mano vieši darbai priparbdi 
aš visuomet stovėjau už i 
liūs progresyvius valdymo j 
ir kovojau už kiekvieno žm 
teises jam besiekiant pilniu 
gerovės, progos ir teisybės.

Nė vienas ligšiol man negi 
prikišti, kad aš buvau taraąS- 
kių nors savimeilių finansinių 
teresų arba specialiai grupiai,; 
ri tik ieškojo pirmenybės dėl 
vę visų žmonių išlaidomis.

Kuomet savymeilės ir rasių < 
kriminacijos jėgos bandė 1b 
vius pastatyti kaipo žemesnės 
sies žmones, ir uždaryti vąrtl 
Ameriką jūsų šeimynoms ir gi 
nėms iš Europos, jūs radote 
sidavusi jums draugą manyje, 
tik vienas iš astuonių - senate 
balsavau prieš suvaržančių 
amerikonišką Johnson’o Imij 
ei jos bilių ir pašvenčiau visas 
vo pajėgas kovai už teisybę 
žmonių jūsų rasės.

Atlyginimas už ištikimą visai 
nei darbą yra tai užtikrini 
kad žmonės nėra nedėkingi. 
Jūs turite progą, jeigu jūs 
tvirtinate mano visuomėniniv' 
kordus, išreikšti savo apipi 
v imą. Balsavinmo Dienoje, 
ninke, lapkričio 6 d.

'A-
Aš jus niekados neapvyliatH 
na u. kad jūs neapvilsite ! 
dabar.

David I. TFaZj 
Fitehburg, Massactat

nms išmokėti pinigus 
pendeneųas, l 
laikydamas sau jų kopijas. . (

724. Iždininkas turi uždėti * ‘ 
kio didumo, kurią nutars kongresas; visus

i _rliA___-___________ •__ _________________ jt* *_____
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SILPNI NERVAI?/

Mrs. H. Ij. Harris, Faber, V^- 
“Kuomet aš jH’udėJau yartoti ] 
Tone aS buvau viaal nervuot*^ 
taipgi buvau m^ilpual. visu 
fintmi uuvanrusi, neturėjau et 
turėjau prastą kraują, matąl 
Ir vn« tik salėdavau atgauti 
AS vartoji: Nuga-Tone tilt per 
m) Ir galiu tetai n ga i pMtk~ 
Janėiueat geriau, negu pirmiau 
neaią n.ėnrshnt.*'

Per X> metu* Nuga-Tno* atl 
klausią ufchrotj nuraminant I 
rinant >ll|mna, nervuntna ta 
irttprinnnt kraują, sutelkiant

narna Ir raumenftnt.' 1s.srsss1:
ta netikiną |
Kiną

pakvituoja priimamus iš finansų raštiniu- PuRjimų'

t {^Organo redikfoniis veda Sąjungos
'_  . <nwwjorgaių. : < - , - . w—-——

♦■75 < *
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aggfe- ( k’ ‘
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nias jvykp ^Gleveianaę
7—10. Atstovių buvo 800. Se-j 

sijos buvo da|komos puošniam 
<4«vefajį^^ofęr Bali Rpoui.j 

Lietuvių ^atstovių- dalyvavo j 
pęnki^; jų , tarpe ieraį^hio- 

mos- Ona Mikeličienė • iruartis- j 

te M. Čižauskienė.e Jos dvi1 
‘ r •/ .. > ?. *1 a » -i '

dalyvavo kaipo “Reception 
Comniittee” narės.

Mums yra didelė garbė tu
rėti moteris l&ip pp. Mikelič 
ir Čižauskienė, kurios visuo
met lietuvius atstovauja tarpe 
svetimtaučių, ,jnrmoji politi
niais reikalais, pastaroji muzi
koj.

Vietos laikraščiai “News” 
ir “Press” buvo patalpinę art. 
Čižauskienės paveikslus apra
šydami ją kaipo įžymią daini
ninkę jai atidarant tą didelį 
katalikių moterį] seimą su 
giesme “Avė Maria” (Cheru- 
bini). Vargonais grojo muz. 
•J. Cižauskas.

Vakare buvo 
žus programas, 
kyklų vaikučiai 
te seserų šoko 
kius. Dalyvavo 
mokyklos vaikučiai 
vyskupas Schrembs 
kūpa: 
natti. 
ooo.

| Mūsų kolonijoj netrūksta 
Energingų ir pasišventusių as- 
■^ų, kurie darbuojasi bažny-J 
laos ir žmonijos labui. i 
r,.Rūgs. 29 d. įvyko didelis 
|raą)kietas, pagerbimui muzikų 
IBižauskų, penkių meti] dar- 
■fenotės sukaktuvių, Cleyelando 
lietuvių tarpe. Pokylis įvyko 
^J^tuvių svetainėj. Dalyvavo 
^liš 300 svečių. Įteikta hepa- 
^prasta graži ir brangi dovana 
>MLiving room setas.” 
į iBrie gėlėmis išpuošto stalo 
(vakaro toastmasteris L. R. K.

A. Centro Pirm. P. Aluliolis, ggįęgjįft— įS?avo gražiais ir juokingais sa- 
«Qniais visus linksmino. P-nia 
\O. Mikeličienė, (adv. Mikelič 
.žmona) ir spaustuvninkas P. 
;«ukys savo kalbose apibudino 
'luizikų čižauskų gerus dar- 
bus lietuvių tarpe, taipgi jų 

.pakėlimą lietuvių vardo kita- 
'taueių tarpe. Pabaigoj kalbė
lio abu- artistai J. ir M. Či- 
ŠŽauskai dėkodami už netikėta 
tjpudtą ir dovaną. Buvo many
ta surengti “Surprise Party,” 

^Čižauskų namuose, pakvie
čiant vien tik artimesnius 
draugus. Bet žmonės susido- 

|tnėję, patys siūlė aukas ir no- 
įiūjo parodyti, kad muz. Či- 
žauskai turi Clevelande bega- 

Į h) daug draugi] ir rėmėjų ir 
■iŠ privatiškos “parės” iškilo 
didelis viešas bankietas kokio 
dar Clevelande nėra buvę. Tas 

-liudija,^ kad mūsų kolonijos 
’ gf’fi žmonės brangina asmenys- *
.kurie pasišventusiai darbuoja- 
”rsi Tautai ir Bažnvčiai. 

F. KLASTON
FOTOGRAFAS

Jei norit turėt savo aiškų I 
paveikslą, tai eikit nusifo- ■ ,
tografistą—F. KLASTON. ■ 
tografuot pas patyrusį fo- ■ 
Darbą atlieku vėliausiais 
išradimais. Ant pareikala- I 
vimo, einu į stubas foto- ■ 
grafuot.

Beje, turiu dar išradimą 
—padarysiu jūsų paveiks- ■ 
lą ant veidrodžio. Ateikit

• persitikrint. ?

F. KLASTON—F0T0G 
24 Minbury'Street

Teiephone Park 2224
MkH. i : tm j

»■ ” t 19
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duetu, kad turėjo kęlis kartus 
[pakartoti. dŠsdvi yra p. Či- 
žauskieenės mokinės ir pati p. 
^SaaskiėniS ^-akompanavo. 
Reikia pažymėti j kad pdes 
Kučinskaitės‘yra narės Spor- 
tor-Kiiubo, Merginų Sodalyčių 
draugijos, Ęažnytinio choro ir 
L. -R. K. A. S. jaunuolių kps. 
ir viena kaip ir kita turi ypa
tingai getus balsus. Algirdas 
Šukys išpildė du sunkius vei
kalus ant smuikos, muž. Či- 
žauskui akompanuojant. P. 
Raponkus groojo “ 
monika.” Puikiai 
mendavo, nes mūsų 
bene bus jis vienas, 
i nst ru mentą vartoja.

1 Kalbėjo mūsų klebonas kun. 
|V. Vilkutaitis, Juozas Statutą 
(elektros inžinierius) ir Jur
gis Venclovas (vienintelis lie
tuvis mūsų " kolonijoj, kuris 
paštą nešioja.

Žinių rinkėjas

Piano Ar- 
užsireko- 
kolonijoj 
kuris tų

išpildytas gra- 
Parapijų nio- 
po ivadovys- 

tautiškus šo- 
ir šv. Jurgio 

Kalbėjo 
ir arei vys

McNickols iš Cincin- 
Žfnoniu buvo virš 12,-

Utarninkais, parapijos sve
tainėj yra. laikomos “Card 
Party” su šokiais. Gerai se
kasi. pelnas skiriamas parapi- 

t

jąL < >

irgio sporto kliubas
J. Venclovo laikė 

io sezono šokius 4 d. 
ėn. šv. Jurgio Audi- 
Didžiausios pasekmės 

!• šimtai šokėjų — pel-

Spalių 11 <1. L. R. K. A. S. 
297 Jaunuolių Kuopa buvo su
rengusi šokius. Griežė Radio 
Artisčių Orkestrą. Publikos 
buvo daug. Geras pelnas liko.

HARTFORD, CONN.
i

Lietuvių politiškos , 
prakalbos

Lapkričio 4 d.,' parapijos 
svetainėje, prie kampo Capitol 
Avė. ir Broad St. įvyks lietu- 

politiškos prakalbos. Kal- 
įžymus Demokratų parti- 
vadai ir lietuviai 'kalbėto-

VII] 
bes 
jos 
jai.

Visi vietos ir apylinkės liė-
1 ftuviai ir lietuvaitės,, piliečiai 

ir nepiliečiai, demokratai ir 
republikonai ateikit į šias pra
kalbas gausiai, nes bus išaiš
kinta* patys svarbiausieji di
džiųjų politinių partijų pro
gramos ir už ką piliečiai tu
rėtų atiduoti balsą lapkričio

Tad nepamirškite lapkričio 
4 d. 1:30 vai. po pietų gausiai 
ateiti.

Rengia Lietuviu Smith Kliu 
bas.

Merginų “Sodalyčių” vaka
ras Įvyko 17 d. spalių. Salė 
nepaprastai gražiai buvo iš
puošta. Pasekmės didelės.

Spalių 21 d. įvyko vietinio 
parapijos laikraštuko “Clev. 
Liet. Žinios” vakaras. Atvai
dinta operetė “Žemaitiškos 
piršlybos^’ Žmonėms labai 
patiko. Visi aktoriai savo už
duotį atliko gerai. Ypač'p-nia 
Vidugirienė Motinos rolėj.

Šio vakaro koncertinę dalį 
išpildė mergaičių skaitlingas 
choras veliamas art. M. Ci-

Spalių 21 d. įvyko Šv. Jur
gio parapijos koncertas ir šo
kiai. Koncerto programą iš
pildė parapijos vaikų choras 
ir didvsis choras.

Taipgi 
p-nia E. 
Bukšaitė ir p. J. Valiukas.

.« • - 'e v-

Vadovavo varg. B. Nekra 
šas.

dainavo solistės-ai 
Stankienė, p-lė S.

Gali šaukti 20, 50 arba net ir 100 jų per die
ną. Paduok vietiniai operatoriai telefono numerį 
kaip pažymėta. Laikyk telefono priimtuvą prie au
sies pakol sujungia ir paskui—

(Čia jūsų privatiškas sulyginimas atei
na ir užbaigia atsakymą)

NEW England Teiephone 
and Telegraph Compan y 

. ■ 1 rr-n .Ūk> i . — 
WASHINGTON DEPOT, 

CONN.
Šiuo metu čia daug apsigy

vendavo ir suvažiuodavo spor
tininkų. Mat dabar medžiok
lės laikas.

Daug sportininkų, atvažiavę 
į šį miestelį, apsigyvendavo 

ipas lietuvį A. Krikščiūną, 
j Šiais metais turtuoliai apipir
ko miškus ir žemes ir uždrau
dė medžioti. Tad patariu lie
tuviams į šį miestelį neva
žiuoti medžioti, nes galite pa
kliūti į bėdą.

Čia visi susidomėję ir lau
kia prezidento rinkimų. Be
veik visi kalba, kad gub. A! 
Smithas yra 
prezidentą, 
datai. Visi 
Smithą ir 
kandidatus.
- Lietuviai
gyvuoja, nors 
perdaug geras.

Lietuvių čia 
užtai veikimas 
geri katalikai.

Dirbtuvių nėra, tai dirna 
ant ūkių ir pas turtuolius., -

Vietos lietuviams patariu 
daugiau skaityti lietuviškus 
laikraščius. Darbininkams v- 
ra geriausias laikraštis “Dar
bininkas.”

AL P. Krikščiūnas

tinkamesnis į 
negu kiti kandi- 
žada balsuoti už 
kitus demokratų

ūkininkai 
derlius

go” korespondencija užvar> 
dinta “Eikime prie vienybės.” 

. ^Šauksmas vietoje, tik jo nė- 
prisilaiko nė pats “Žvalgas.”

> Pas mus kerštui t nėrą galą 
Štai šv. Jurgio /draugija .susit 
pešė- su Šv. Uršulės; draugija

, ir. jų peštynės; pasiekė j teismą. 
Tąsėsi il£ą laiką. Jurgiai pra
laimėjo. j Ar čia ne kęstas?

Rugsėjo 30 d. art; ‘Pilka* su 
pagalba Šv. Cicilijos choro, 
kuriam vad. p. Stanšauskas, 
vaidino “Aušros Sūnus.” 
Mūsų kerštingos •“ meilės bo
butės” sužinojusios paskubo
mis surengė šv. Jurgio d-jos 
vardu vakarienę. Ar čia ne 
kerštas? Jos norėjo pakenkti 
vaidinimui, bet nepavyko. 
Žmonių buvo daugiau negu ti
kėtasi.

Jeigu tos “bobutės” nesu
stos kerštavę, tai jaunimas 
iškirs tokį šposą, kad jos visą 
gyvenimą atsimins.

Arba vėl, Šv. Cicilijos cho- 
ros su art. Pilkos pagelba ren
giasi prie atvaidinimo “Žemės 
Rojus,” lapkričio 11 d.

Bolševikų ' grupė su Jurgi- 
nės manadžeriaus pagalba ir
gi rengiasi tą patį veikalą at
vaidinti viena savaite anks
čiau. Ar čia ne kerštas?

Tėvai turėtų pažinti ramy
bės ardytojus ir juos vyti iš 
draugijų ir visuomenės tarpo. 
Jaunimą turėtų prirašyti prie 
L. Vyčių ir prie Šv. Cicilijos 
choro.

ti ir išrinkti atstovus į Lietu
vių Prekybos Bendrovės suva
žiavimų Bostone, kuris įvyks 
apkričio 24 d.

B. P. Šilkauskas,
Waterburio Lietuvių Preky

bos B-vės skyriaus pirminin
kas.

Kitą kartą parašysiu dau
giau apie kerštininkus ir ga 
kai kam bus karšta.

Senis

z Dažnai žmogus gyvenimą 
supranta tik tada, kai jo gy
venimo laivas į uolas sudūžta 
ir tik skeveldros vandeny plū- 
duriupja.—V. Foersteris.

1. Apvesdinkite mane ---------------
2. šių nakcialy (dzūkiška) ---------
3. Jojau dieną (augštam balsui)—
4. Ko liūdit sveteliai __________
5. Siuntė mane motinėlė ------------
6. Vai aš pakirsčiau------------------
7. Saulelė Raudona------------------

KOMP. VAIČIŪNO DAIN08
1. Jau kelias Lietuva!___-______
2. Dvi dhinos . -...... ......................
3. Mūsų Šokiai L —-___________
4. 'Mūsų šokiai IL---------------------

Z l !
^^gddaviouus dainos
L-Ažtuonios jvairoe dainos __

22. a) Tykusis rytelis, b) Oi laksto va- 2. Tiyg dainos —----------j----------- .40

n : i , ■ 1 Mttaj faktai----------- £---------------  X

Visos'virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda- 
adresuokite, taip:

Ali • « n . •
mi užsakymus drauge prisiąskite ir pinigus. Visuoi 

“DARBININKAS”

Suvirš 20 Metą
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

§i' kompanija išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirS. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš plrksiant matyk Poną 
fi&rkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Demokratų partijos centras 
gauna tokių paklausimų:

“Jeigu balsuotojas regis- 
truodamasis yra, paženklinęs 
už kurios partijos kandidatus^ 
ar kandidatą jis mano balsuo
ti, tai ar galima rinkimų die
noje permainyti savo nuomo
nę ir balsuoti visai už kitos 
partijos kandidatus?”

Taip, galima. Nepaisant už 
kokią partiją kas yra regįs- 
truodamasis pažymėjęs bal
suoti, rinkimų dienoje jis gali 
balsuoti už tą kandidatųVar 
partijos sąrašą, kuris tą die- 
'ną jam atrodo tinkamiausiu*, 
Taigi, tie, ’kurie yra ūžsirėgis^’ 
travę už Republikonus balsuo
ti, galite ir privalote pakeisti 
savo nuomonę ir rinkimų die
noje* balsuoti už gub. AI 
Smithą į prezidentus ir kitus 
demokratą kandidatus.

Lietuvių Skyrius

3



keturios judėjimas, “Birutės”

>/•

JRap.

Ra p

Our Pet Peeve

Mortgičiai
Reikalaujant Mortgičių iš bankų arba 
atskirų ypatų musų ofisas aprūpimi 
pirmais ir antrais mortgičiais. Maty
kite Thomas' McCORMICK. 1 Dorchester
3 šeimynų 20 kambarių su visais {tai- v 
symais, atskiri trys šildomi (steam) j 
pečiai.
$8,800.
81,500.

XI

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MešLIS
,. (INSURANCE)

239 Broadway, So Boston
Apdraudžlu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis Ir išranda ve
jame kambarius.

neša 1 Mr-*
už $2^00.

amėj', 
, vie^

Rengia

545

J

2»:
I

LIETUVOS
ŽENKLAI

autom

r

d,- Ant 7-tūS.“ . . v * -"M1

Z yąL po

Tą pačių dienų,# ryto to 
lųikonijos šv. mi^oa .jąž ®u- 
rųįįj^tnariiĮs 8^0’iįi ; Vin 
si nariai malonėkite būtinai 
dalyvauti ir susirinkti sve
tainėj 8-tą vaL ryte.

' B "

VALDYBAtavos, garsią praeitį, z apie nišų 
vokifečių okupašei- 

i abstinentai; ~
.. ................................... •— ____________’ ė j a į gražius ir glaudžius• z

įtožnas 
namo, 
giai. Ant tų visų klausimų i 
atsakysime, nes turime ką ■_’< 
(lyti. Meldžiam pasiskaityti t H 

’ I . |,Geras Investmentas y* 
Mpro namai, trys krautuvės lr de 
įlips šeimynos po 5-6-7 kambarius 
visais {taisymais; gerai sutaisyta 
vidaus Ir lauko pusės.. Puikioj vle 
So. Bostone; išrendavųtas pilnai, r 
dos $4764 per metus. Parsiduoda i 
$38,500, {nešti $5,000. Savininkas 
tinka mainyti ant mažesnės proper? 
tės. Klauskite pas J. TUINYLA. “

Kam Būti Be Darbo?
Pirk blznf,"darbo turėsi, pinigų 1 
teks, nes šis biznis yra geroj 
apgyventoj vietoj bučernė ir grosern&r 
Parsiduoda labai pigiai, tik 
Klauskite pas B. KONTRIMAS.

Mattapan 'M™
3-jų šeimynų namas su naujos mados 
įtaisais, gražioj vietoj. Iš prie 
savininko ligos turi būt greitai p 
duotas. Prekė tik $8,800. Lengvos iš
lygos. Matykite J. GAILIUS. •

Dorchester
3 šeimynų 18 kambarių 10 metų setiiK 
mo namus su visais moderniškais iš
taisymais. Atskiri šildomi pečiai. DU 
delis daržas. Nuo gatvės medeliais ap
sodinta. Parsiduoda už $12,500. Maty
kite AI. MIZARA. s

Ekstra Bargenas
So. Bostone 5 šeimynų ir viena krau- J 
tuvė kumpinis namas, turi gerus {tat į 
symus, randasi puikioj vietoj prie by-\J 
čių ir karų. Yra vietos dėl gan 
statymo. Iiendos $135 mėnesiui, 
duoda už $8,900. Mutykite V. YAN^. 
KUS.

Dviejų šeimynų Namas Sa ; 
Krautuve

So. Bostone, geroj vietoj, įtaisymai: 
maudynes, elektra. Rendų 
nes{ $53. Parsiduoda tik 
Matykite A. IVAŠKA.

East Bridgewater Farma
30 akrų, 7 kambarių namas,z bi 
vištininkai, 650 vaisinių medžių, v! 
ta labai graži, prie pat didelio ežero, “i 
Namas turi visus Įtaisymus: vantos,.; 
elektra, šilumos pečių. Parsiduoda už 
$10,000. Savininkas sutinka mainyji-įį 
ant namo mieste. Matykite' TUINYLA;

Dorchester
Puikus namus su visokiais {taisymai# 
S šiluma. Parsiduoda už $6,800. ijjt, 

ok&ti $1,500. Matykite RUSEUk 
king.

•įja, duodamas Imokslo. ir me- 
no įstaigų vaizdas- ir apsi- 
stojama < prie universiteto. 

. k* t » • ’ —santykius. Mūsiškiai sti>- stojama $ prie universiteto, 
jienfai lankėsi Latvijoj įy čia paduota profesorių, stu- 
Kstijoj, o šie (apie 30) at- 
yažiavo pas mus š. m. gegin

s
A - -y ir Pabaltijo studentų absti- 
nentij konferenciją. Drauge 
dalyvavo {Lietuvos lQ-ties 
metų Nepriklausomybės mi
nėjime ir Vytauto kalne daičio, doc. dr. Gylio, kor-

' žiūrėjo gegužės 15 d. išva- poracijos , vado Žymanto, 
karėse ateitininkų pastatu- korporacijos valdybos ir vi
jos Putino misterijos f 4 Nuv J sos korporacijos fotografi- 

” jos. Aprašyta korporacijos
įsikū* 

rimas ir milžiniškas darbas, 
kurį abstinentai ateitininkai 
yra atlikę tautos blaivinime 
ir kaip jis dabar yra tęsia
mas. Šitam'straipsnyje a- 
pie penkiose vietose, prisi
taikant prie aprašomo daly
ko, tvirtai užfiksuota niek
šo lenko pagrobtas Vilnius. 
Pv., kur kalbama apie že
mės plotą, pažymėta—“treč
dalį valstybės iš mūsų pa
grobė 1920 m. lenkai,” kur 
kalbama apie gyventojus, — 
“tikslas, kuriuo atžvilgiu 
lietuviai yra vieningi, yra 
išreikalavimas lenkų už
grobto krašto su amžinai 
garbinga sostine Vilniumi” 
ir tt.

Reikia pripažinti, kad 
Pabaltijo studentai, o tuo 
pat ir Lietuvos studentai 
at-kai abstinentai, atliko tuo 
milžinišką daubą. Lietuvos 
vardas ir jos sostinės klau
simas šia proga praskambė
jo dar kartą pasauliniu ma
štabu.

ą žmonių , negu £
-A t-.ė -^,4

Ęės mėn 13—15 d- į-U, Stud. 
At-kų Abstinentų korpora
cijos 5-rių pietų sukaktuves

dentų iš viso ,ir faku)|ętąis, 
korporacijų ir, jų naęįų skai
čiai. Galop prieinama prie 
Studentų Ateitininkų sąjun
gos ir studentų abstinentų 
korporacijos- Įdėta korpo
racijos mecenatų prof. vysk. 
Reinio, prof. Šalkauskio, 
prof. Kuraičio, prof. Dovy-

įėjo advokatai Kazy s r 
Kalinauskas ir Keyės, A.T 
Kneižys, LDS J sekreto4-’ 

Hus, K. Paulauskas, buvęs '' 
^S-ros” biznio1 vedėjas-ir

* <

Vaidilutė.”
Taip kitko Si ------------

draugingos studentų absti
nentų sąjungos, besiruošda- 
mos prie pasaulinio priešal- 
kongreso, nutarė išleisti in
formacinio turinio brošiūrą 
apie šias keturias Pabaltijo 
valstvbes.
■\ Nutarta padaryta. Išleis
ta knyga La luite- co'nlre 
Valcoolisme chez les eludi- 

' ants dės ėtats baltiąues Fin- 
landė, Estonie, Lettonie et 
Lithuanie/f kurią sudaro 60 
pust nemažo formato. Joje 
be įžangos, kurioje rašoma 
apie abstinentinį judėjimą 

s ir abstinentų susivienijimą 
Pabaltijo studentuose ir be 
Pabaltijo studentų abstinen
tų konferencijų aprašymų 
bei kitų dalykų, yra keturi 
skyriai, kurių kiekvienam 
atskirai parašyta apie Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir Suo
miją. Viršelį puošia\ visų 
keturių valstybių herbai, o 
knygą — iliustracijos.

Ši knyga gausiai buvo iš
dalinta priešalkoholiniam 
kongrese Antverpene. Ji 
pateko ne tik į Europos val
stybes, bęt Aziją, Afriką, 
Ameriką, Australiją ir kai 
kurias salas.

Lietuvos skyrius apima 
12-a puslapių. Pradžioje ja 
įdėta Lietuvos universiteto 
I-ųjų rūmų fotografija. Po 
to eina bendro turinio, a- 
pie Lietuvą, jos praeitį, da
bartį, priešalkoholinę kovą, 
straipsnelis lietuvių ir vo
kiečių kalbomis ir galop il
gokas straipsnis, susidedąs 
iš-^-jų skyrių, vokiečių kal
ba. Čia aprašoma geogra
finis Lietuvos padėjimas, 
klimatas, žemės plotas,-kal
bama apie gyventojus, jų 
skaičių tikybinį bei tautinį 
santykį, išreikšta %% apie

Jurg. Ežerietis
(“Rytas”)

SIENINIAI KALENDORIAI 
DĖL 1929 METŲ

i

Du lietuviški, vienas religiškas ir vie
nas tinkamas senberniams 4 už $1.00. 
Agentams $15.00 už 100. Biznieriams 
turiu {vairių: nuo $5.00 iki $75.00 už 
100.

Taipgi atlieku visokius spaudos dar
bus mažus ir didelius.

S. L. Zapėnas
292 LAVRENCE ST., Telephone 28231

LAVRENCE, MASS.

Dr. Kasparas. tij

Visų kalbos sukasi apie gub. 
Smith, Demokratų partijos 
kandidatą į prezidentus. Bu
vo priparodyta, kad jis vra 
tmkamiausiaą ir geriausias 
kandidatas ir pataria lięĮu- 
viams už jį balsuoti lapkri
čio 6 d.

Lietuvių republikonų, šiais 
rinkimais, kaipir nėra. Lie
tuvių Piliečių kliubo pra
kalbose už republikonus kal
bėjo tik adv. Šalnienė. Į 
šias Lietuvių Smitho kliubo 
prakalbas buvo kviesti ir re- 
publikonai, o ypač jų “ly
deriai,” kad ateitų ir duotų 
gerą “vaitvaš” savo kandi
datams. Lietuvių republiko
nų “lyderiai” nepasirodė, 
bet eiliniai pasekėjai buvo 
ir jie pritarė kalboms ir agi
tacijai už gub. Smithą. Taip 
ir reikia. Piliečiai privalo 
atiduoti savo balsą už kan
didatą, kuris visais atžvil
giais tinka užimti vietą.

Tarpuose kalbų dainavo 
p-lė M. Gribaitė. Jaį.akom- 
panavftjosjsesutė Ona.

Publika jai ir jos sesu
tei nesigailėjo aplodismen
tų.

Progiamo vedėju buvo 
aptiekininkas p. K- Šidlaus
kas.

Visi skirstėsi į namus pa
tenkinti programa ir džiau
gėsi, kad vadai rūpinasi su-, 
interesuoti lietuvius šios ša
lies politika.

So. Bostono lietuviai tai 
“šiūr” išrinks Smithą į 
prezidentus.

PRAKALBOS Už SMITH’Ą
Lapkričio 4 d. IVorceste- 

rv j vyks Lietuviu Smitho. 
Kliubo prakalbos. Iš South 
Bostono važiuoja kalbėti

n L
i.
parodą ir

• i . * '

Lapkričio 4 d- apie jpirmą 
vai. po1 pietų įvyks L. R. 
K,. MoterųJSąjtfrfgos Mass., 
N. H. ir Me. apskričio šuva-

• f*. > V t * .*ziavpnas.
Vietos sąjungietės smar

kiai rengiasi pirimti atsto
ves, viešnias ir svečius. Ren
gia rankų darbo išdirbinių 
parodą ir, margumynų vaka
rą.

P-lė M. Sakalauskaitė, pa
sižymėjusi su dzimdziais 
vaidintoja "daug darbuojasi 
prie surengimo parodos ir 
vakaro. Taipgi; darbuojasi 
ir p-ni Ona Jankienė.

P-lė M. Sakalauskaitė bus 
to vakaro žvaigždė.

Kitos vaidintojos, kurios 
dalyvaus sąjungįečių pro
gramoje irgi su dzimdziais 
vaidino. .

. r ■

Taigi visįemsp bus proga 
pamatyti *damdzių Anūkes. 
Atėję nesigsėieriterRus baž
nytinėje ‘Fifth
St ■ T '

NUGRIUVO 200,000,000 .
; WB. METRŲ AKMENŲ
1 Kalno viršūnės ties Motto 

Arbino nugriuvimas buvo 
didžiausias griuvimas Švei
carijos istoriniais laikais. 
Nugriuvo 200,000,000 kubi
nių metrų akmenų

Ryšy su pasirodžiusiomis 
lietuvių spaudoj reveliacijo
mis apie gen. Zagorskio nu
žudymą opozicinė lenkų 
spauda vėl gyvai svarsto tą 
klausimą. “Slowo Pomors- 
kie” paskutinėmis dienomis 
už straipsnius apie generolą 
buvo du kartus sukonfiskuo- 
ras.

 Į

PARSIDUODA DU NAMAI 6 
šeimynas, Beachmont, prie R»vere 
Beach, labai pigiai ir su mažu-{ne
šimu. Savininkas išvažiuoja, todėl 
parduoda pigiai. Agentai neatsišauldt. 
Norint platesniu žinių klauskit AU
GUSTAS. 41 Dudley St, Rorbury. 
Mass. Telefonas dienoms Highland 
9489, vakarais—Highland 4422. (L 6)

. i$2.S»vyer A.ve. ,Doreh»8teų Masu

Fin.' Raštininkas — Kaiys
J366 Broajhray* So. Boęfįon, Maps. 
Iždininkas — Vincas Kalisius,

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

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

kas pirmą ned&dienį kiekvieno 
mėnesio 2-rą vai. po pietų, pa
rapijos salčj, 492 E. Seventh 
St, So. Boston, Mass.

K

/I

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią, nedėldienj kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 Ė. Seventb 
St, So. Boston. Mass.

turėti Lietuvos miestą lov 
pklus. Yra lodoma su Jais
susipažinti. Inos galiam 
vartoti kaip atvirutes. te>-
Uai trartom
vinyje, Hvteo yra 40 lenkia.

Kabu 40 oenty

L-
a-> -
♦ - 
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MICHAEL M. PLEPYS
324 “E” Street, So. Boston, Mass 

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

Lietuvis CONSTABLE
Parduodu ir. mainau namus, krau 
tuves ir farmas. Inšiūrinu auto- 
mobilins, namūs, fonfišras" ir tt.

Užtvirtinu visokius dokumentus 
kaip čia taip iy Lietuvoje.

ADV. ŠALNA KALBĖJO 
WORCESTERY

Pereitą sekmadieny adv. 
Šalna kalbėjo Worcestery 
lietuviams rėpnblikonams. 
Žmonių buvo mažai ir tie 
patys buvo pasidalinę i ke
lias partijas. Adv. Šalna 
agitavo už Hooverį į prezi
dentus.

UETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS BVO.

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Markaienė,

625 E. 8th St., S. Boston, Mase 
Vice-Pirmininkč—Ona Zulonienė,

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

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

Fin. Rast. — Brpnislava Ciūnient
29 Gould St, W. Rosbury, Mass. 

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

Tvarkdarč — Ona Mizgirdlenė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laiko 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raStrninkę 
laiSku ar telefonu.

ANTRENDOS
• - -

5 kambariai “Darbininko” name 
su šiluma ir labai pigiai. Dėl in
formacijų kreipkitės “Darbini™, 
ko” Administracijon.

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

Bostono ofisas:
320-321 Exchange Bldg., 
53 Statė Stfreet, Boston 
Telephone Hubbard' 9396

Vakarais ir gubotomis 
po pietų

South Boston ofise: 
469-A Broadway, 
South Boston
TeL So. Boston 0225-M.

Gyvenimo vieta:
33 Rosemont Street 
Dorehester.
Telephone; Talbot 2878

t

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

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—J. Grubinskas, 
■ 24 Prescott St., Readville, Mass. 
Prot. Rast. —> V. Mickevičius,

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

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

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

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

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

'HU.L W 
UXX$ Ukt 
AtfALMUr

NAUJA KNYGA

f v

D. L K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

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

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

450 E. 7th St, S. Boston, Mass.
Fin. Rašt — Pranas Tuleikis,
i ao9

Parsiduoda labai pigiai, tik Už *; 
Rendų j mėnesi $124. Inežtt,,- 
Matykite S. JOKUBAUSKAŠ.

Mėsos Krautuvė
Puikus mūrinis namas 8 šeimyną su^3 
Jtaisyunis ir garadžiais, be to mėsos 
krautuvė. Geroj vietoj South Bostone. 
Išmainys arba parduos pigiai. Matyki- f 
te F. SILUK.

South Boston’e
Vienos šeimynos namas 7 kambariu 
prie Thomas Bark. Geriausias pirktu 
mas. 'Parsiduoda už $5,300. Inmokėtl^ 
$1,000. Matykite DeLUKAS.

Geriausia Proga Bostoną J 
Aš turiu dėl, asmens norihčio gerą fr^į 
nuo senai išdirbtą saldainlą biznj SU'- 
pirmos klesos prietaisais, kaip tai:a 
ice-cream ir candy dirbamoms maži-}' 
noras ir gražiais flstures su 3 Storais/* 
6 kambarių namu ir 2 automobilią' 
garadžium; tirštai apgyventoj vietoj, 
prie gatvekarią, bažnyčių ir mokyklą.-- 
Savininkas būdamas senas nori iš htz-.. 
nio visiškai išeiti, todėl parduoda UŽ 
$26,500, tik $4,000 {nešti ir duos Ieng* 
vas išlygas. B. B. STEPAN.

Biznis ir Namai
Arti Bostono, ant Main dviejų 
3 šeimynų namai su visais {taisai*, di-» 
«le.ė krautuvė su soda fountaln Ir5U 
ice-cream parior, saldainių ir mi 
grocerių, taipgi 4 karų garadžius 
18,000 pėdų žemės (beveik pusė a 
rlo) su puikiu sodu r daugybė Jvaf 
vaisinių medžių. laibai geras ki 
pas dėl gasolino stotie*. Savininta 
apleidžia šią šalį ir todėl namu* alH 
visu bizniu parduos už $15,500 vertas 
$25,000 Matyk. B. B. STEPAN. ,

rchester—Prie Uphams 
t ; Corner . r Į ;

šeimynų namas po 6—7—7 
su visais moderniškais impro 

is, atskirt šilto vandens
I (Imt water-beatera), 
ptažal. Rendų neša $15 

>kė $8,800. įnešti tik $5 
mortgtčiaus yra $4,000 Sa

j. Nepaprastai geras pi
darbininko žmogaus. A.- IV

Insurance
Atliekam greitai ir teisi 
draudžiam namus, biznius, 
dus (furnitūra), 
stiklus ir nuo kitokių nei

rime

žiema, reik&sfangftą, pa]

ir ^ireesrių.



JUOKELIAI

Linden.

doleri

tai vėl trans

A. J. KUPSTIS

5 centus paštaženklių, pershmtimuL

Lapkričio
- HartfAK

Newark,
su Šv. Cecilijos choro

Lapkričio 11 d 
N. J. 
“Žemės rojus.

Lapkričio 1
N. J.

organizacijos, ko 
tledij norėtą susi-

KOKIA MOTINA TOKIA 
DUKTĖ

MOTINA j dukterj- Na mano 
dukra, tu vėl per tą savo nakti
mis flirtavimą, likai antriems me
tams V kla^ęj...

DUKTĖ: 6, tu, mama, per tą

Reumatizmas, nervų ligos, in
kstu ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metę praktika .

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre BIdg.

SUMĄNUS
Dumbliškės Purvins kartą

. . ...

KRAUTUVĖJE
MĖSININKAS: Konori, ma

žyte! <
MERGAITĖ: Mama prašė, kad 

Tamsta išmainytume! smulkučiais 
dolerį ir sakė, kad rytoj 
Tamstai atiduos.

Lapkričio 8—9—10 <•
“H0W TO HANDLE 

W0MEN” 
featuring Glen Tryon

Ketvirtadienio vakare 5 ak
tai vodevilio.

“THE WATER HOLE’’ 
su Jack Holt

Vėliausios Pasaulines Žinios. 
Pasakos.

Šeštadieny po pietų ir vaka
re: Dovanos!. Dovanos! Do
vanos!

— Kodėl ! .
— Mamytė sakė, kuomet dėde- 

lė kojas ištiest,- apvaldysime tur
tą.

g Kulik š. m. birželio mėnesį 
vėl nuvykęs į tą vietą suse
kė, jog dangaus kūno kriti- 
iho plotas turi keletą kilom, 
skersmens. Kaip pačioj kri- 
tipio vietoj, taip ir per 25 
klm. aplink beveik visas 
miškas išniokotas: išdegin
tas, išgriautas, išlaužytas.

L . Š. m. rugpiūčio mėn. 2 d. 
!Kulik ’as visus ekspedicijos 
narius pasiuntė namo, nes 
£e susirgo cinga, palikda-

Lapkričio 4 d. — Maspeth,

25 d. — Bayonne, 
, Conn.

/ Kolo: 
rios ij| 
tarti dėl art. St. Pilkos kom
panijos atvykimo prašomos 
kreiptis šiuo antrašu :'St. Pil
ka, 1701 Stanhope St., Brook- 
lyn, N. Y.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA" 
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingą pasi
skaitymą, dainelių, deklemaci- 
ją.
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiąskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

£:„R EAL E S T A T E North W<
ANT PARDAVIMO Devynių kamb

So. Bostone mas> tik 10 me
Nepaprastai gera proga įsigyti vart<)ti vienai i 
gerą kampinį namą bizniui Kam- n?m’ visa.is 
pinis namas, krautuvė ir du kam- n.^?. ir
bariai prie krautuvės: Dvi šeimv- P8!1.1?111 \.ir 
uos virš krautuvės po 4 kamba- m*8*1 reikia a 
irius. Namas visai naujai pertai- Kjy&°s- 
pytas. Kaina $6,500. PRIEINAMI

Trijų šeimyną medinis namas KIEKVIENA 
44-4 kambariai, gesas, elektras, ir
skalbynės, pijazal Kaina $5,500 Ta
Savminkas sutinka mainyti ant B fonūjj™,
farmos, apie 20 arba 25 akenus 
žemės kur yra galima laikyti kar-

Garas biznio kampas City Point. 
SeĮitj šeimynų munnuu namai j* 
bekerne ir krautuve. Labai geroj 18tūmėte 

1 kaipo bizniui taip ir gyvenam nuoSimtį ant 
vietoj Kaina $25,000 . Sutiktų mOTgia% pran(
mainyti ant neblogo dviejų šev užlaikau tai
mynų namo. ■ pSkvinm

Vienos šeimynos, šešių kamba-
rių namas, elektra, maudynė, šiU Parduodu 1 
tas vanduo. įnešti reikia tik $400. Arurlvs žinomi 
kaina $2,400, lengvos išlygos. frjąy

Dorchester S1 ' , kaip' 12 mailių 
Trijų šeimynų mediniai namai su
Visais įtaisymais. Kaina $10,500. ’JgJ

Hardware Krautuvė Vfcąfereikal
%outh Bostone ant Broadway, ypatiikri, lafiD 

geras ir senai išdirbtas biznis. Oftau valand 
Parsiduoda-pigiai. to iki 9 vaL v

- d ILK BULIAU SPAUDOJE
Nauja* Mėnesinis Sumaląs 

a k. - J INKIS

AMERIKIETIS APIE
KEPURES LIETUVOJE

Vienas amerikietis lietu
vis lankęsis Lietuvoje taip 
rašo apie kepures:

“Kepurės Lietuvoje turės 
greitu laiku visiškai išnyk
ti. Mat, nėra laiko jas ant 
galvos dėvėti. Įeini į ban
ką, paštą, ar kitokią įstaigą, 
reikia nusiimti kepurė. Su- savo flirtavimą nė ketvirtosios ne- 

sitinki gatvėje pažįstamą I 
(vyrą ar moterį—vis tiek!) 
— reikia nusiimti kepurę ir 
nuleist ją net iki juostos. 
Nesuspėji vėl užmauti ant 
galvos, kaip pasipina kitas 
pažįstamas, 
jtortuok kepurę į pilvd~upy- 
linkę ir atgal. Jei nusiper
ki baltą šiaudinę skrybėlę 
pas Įgulos bažnyčią, tai kol 
pereisi Laisvės Alėja, tai 
toji skrybėlė bus taip susi- 
teršusi nuo nuolataus čiupi- 
nėjimo bekilnojant, kad tu
rėsi paduoti ją valyti Rotu
šes Aikštėje. Vadinasi, daug 
geriau kepurę palikti na
mie, ar visiškai jos nepirko 
ti, nes nėra laiko ant galvos 
laikyti. •

Nuo kepurės kilnojimo 
galima išsigelbėti tik įsto
jant į kariuomenę, ar į po
liciją. Tik ranka pavakare 
palei petį sutinsta nuo nuo
latinio saliutavimo, tamybo- 

. je esant.
> Mandagumas, mat, Lietu- 
‘ voje statomas pirmiausioje 

vietoje.; Gali neturėti pini
gu, puikią parėdą, aukšto 
mokslo, bet būk mandagus.

' Ir paęjam bus smagu, ir ki- 
‘ tiems darysi malonumą.”

KUNIGAS KALBĄS, 
19 KALBŲ

Prancūzą Sant Etjen.baž
nyčios kunigas Ginjon klau
so išpažinčių savo parapijie
čius J18 kalbomis. Sirijon 
kalba prancūzą, čeką, chor
vatą, daną, vokiečių, graiką, 
anglą, rusą, italą, madjarą, 
olandų, lenką, portugalą, is
paną, kalbomis. Be to jis 
puikiai žino lotyną ir kęb- 
rają kalbas ir esperanto. Vi
są tą kalbą kun. Ginjon 
pramoko savo kabinete, nes 
niekuomet nebuvo važiavęs 
užsienin. “L. Ž.”

J ’ĮĮ' - ;p I
į i Šiuomi skelbiame, kad A < 
U p.- K. Moterą Sąjungos ; 
Mass.--ir New Hampshire I 
apskričio suvažiavimas - į- j

W i bažnytinėj syg&mej, 5-ta} 
^všj-jSoj Bdston,aMassįvi< < 

į į Pildant apskričio į
šiivąžiayimo ėęą/ajiiuĄf šia-!; 
me suvažiavimebus kartui 
ir ranką išdirbinių paroda.
Brangios sąjungietės! ruoš-, 

kitės prie šio suvažiavimo ir. 
parodos be atidėliojimo, kad j 
paroda pavyktą, o neliktą 
vien nutarimu.Visokius ran
ką išdirbinius prašome siųs
ti šiuo adresu:

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

Eg?* t < i v & jr i :
jggjjo

K TIRIA NUKRITUS LĄ 
K ę “ŽVAIGŽDĖ •

1908 metais tolimajame Si- 
bire nukrito milžininis me- 

įteoritas (“krintanti žvaigžr 
Į. dž”). Jo kritimo vieta ilgai' 
^nebuvo tiksliai nustatyta. 
<nors buvo žinoma, kad į'pp- 
iįguzkos taigoj, Jenisiejo^gu- 
pbėrnėj. Kadangi tos vietos 
||abai sunkiai prieinamos, tąi 
*meteorito kritimo vieta apie 
|nętą nebuvo ištirta. Tik 
^1927 m. STSS (Rusijos) 
p Mokslų Akademija sudarė ir 
i pasiuntė Sibiran mokslinin- 
;.ką ekspediciją. Ekspedici- 
|įa Kulik’o vadovaujama api- 
. brėžė meteorito kritimo cen-

—»——

vrrir 
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MUZIKALUS KATINAS
Anglijoje . Cent Droks 

Vude yra labai įdomus ka
tinas, kuris pasižymi dide
liu muzikalumu. Jis pri
klauso pianistei Hertrudai 
Popkins. Šis katinas vardu 
Nik moka skirti viena mu
ziką nuo kitos. Kai jis 
klausosi klasinės muzikos, 
jis reiškia savo pasitenkini- 
mą, ir atydžiai klausosi jos. 
Tačiau dabartinė muzika 
katinui nepatinkanti. Išgir
dęs džazbandą, jis apleidžia 
kambarį, duoda savo šeimi
ninkei suprasti, kad tokia 
muzika nepatenkina jo sko
nio. Šopkius pasakoja, kad 
išgirdęs Bachą ar Bethove
ną, katinas vėl grįžtąs į 
kambarį. Jo snukutis tada 
darąsis linksmas, ir katinas 
reiškiąs užsiganėdinimą.

*>r'5®sgiy ir * otreec -

S^iSMttblENY' !

Lapkričo-Nov. 4

“WOMEN WHO DARĘ” ' 
su Selene Chadwiek' -- .

5 aktai vodevilio. Vėliausios ■ 
žinios — Komedijos Grand- 
land Rice’s Sportlights ir 
scenoj visų mylimi vaidinto-" 
jai. Po'pietų pradžia 3 vai., 
vakare 7 valandą. t? -
I ■■■ ...................... ............. 1,1 ■ *

Lapkričio-Nov. 5—6—7
John Gilbert į

“FOUR WALLS” į'

Pirmadienio vakare 5 aktai 
vodevilio ' • .

ir
“STOCKS &BL0NDES” 

staring Skeets Gallagher
Vėliausios Žinios. Komedijos

Ttr-nftiM
wl M4MIN-»7> >1
Uil‘ ' 323 ’iA < v ;|
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