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NEW YORK. — Tūlas 
August Selwan nesenai pa
statė puiki], paminklą 'ant sa
vo žmonos kapo Luterių ka
pinėse. Lapkričio 1 d., po
licija Selwan rado pyie pa
minklo pasikorusį.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJ,

LOS ANGELES, Gal. — 
Lapkričio 4 d. visu plotu 
nuo Santa Maria iki Santa 
Barbara įvyko žemės drebė
jimas. Kaikur šis drebėji
mas tęsėsi iki 3 minučių.

Nukentėjusiu mažai.

jų įsigalėjimas. Miestai gi ži
noma duosią daugumą kairie- 

Pilsudskio partija — 
nedaug teturi 

šansų‘lai mėti rinkimus.

VILNIUS. — “Vilniaus Ai
do” žiniomis, lenkų policija 
Varėnoj (stoty) uždraudė par
davinėti lietuviškas maldakny
ges. Pardavinėtojams graso
ma konfiskavimu ij* teismu. 
Varėna yra grynai lietuviška

YKITĖS!
■ Jn ; h.l

VOKIETIJOJ MIRTIES
BAUSMĖ PASILIEKA

BERLYNAS. — Vokieti
jos Reichstagas socialistu į- 
neštą bilių, panaikinti mir
ties bausmę kriminalistams, 
atmetė. Tad mirties baus
mė pasilieka kaip buvo.

KALĖJIMO UŽ NEDORĄ 
MERGAITĖS SUŽEIDIMĄ 
LOWĖLL, Mass. — John 

G. Sunderland, tėvas dviejų 
vaikų, vedęs lietuvaitę, buvo 
kaltinamas, kad jis rugsėjo 
15 d. brutališkai pasielgė su 
jauna mergaite ir ją nedorai 
sužeidė. Pereito mėnesio pa
baigoje jis buvo teisiamas 
kriminaliame teisme. Teisė
jas pareiškė, k'ąd už tokį pa
sielgimą reikėtų pasiųsti vi
sam gyvenimui kalėjiman. 
Bet pasigailėjo ir pasiuntė 
jį sunkiųjų darbų kalėjiman 
nuo 18 iki 20 metu.

LIETUVOS SKUNDAS 
GENEVOJ.

GENEVA. 
pranešimu, Tautų Sąjungos 
sekretoriatas paskelbė skun
dą, kuriuo .Lietuva protes
tuoja prieš lenkų doramus 
persekiojimus lietuvių dva
sininkų ir kitų asmenį] Vil
niaus ir Gardino kraštuos. 
Lietuvai prašant, skundas į- 
trauktas į ateinančios Tautų 
Sfeiangps . tarybos sesijos•į.**- -s*?1'*
dariai tvarką. (E;)

Iš patikimų 
praneša, kad 
atstovybė Li< 
duosianti užsa 
čio, Tilmanso: 
pėdos celulozo 
dangi SSSR; t 
deda spalių ri\«

^4 H Įj Į <
KitįujKAI

VARŠUVA.'—Lenkai at
sipeikėję pradeda ieškoti ke
lių, kad padarius taiką su 
Lietuva. Taikingumą lenkai 
parodysiu Tautai Sąjungos 
posėdy, kuomet bus svarsto
ma Lietuvos skundas prieš 
lenkus už lietuvių persekio
jimą ir kankinimą Vilniaus

NAUJAS IŠRADIMAS
LONDONAS. — Čia iš

rasta nauja elektrikinė ma
šina greitam kepimui. Su
lig daiytij bandymų, bulvę 
galima iškepti į 60 sekundų, 
mėsą į 30 sekundų, kiauši
nius i dvi sekundas.

Rkraord7 '^^ortpsonvilt?; 
Windsor Locksir kiti.

‘Paliete ir New Hampshire 
valstiją : Plvmouth, Bristol, 
Crawford Notch skaudžiai 
nukentėjo. O kiek dar nu
kentės nuo didėjančio potvy
nio tai vienas Dievas tik ži
no.

Montpelier. Vt. miestelis 
nuo pirmos dienos potvynio

i * i aNAWįroE : > i
PEKINO, Kinija. — Ka

dangi nuo k$vo;24^L.; Jupgt. 
Valstijų itf $i3rtų kofisdlataf 
yra uždaryti,’ po to, kaip 
Nankingą užėmė' K'antonio- 
eiąi, tai' piktadariai įsilaužė 
į vidų pavogė auksinių daik
tų ir dailę reikalingų doku
mentų. Konšula^ų rūmai bu
vo saugojami kafttdniečių 
armijos? “Britų konsulato rū
mai, buvo paversti į ligoninę. 
sergantiems cholera.’ Miru
sius laidojo kohsūlatč kibtti& 
tai netei^eta^užėnurnąs švę
simu. niidšMVybių. f Be abe- 
jo^tblaė d&frbai‘‘veda šalis 
prie nesusipratimu.

susisiekimo. Vanduo nuo 
normalio aukščio vietomis 
buvo pakilęs iki 10 pėdų. 
Vien tik čia žuvo apie 150 
žmonių.

Apie Hartford. Conn. van
duo jau pakilo 28 pėdas ir 
9 colius nuo normalaus sto
vio,.- Sako, kad vis dar kįla 
ir pasieks 30 pėdu.

East Hartford’e. Conn., 
namai kurie buvo arčiau li
pęs lygumoj paskendę van- 
dtny ir tik kyšo stogų vir- 

• šfmės ir kanonai. Kiti namai 
9 

pakrypę, suardyti ir jų da
lys plaukioja ant vandenio.

Tose vietose, kaip Becket, 
Westfield, Pittsfield, Tor- 
rington ir kitur ne tik gyve
namus namus paskandino, 
bet ir dirbtuves užliejo. Au- 
denvčios ir kitos rūšies dirb
tuvės negalės pradėt] dirbti 
gal per kelius ar |cdioliką 
niėnesių.

; Daug žmonių visai netikė
tai potvynio buvo užklupti ir 
negalėjo pabėgti į aukštes
nes vietas, o kiti bebėgdami 
žuvo audringame vandenvT 
Tdijaisus vafrdns, kurio ke
liais sakintais negalima ap
rašyti. ’

vietose, kur vanduo skan- 
džiausiM palietė Žmonės-ab

SACCO IR VANZETTI
LENAMS NĖRA VISTI
MALDYK. Mass. — I 

jų pagarsėjusių apark 
Sacco ir Vanzetti,, 
dar tebėra Sacco. našlės 
boję. Pusę tų pelenų iši 
žė Vanzetti sesuo pala 
jo Italijoj, bet su kita 
se p-nią Sacco turi dailg 
go. Negauna vietos pah 
ttr Kur tik kreipėsi, v

DAR VIENĄ KASYKLA 
. ; UŽDARYTA

DEN VER, Colo. — Ang- 
lekasių streikas plečiasi. Šio
mis dienomis sreikieriams 
pasisekė ištraukti į streiką 
dar vienos kasyklos darbi
ninkus. Išėjus darbininkams 
i streiką kasvkla liko uždą- *• * • 
ryta.

Kitose kasyklose kompa
nijos turi prisisamdę streik
laužių, bet su jais joms ne
kaip sekasi. : ,

Darbininkai gali laimėti 
streiką jeigu tik bus vieny
bė ir sutarimas.

Iš užlie tų vietų'žmones^ 
ža laiveliais. Doleriui jai 
sidavę, beširdžiai žnjQi| 
naudojasi nelaimę. Turei 
mi laivelius, už išvežimą-1 
keptėj usių ant sausumos^1 
pa po 25c. ir daugiau, d 
žmogaus. Prisiplėšę didžii 
jasi, kad jiems pasisekej 
daryti nuo nelaimingų- ži 
nių po $25.00 ir daugiau^ 
lerių į dieną. ’/'t

Potvynio vietose, ant .si 
sumos, didesniuose namu 
įtaisyta Raudonojo Kį 
žiaus stovyklos. Tūkstartį 
žmonių laukia pagelbos. .

Kiekvienas klausia iš 1 
tiek vandens? Sunku/at 
kyti. Vermont, Conneetie 
New Hampshire ir vata 
riėj Massachusetts valstiji 
lytus per 36 valandas lijo, 
perstojimo. Pakilęs vąud 
upėse sulaužė užtvaras ir ;

PILDYS ĮSTATYMUS, KAD 
LAIMĖJUS KOVĄ UŽ 

BŪVĮ
•VIEJ^Ą,( Austrija.—Če- 

košfeyakijos' gelžkeliečiai 
jau;' nuo senai kovoja su 
darbdaviais už žmoniškesnes 
darbo sąlygas ir geresnį atly
ginimą. Negalėdami laimėti 
sumanė nauju būdu stoti į 
kovą su išnaudotojais. Dar
bininkai imsis pildyti įstaty
mus, sulig kurių, kiekvienoj 
stoty visų traukinių vagonai 
turi būti patikrinami ir ba
gažai sveriami. Kadangi pa
tikrinimas vagonų ir pasvė
rimas bagažų užims daug 
laiko, tai darbininkai sako, 
kad ant' gelžkelių kils di
džiausia betvarkė ir nepasi
tenkinimas. Darbininkų va
dai sako, kad jei ligšiol vi
sur buvo tvarką, tai tik dėl
to, kad įstatymai nebuvo pil
domi. \

Taigi jie išsižadėjo streiko 
ir pabandys kovoti su darb
daviais nauju būdu.

Lig- N0GALES, Ariz. — Pra-. 
nješa, kad despoto Gailės’o 
valdžios kariuomenei Oriza- 
ba apylinkėse, Vera Cruz 
valstijoj prisiėjo striukai. 
Sukilėliai, kuriems vadovau
ja ,gen. Gomez. supliekė 
Dalies*o kariuomenę ir pri
vertė jų pasitraukti iŠ mūšio 
lauko ir 

&£■

ima

KIEK LIETUVOJ GIMĖ IR 
MIRĖ _

KAUNAS. — CS biuro 
daviniais, šių meų pirmą 
pusmetį Lietuvoj buvo 12,- 
166 sutuoktuvės sarba 470 
daugiau', negu pernai; gimė 
35,229 kūdikių arba 2,206 
daugiau, negu pernai ‘ mirė 
22,376 žmonių abiejų lyčių 
arba 4,350 daugiau negu per- 

Įnai.
Šiemet gyventojų mirtin

gumas metų 'pradžioje buvo 
didesnis dėl gripo epidemi
jos. (E.)

IR NUŽUDĖ 60 ŽMONIŲ
SfiANGHAI, Kinija. — 

Plėšikai, važiavusieji Yang- 
tze upėje, kiniečių garlaiviu 
užpuolė garlaivo jgulą ir ka
reivius. Apie 60 jų nužudė. 
Nužudytus sumetė upėn. Pa
tys su grobiu išlipo sausu- 
moiL

Konstantinopolis, 
šiol policistai galėjo kaip 
ir paprasti piliečiai nešioti 
barzdas ir ūsus. Policijos vir- 
šininkitff matyt, tas nepatiko 
ir jis įsakė visiems nusiskus
ti. Didžiuma paklausė ir iš
pildė • įsakymų, o MĮįi ■ tebe-. 
tillflč.^fleti vienas šįiptĄmeti? 
įtolfeiktaąi griežtaitubįsiBakč 
it lauks Ma jam bini įteik
tas vilkų hiKatifte-.*

',T Tai vis arvo rūšfes progve-

Nuo penktadienio, lapkri-1 ringos organizacijos lies 
čio 4 d., išsiliejęs iš didžiųjų visų nukentėjusių aprū 
Connecticut ir Merrimac u- maistu, drabužiais ir 1 
pių vanduo sunaikino dau
gybę namų, prigirdė daug 
gyyulių, paukščių ir žmo- 
ftiųi i Ū

*■ . s ■ į j >

Kadangi vanduo vis dar 
kįla ir naujasvietas užlieja, 
tai niekas tikrai dar negalį 
apskaityti kiek žalos šis po
tvynis bus padaręs. Pavir
šutiniai imant spėjama, kad 
vanduo iki šiol bus sunaiki
nęs* nuosavybių už apie 
$100,000,000; žuvo apie 600 
žmonių.

X

Daugiausia nuo potvynio 
nukentėjo šio svietos: Vfer- 
mont valstijoj, Montpelier, 
Barre, Bethel, White River 
Jc., Rutland, Ludlow, Bel- 
lows Falls; Massachusetts 
valstijoj, No. Adams, West- 
field, Pittsfield,. Spring- 
field, Winchendon, Becket 
.mięstelįs yra. visas, po

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KAT.

SAVANORIAI KLAIPĖDIE
ČIAI LIETUVOS KA

RIUOMENĖJ

KLAIPĖDA. — Spalių 
mėn. .24 d. Klaipėdos komen
dantūroj ėjo . priėmimas 
klaipėdiečių savanorių į LĮįe^ 
tuvos kariuomenę. NoriūČhj-* 
jų stoti bttvo labai daug, ta- 
čižtu dėl' griežtos sveikatos 
kontrolės priimta tik 14 ri
kiuotei tinkančių ^vyrų. Su
lig priimtųjų noriiHyiri jie 
paskirti į specialiuos dalis. 
Bl priimtųjų 
sūnūs. Iš jų 1 dvarininko, ir 
2 beturčiaic . y

. HARVARDAS^AVO 
^150,000 ;;

NĖW YORK.-<— ^urtuo- 
JisJpĮiivringtoR-niirdftmas pu* 
tiko - S 
ikyrirrv 
rė^pos pinigur.naujiems i^ 
radimams medicinoje.

Skiriami nauji rinkimai pagal sur kaime pastebimas kairių 
' , konstituciją

Lenkų valdžios spaudoje pa
sirodė žinių, kad Pilsudskio 

‘' vyriausybė galutinai išsprendė 
klausimą apie santykius su da
bartiniu seimu. Nutarta šis 

, seimas paleisti ir paskirti nau
jus rinkimus 1928 m. vasario 
mėnesį.

Seimas būsiąs paleistas & nu 
lapkričio 30 d. Jokio konsti
tucijos keitimo nemanoma da
ryti. Rinkimai įvyksią kon
stitucijos numatytuoju termi
nu, būtent: per 40 dienų nuo 
seimo paleidimo dienos. Drau» 

, ge-suavimu būsiąs paleistas ir
senatai?x* * * h ’

*- Naujalis' smitr^S*' senatas 
pradėsią’' sAvd' veikimą 1928 
kovo m. 19 d. Tokiu būdu Pil-

»*f: *' ' r*’ Asudskio vyriaušybė’. • mananti 
likviduoti užsitęsusį konfliktą 

( su parlamentu ta rasti?iŠęitįJet 
galiomis formomis. '• Lenkijos. 

' politinės" partija*,- ’ numatyda- 
? mos tokį PiJradSkitf-vyriapsjk 

7 teš Žingriiį skubiai: ruošiasi 
prie rinkinį kata^anijos.-Lam 
kiama, itad terfkįoh šrinftfaą. 
statas gerokai pakitėsiąs. Vi-

Nufceiitė jusiiis gelbėti į 
siųsta kariuomenė' ta šii 
daug liuosnorių.

Ten kur susisiekimas gri 
keliais, automobiliais ir 1 
tokiu būdu nukirstas, vi 
džia pasiuntė pagelbą oria 
viais. Pašto komunikaej 
su Vermont ir New Haitį 
sliire dar neatstatyta. Tai 

htivo'ir tebėra atkirstas Kūyfgę5“ ūmomis tų vaistų 
Vietomis susisiekimas gel 
keliu nukirstas. Daugiam 
nukentėjo B<>ston ir Albai 
gelžkelio kompanija.

Susisiekimas nukirstas1! 
Jefonu ir telegrafu, *nes sti 
pai išvartyti ir vielos, ų 
traukytos.

Rhode Island apie 
audenyčių darbininkų nri 
ko darbo, dirbtuvėmsdęl 
tvynįo užsidarius.

Tūkstančiai' darbiųinkų- 
kitur neteko darbo, dėlei j 
tvynjo. c- ’

Bostone ir kitur jau Įd 
trūko pieno, nes apie 70 
pieno buvo pristatomas- 
Vermont.

Sekančiame “Darbiniais 
numery bus daugiau žinių 
pie šį baisų potvynį, km 
tiek gyvybių ir turto šniM 
kino. ’ w

—ėl.. I • • i * ’ - -
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kariatijs.

TAVO PLAUČIAI 
SUGES JEIGU 
TU NEAPLEISI 
DEPARTAMENTO

Spalių mėn 
jti iš kalėj i-

I GIEDRAIČIAI garsūs čia 
įvykiais su lenkais mūšiais, 
nulėmusiais Lietuvos Nepri
klausomybę. Ankstybą rytą 
suplevėsuoja gedulos vėlia
vos. Nors ir graži diena, 
bet žmonių prisirenka ne 
daugiausia. Mat, iš eilės-pa- 
maldos lenkų kalba, o lietu
viai tomis dienomis lankytis 
nemėgsta. Pasipylusi po pa-' 
maldų minia užpildo gatvę. 
Visų veiduose spindi susi
jaudinimas. Minia . laukia 
varpų signalo rimties minu
tei. Suskamba varpai. Mi
nia apmiršta. Tylų minios 
skausmą, dėl smurtu išplėš
tos Lietuvos širdies — Vil
niaus, neša graudus varpų 
aidas. Minia tiki, kad jos 
skausmą supras pasaulis ir 
tinkamai įvertins lenkų a- 
vantiūrą, padariusią tokią

LIETUVOS UNIVERSITETO 
STUDENTAS Į AMERIKĄ
KAUNAS. — Spalių 19 

draugi) ir pažįstamų būrelis 
palydėjo išvykstantį Ameri
kon studijuoti Lietuvos uni
versiteto technikos fakult. 
studentą Ermaną Povilonį 
— jau baigusį mūsų Alma 
Mater du kursus. •

“KUR BANGUOJA NEMU
NĖLIS” -SUKAKTUVĖS
Šiemet sukanka lygiai 45 

metai, kai poetas Ksaveras 
Sakalauskas^—Vanagėlis pa
rašė “Kur banguoja Nemu
nėlis.” Dainelės autoriui I*****.
šiuo metu gyvena Varšuvoj. 
Jo poezijos kūriniai ir iki 
šiol dažnai pasirodo Vil
niaus lietuviu laikraščiuose.

“ Y TAIP.. SMARKIAI S
JAUNOJI*! PRADEJA© KOSėjI ; 
NORIU f KAQ BEVEIK NUPU- 

-ZOuau liepsna Aq—---

VAKARAS >

KAUNAS. —&xa. sp|lių 
mėn. 6 d. šv. Zitos dnaug|jos' 
salėje Teolog.-Filos^f^ftte-i 
to studentai suruose susipa
žinimo vakarą. Mat, šiemet 
į Teolog.-Fil. fakultetą įsto
jo į 150 naujų studentų su 
laisvais klausytojais, todėl 
prireikė visiems arčiau susi
pažinti. Toks artimesnių 
santykių užmezgimas stu
dentų su profesoriais ir .tar
pusavy, tiesą kalbant, labai 
reikšmingas akademiškąja- 
■me gyvenime. Jis padeda ir 
vieniems ir kitiems sudaryti; 
draugišką atmosferą, jaukią 
Šeimyna. '

Fakulteto seniūnas, dzū
kas K. Benulis, atidaro va
karą ir pakviečia fakulteto 
dekaną, prof. B. Česnį, ei-, 
nant tradicija, pradėti pro
gramą. Dekanas pasidžiau
gia tokiu gausiu jaunuolių 
būreliu, kuris, sulaužęs vi
sus prietarus, pasišventė sto
ti ir dirbti katalikiškosioš 
kultūros židinyje^ savame 
Teolog. Filos. fakultete, Y- 
patingai prof. dekanas svei
kina jaunuosius studentus ir 
linki jiems eiti senųjų stu
dentų pėdomis, kurie jau 
dirba visuomenėje aktingą 
švietimo darbą. Po jo kal
bėjo dar vysk, M. Reinys ir 
prof. Pr. Būčys.»

Toliau sekė pačių studen
tų “linksmoji dalis.’7 Pi'r-* 
miausia stud. Sėrg. Treigys 
paskaitė momentui tinkantį 
rašinėli. Studentės Petraus
kaitė ir Tamulytė paskambi
no pianinu, e viena studen
tė padeklamavo Sal. Neries, 
mūsų jaunosios poetės, kele
tą kūrinėlių.

Be jų, Emilija Kvėdarai- 
tė padainavo keturias daine
les. Galiausiai stud. Kavec- 
kas paskambino Beethoveno 
“Bresto” iš I-sios simfon.

Profesoriams ir aktingie
siems programos dalyviams 
studentai padėkojo gausiu 
delnų plojimu.

Trečią, “pačią linksmąją” 
programos dalį sudarė šokiai 
su žaidimais. Čia tai prasi
dėjo tikrasis susipažinimas, 
draugiški) santykių mezgi
mas. Visus gaubė šilta, jau
ki atmosfera.

Anf. Pauliuks

SVEIKATOS BUDAVOTOJAS 
DĖL-SILPNŲ ŽMONIŲ

MiUonai žmonių laike paskntiaių 35 
metų gavo puikias pasekmes nuo var
tojimo Nuga-Tone — “nacionalių svei
katos ir stiprumo bučiavo  tojų.”. Jos 
yra vartojamos nuo praradimo sva
rumo arba apetito, nevirškinimo, ga- 
sų skilvyje arba žarnose, neveikian
čių kepenų, silpnų inkstų, pūslės ne
malonumų, galvos skaudėjimo, nusil
pusių nervų, ir nusilpusių pajautimų 
iš ryto, praradimo jėgų svarbesnių kū
no organų ir abelno nusilpnėjimo.

Nuga-Tone visuomet parduodamos su 
•pilna garantija grąžinimo pinigų jei 
nepagelbsti. -Jos turi pagelbėti visuose 
atsitikimuose — arba turi padaryti 
gerinu atrodančiais ir daug geriau be
si j undinančiais — arba, jūsų vaistinin
kas grąžins jums atgal pinigus, Su 
tokia stipria garantija ir apsauga jus 
galit drąsiai bandyti jas. Nušipirkit 
butelį nuo savo vaistininko, tiktai žiu- 
•rėkit , kad. neimtumėt pavaduotojų.

ŠIŲ DIENŲ JUDOŠIAUS 
’ UŽDARBIS

„ Rugsėjo mėnesį Salako 
valsčiuj' lenkų kareivis Bon- 
duchas klastingu budu nuko-' 
vė mūsų pasienio polieinin-. 
ką Morkūną. Lenkų vyriau
sybė už tokį niekšišką dar
bą Bondueho ne tik nenu
baudė, bet "dar apdovanojo. 
Lenkų tardymo komisijos, 
nariai sumetė jam 100 zlo
tų, o vietos dvarininkė Pran- 
cūzevičienė viena davė net 50 
Zlotų. .

Štai lenki) ‘ 1 kultūros ” ju- 
došiški darbai, o jų kariuo
menės moralė vertė.

s vyksta į kapus.i Čia užfiecfe- 
‘ mi vainikai žuvusietns ties 
.Giedrį"

; ■ IŠ kaj>Q, fakela^'ir tauti
nių spalvų žibintais nešini, 
vyksta į užmiestį. Čia, prie

■ sukurto, laužo, (bekalbant Vil- 
niau<£yadavimo reikalų, pa
sigirsta * galingas skautų 
šauksmas “Budėk!” Skau- 
tas Kerulis gražiai apibūdi
na Vilniaus praeitį ir skaur 
džią jo dabartį. Mokytoja 
p-lė Šokelvtė padeklamuoja 
sujaudinusias publiką -eiles, 
apie Vilnių. Prie žėruojan
čio laužo galingai išsiveržia 
iš minios krūtinių “Lietuva 
tėvynė mūsų.” Susirinkusie
ji skirstosi tvirtai pasiryžę 
dirbti, kol Gedimino kalno 
bokšte suplevėsuos trispalvė 
Lietuvos vėliava.

LOTTIE LOOMIS 
I'GAISRININN 
( ... O, KAIP A‘ 
i^PAMATYT^

GRAŽUS PAVYZDYS

ŠIMONYS.—Pelysiu kai
me ant pusvalakio smiltin
gos žemes gyvena pil. Juo
zas Pečkus, plačioj apylin
kėj žinomas, kaipo darbštus, 
blaivus ir taupus gaspądo- 
rius, kuris skolina žn^nėms 
nedideliais palyginus nuo
šimčiais ne vieną tūkstantį 
litų. Daugelį stebinkfS kur 
pil. J. P. turįs tiek gražių 
pinigėlių, kai kiti jo kaimy
nai vos galus-su galais su
mezga. Neveltui sako, kad 
sumanus darbas ir taupu
mas stebuklus -daro..

Kaipogeras katalikas, pil 
J. Pečkus nutaręs yra dorai 
prigyventą turtą pavesti pa
rapijos bažnyčiai

YRA PUIKUS, 
paveikslas ) 'Palikau savo olo PALACE TEATRE./ GOLD5 NAME
yALALfe ItRIKLJ lR SKOLINTI:

7 ClGARETŲ NUO *BILL* y 
VADINO/

UETUVEŲAREŠTAI VILNĮ 
JOJ TEBETJgSIAMI

Gauta žinių, kad šiomis 
dienomis lenkai areštavo 
Smalėnų kleb. kun. Budrevi- 
čių ir Punsko kleb. kun. 
Vencių. "Be-to areštuotas di
delis'skaičius ir šiaip lietui

- ' *

vių piliečių:1 ; ‘ . - 1 7

pUJL./; •* ?

Ano/‘Ryto” Draugijos pir
mininkas’ kun? prof: P. 
Kraujalis ir Lietuvių'Moky
tojų seminarijos kapelionas 
kun. V. Taškųnas. Kitą die
ną buvo paleisti: kun. Pra
nas Bieliaskas, mokytojai: 
Povilas Karazija, Kostanti- 
nas Aleksa, Juzė Kazakevi
čiūtė, buvusi “Vilniaus Ai
do” redaktorė Marija Žu
kauskaitė, mokiniai: Petras 
Vaitulionis, Bronius Leškę- 
vičius-ir tarnaitės: Marija 
Girdžiųtė ir Uršulė Stepo
navičiūtė.
^J*Kur. Wil.” praneša, kad 
paleidus 11 lietuvių, Vil
niaus ir Suvalkų kalėjimuo
se yra dar 19 lietuvių, ir kad 
tolimesnis likimas priklau
sąs nuo centralinės valdžios 
decizijos..

William Schumacl^er (dešin ėj) pasakoja Šerifui Sanford iš 
McHenry pavieto, Ulinois valstijos, kaip jis kirto savo tėvui 
į galvą ginklu, kurį jis čia lai ko: Jis sako, kad jis nužudęs, 
tėvą už tai, kad jis per kelius metus jo neapkentęs ir šmei- 
žęs.

NAUJA VERPYKLA
ANTAZAVE, Ežerėnų ap.
Žirnajų malūne naujai į- 

taisyta mašina karšti ir 
verpti vilnas. Sako, kad 
verpsią ir linus. >

Žmonės džiaugiasi, kad ne
reikės važinėti po 30-50 klm. 
į Juodupę ir kad atleistas 
“podmelščikąs,” žmonių va
dinamas Udrius, kuris visai 
nenorėdavo su atvažiavusiais 
į malūną kalbėti. • - ?

R TARIASI DĖL DURPIŲ

Iš Vokietijos nesenai buvo 
atvykęs į Lietuvą vienos 
stangios durpių apdirbimo 

' firmos atstovas tartis su Že- 
į-, mes Ūkio Ministerija dėl į- 

steigimo presuotos (brike- 
X- tų) durpių gaminimo f abri- 
ir kos. Minėtas atstovas aplan- 

kė mūsų didesniuosius dur- 
pynus vietose susipažinti su 

>: durpių rūšimi ir jų išdirbi- 
■Į mo galimumais. Tinkamiau- 
£ šia vieta tokiai fabrikai -mįr. . _
c steigti buvo pripažinta “E- 
į- žerččio” durpynas, Zapyškio 
|kvalsčiaus apie 6 kilomt. nuo 
£■ -Kauiio. Atstovas, apžiurę-., 

jęs durpynus, išvažiavo at- 
? - gal padaryti pranešimą savo 

firmai. -
;

PROPOGANDOS 
Kž? ATVIRUTĖS 
R KAUNAS. —- Propogąn- 

Mostiksiu Šaulių Sąjunga iš- 
^ leido atvirutę sil Lietuvos že- 
0\ 'm^apiu, ant kurio’juodai 
šį atžymėta lenkų okupuota 
fe Lietuvos teritorijos dalis su 

sostine Vilnium. Antroj at- 
<. virutės pusėj parašyti obal- 

šiai, viršuj : “pavergtas Vil- 
į-į mus!” apačioj — “Atvaduo
si kime Vilnių!” Šių atviručių 

platinimas pavedama pašto
- ištaigoms*

i
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- -MOKINKI M ĖS ■ i metais tur būt tik pusę to te
šlomis dienomis Paryžiaus t surinkome. Ir kodėl ? Argi 

teismas išteisino ir paleido 
žmogžudį, kuris viešai prisi
pažino užmušęs — nušovęs * * .* ■ 
žmogų.

Tuo prisipažinusiu, bet pa
teisintu žmogžudžiu yra ru
siškas žydelis S. Schyvartz-. 
bard, kuris apie melai atgal 
Paryžiuj nušovė ukrainiečių 
vadą generolą Simon PetliTi
rą .. * **

Nežiūrint to, kad teisme 
buvo pri parodyta, kad S. 
Sch\vartzbard yra bolševi
kas, kariavusis bolševikų ka
riuomenėj tiksliai nuvykęs 
Rusijon, kad kovojus už 
bolševikus, bet visgi jisai iš
teisintas.

Kodėl ? Todėl, kad Samuel 
Schvvartzbard yra geriausias 
organizuotos tautos narys — 
žydas.

Kaip tiktai SclnvartyJpard 
suareštavo, taip viso pasau- 

’ lio žydu spauda ėmė šaukti, 
kad S. nėra kaltas.

gyvenimo sąlygos jau taip 
pasikeitė ? Ne, mes užmir
šome, kad socialistas Pil
sudskis kankina geriausius 
Vilniaus lietuvių: sūnus ir 
dukteris: Ju kančių mes ne-* z

atjaučiame.
--------'-i

Mūši] brangioj tėvynėj Lie
tuvoj ir tenai nieko gero ne
simato. kuomet Pilsudskis 
Vilniuje siunta uždaryda
mas lietuvių mokyklas, areš
tuodamas lietuvių mokyklų 
vadus, kunigus ir šiaip su
sipratusius lietuvius, Nepri- 

: k 1 ausomo j Lietu vo j bū rel i s 
smetonininkų. tarsi Pilsuds- 

| kini pritardami, slopina ge
riausius Lietuvos nepriklau
somybės gynėjus. LietuVa 
pradeda gryšti i tuos laikus, 
kuomet stražnyko nagaika 
buvo Įstatymas, gi prasita
ri mas prieš caro valdžią ~ 
Sibyras.

Tokiu keliu eidami, mes 
Vilniaus neatvaduosime ir

i

nes jo'tautos į geresnę ateitį nenu- 
nusikaltimas turėjo tautinio'! vėsimo. Mes daug o daug 

pobūdžio. Amerikos žydai iturime pasimokinti nuo žy- 
sionistai, sudėjo apie šimtą > du. Jiems kiekvienas jų 
t ūkstančių dolerių, 'kad tik-į tautos narys yra brangus ir 
tai Sclnvartzbard’ą apgynus 
ii- apgynė. Žinoma, prancū
zam negaila ukrainiečio ko
vojusio už savo tautos nepri
klausomybę, bet kažin, ar

jie vieno savo nario apgy
nimui šimtus tūkstančiu su
deda. Beilio apgynimui žy
dai sudėjo 75,000 dol,, dabar 
S. Schvartzbard apgynimui

tie patys prancūzai paleistu, vien New Yorko žydai pa-
siuntė $80,000. Alės gi viso 
ketvirtdalio savo tautos ap
gynimui nuo lenkiški! bude-, 
liu nesudedame nei dešim
tos dalies to, nes pas mus 
nėra^vienybės, mes dedamės 
daug gali, bet tikrenybėje 
nieko negalinie ir nesisten-

sakysime, jei kokis arabas 
nudėtų prancūzų genęrolą, 
kaMTrtą, kuris Dwnftską sir- 

' griovė ir tūkstančius arabų 
išskerdė! Nebūk šiam žmog
žudžiui žvdu tautos, galima 
drąsiai sakyti, kad jam būt 
prisiėję jei ne po giliotina 
gt- 
lą tikrai būt aplankęs, bet.ti. 
kad jisai yra gerai organi
zuotos tautos nariu, tai visa 
toji tauta stojo jo užpakaly
je ir jisai likos išteisintas.

Štai mūsų tautos ne vie
nas, bet šimtai tūkstančių įtoje visiems bendrai jungtis 
žmonių lenkų užgrobtame ibendran darban, kas kolonL 
Vilniaus-krašte yra kasdie-1 ja norime užsidaryti, kad 
na kankinama, žudoma ir ai* pliekas apie mus nei nežino
mos parodome,. kad tai yra tų. 
mūsų broliai, kad jų kan
čias mes atjaučiame? Labai j darbe, 
mažai arba sūris nieko. 1926 Įme ir Vilniečius daugiau pa- 
m. amerikiečiai skaitliuje a-;remti ir patys būsime daug 
pie 800.000 žmonių, vos ne- įtvirtesni. Mokinkimės vie- 
vos centais surinkome apie pivbės nuo žydų, nes tiktai 
tūkstanti dolerių, gi šaais j Vienybėj — Galybė.

aivą padėti, tai Velnio Sa- šiame ką nors liendrai veik-

i
Pirmieji ..Amerikos lietu- 

viai ateiviai daug geriau su
prato* vienybės reikšmę, jei 
būrėsi i draugijas ir jų jėgos 
kasdien didėjo. Alės gi vie-

> -

' ' ' J
• ■ 'k * ''s* ■>'—'^^-* U-

Čia matome susirinkusius baltarankius darbininkus su
darymui stiprios taip vadinamos “baltakalnierių” unijos 
New Yorke. Į tą uniją priimami knygvedžiai, stenografės 
ir kiti ofisu darbininkai, šiame susirinkime matome kai- 
bant naujosios unijos pirm. p. Leonard Bright ši unija pri
sidės prie Amerikos Darbo Federacijos.

t

( lž josios darbą ir mūsų orga- 
! nizacijos pamylėjimą Mass., 
Į Maine ir N. IT. Moterų Sąjun
gos Apskritys viešai p-lei Bro-

KUX. KRUPAVIČIUS 
NEATVYKS

Pareiškus pageidavimą, kad 
Lietuvos visuomenininkas, { 
gerb. kliu. M. Krupavičius nei Tvaškiutei reiškia savdnuo-
aplankytų Amerikos lietu- širdžią padėką, 
vius, kun. Krupavičius bu-j 
vo pasižadėjęs mus tikrai i 
dar šį rudeni aplankyti, bet 
štai spalių 28 d. gavome ka
beli, kad neatvažiuok. Apie 
priežastis, kodėl neatvažiuo
ja, praneš laišku.

Fed. SeUretorijotas

i
i

Ona ^/Kašėtaite, 
'Apskričio Pirm.

Marcelė 0. Petravičienė,
Apsk. Raštininke.

VIEŠA PADĖKA
Masą., Maine ir Nevv Hamp- 

stiire Moterų Sąjungos Apskri
tys patyrė, kad p-lė Bronė Tvaš- 
kiutė daug nuoširdaus darbo v- 
ra Įdėjusi, rengiant LaSvrence 
Moterį] Sąjungos minėto aps
kričio pikniką. Ji ne tik darbu 
prisidėjo, kad piknikas Moto
rų Sąjungos Apskričiui geriaus 
pasisekti], bet ir aukomis, nes 
ji tarp kitko yra paaukavusi ir 
prizui dailu savo ranku darbo 
nupieštą paveikslą.

ŠTAI GERA NAUJIENA 
CIGARETU RŪKYTO

JAMS , * » *

Per naujai išrastą būdą P. 
Lorillard Kompanija, kuri 
išdirbinėją cigaretus,* ciga
rus ir tabaką per 160 rųetii 
suvirs, išrado ir išleido nau
ją c.igaretą, kuris duoda 100 
nuoš. malanumo jūkyme, be 
jokios-'g^klės iritacijųš?.' 

šis eigaretas užsivardina 
OLD GOLD ir ištikrųjų jo 
vertė lvgi su auksu. Galima 
ši ei garėtą rūkyti nuo pat 
rvto iki vakaro.

Tik pasipirk. pakeli OLD 
GOLD šiandien.. Mes esarhe 
tikri kad antrą pak'eli pirk
si rytoj. Nėra nė kosulio ve
žime.

Skaityk OLD GOLD ciga- 
retii skelbimą šiame nume
ry. Rąsi jame daug juoko 
ir malonumo dėl savo šeimy
nos ir draugu. Jie telpa nuo
latos.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE K A V*

'Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
A pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiiuiriu- 

i Ik&ir motina..Šitose skiltyse kas savaitę tilps <traip'iieiiai ku
rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Į. Šup’auri'’■ 
viriais žiiriri 

Įltiuė.j soroj. ' 
rus vAIgis.

RODVKLĖ No. 10C

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI

reikalaukite
NAUJA IR LINKSMIAUSIĄ . 

VEIKALĄ j

“ŽEMĖS ROJUS”
Visokių rašytojų 3-jų veiksmų

- komedija

KAINA 50 CENTŲ
DALYVAUJA ’5 vyrRi ir 4 mo

terys. Scenerijos: miesto ir far- 
mos kambariai.

Ši komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

Galima gauti:

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

ARTI SUKVAILĖJIMO DĖL 
STRĖNy GĖLIMO

l>e- 
jŲS

Johnson’e Red Crošs Kidney 
Plasteriai Teikia Greitą, 

Tikrą Pagelba
*

Greita pagalba yra patikrinta
Įveik nuo pat momento, kuomet 
| panauilosit Johnson’s Ūed Cross-Kirt- 
ney Plastėti prie skaudamos vietos.

dildanti, švelninanti, ši senoji gy
duolė pašalins aštrius skausmus ir at
šipusius diegimus strėnose, sustiprins 
Jr suteiks nusilpusiems muskulams ga
limybė atgant tvirtumą, ir visus tru
kumus pašalins tarsi magišku bildu.

Gyduolės jiersisunkia per <xlą ir eina 
tiesiog i silpnas skaudamas, vietas, nu
silpusius muskulus, malšina skausmą, 
gaivina nusilpusius nervus* ir atstato 
linošą veikimą muskulų.

Pel greitos pagalbos — tyuk tikras 
pareikalattt didelio Jolinson's Red 
(’ross Kidney Plasterio su raudona 
flanele užpakaly. Visi vaistininkai 
jtios parduoda.

Virimo Receptai
Daug yra liūdi] pagaminimui 

virtu ir trupintų Sėlenų. Galima 
jas valgyti su pienu ar Smetona 
kaipo grūdų, valgi.’ Apsibarstyt 
ant kitų grūdinių valgių arba virt 
su karštais grūdais. Bandyk juos 
kepant blynus, priekandžius, ct'c 
Kožnas šeimynos narys turėtų val
gyti sėlenas nes jos turi skanu 
riešutų skoni ir yra labai sveikos. 
Sekantis yra dovaną laimėjęs re. 
rėptas, padarytas šefo vieno iš di
džiausių NeiY-yorko hoteljų.

SELEN^EPDINGAS
• 4 kupinirišaiikšt tikai sėlenų

Pusė puskvortės pieno
1 šaukštas miltų
Pusė šaukšto kornų krakmolo
4 kiaušiniai
3 šaukštai cukraus
Pusė puoduko sviesto.
Supjaustyk sviestą Į miltus, su

maišyk kornų krakmolą, sėlenas 
ir pusę to cukraus ir dadėk ver
dantį pieną: maišyk gerai ant ug
nies per apie*minutą. nukelk, su 
maišvk keturis trynius. Paskui 
dadėk tuoS baltymus suplaktus 
tirštai su likusiu cukrum. Supilk 
i gerai išsviestuotą ir cukruotą 
formą ir Įdėk Į skarvadą su biske. 
liu vandenio joje ir kenk viduti
niam pečiuj per apie 30 miliutų. 
Duok valgyt su apribotų sosu se
kančiai sudarytu: Persnausk ma
žos dėžės daugumo apribotus per 
sietuka. dadėk puse svare enk 
ir pavirink per apie penkias 
nutas.

Virtuvės Reikaluose
Sena knyga arba žurnalas
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Kūdikiai Mėgsta Šį Sveiką Desertą 
o ima jį tik vieną minutą padaryt

gera b«dai gal būt geri, bet yra seno
viški^ Galim.*? gauti pirkti mažy> 

linkio mučinke kuri no 
tik n<*l>ran«*i, bet vra bile spalvos 

norit. Ji tiri a landžiai 
tuo paeiti laiku leiT 

linosai vaikščiot. -Tie 
’ko plank-K gerame sto

ri 'vo<(£j'is >r-'-aritariški. .3 
o.-, .*■>.- . J *- • i1 .

n s >ra tai
■ n< s p 

’ is:*

siji. Labai lenpvai nusiplėšia ka
da susitrina. lieka švarus, gera* 
puslapis sekančiam sykiui.

1

Džiovinti krekeriai, sūris ir vai
sių košelė duodama su kava labai 
tinka po gerti pietų.

Bandyk naudot tiekalumino in
dų virtuvėj kiek tik 
tik kad nebrangus, 
kerir lengvi.

Reikia atsargiai 
pajų lėkštes. Parink tokias ktt 
rios neiškilę per vidinį, nes pajus 
išsipūs per vidurį. Geras pajus y- 
ra storas nežiūrint kur pripildy
mas yra.

Maliavota virtuvė atrasta esant 
sanitariškiausia. kadangi dulkės 
ir vabalai negali rinktis ant malta 
votų lentynų. ♦

Kiekvienos šeimyninkės pride- 
rystė yra išvalyti pieno bonkas ir 
Eile bonkas sugražinant.

gali. Jie ne 
bet ilgai lai

pašir-inkib'ti

:te šilko
i
kokios

, ant’ gaivos ir 
džia orui ’’ 
taipgi nžla 

įe ir cr.'

i . . . rij
Į i'rakai4;!’ ima*, yra lai išmatos iš.

i odos pagamii: n< s prakaito gilių: 
išsimėčiusiu po vis** pavirš], IVa- 

: kaito gilės yr.-i aut del-
an* koįn'p:nhi. Taigi reir 
iii-itu atkreipti.atidos Į tas 

-lu-.il kojos. popn/.astĮs ir 
k i f:**o nm kait a vimo vietos 
mazgui kąri ’en ar su anti- 

niuih:. šaltu tarų arba 
ir n.įskui visai nušhros- 

'škti abmsti. Biskelis 
priMeri" užhavstvtas po 
si*>* ■ simo. padaro odą

v
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Mes Rekomenduojame Sekančius Rrod-Nrfr.’t:
Kiekvienai šeimininkei yra veikai ima*: n<*kt:r! ; vik*

kiekviena šeimininkė sali jas gan, vis ai C* k: i h ' • * "J '
enge kondensuotą pieną, l’ž jų leili-li u< ''.no-loma !• * *. : - m* ** * ?•<. 
Jų jtalpa. tai geriausis pienas ir cukru s. VSi gi*"- *:*i-d :• *' '•
kondensuotą pieną.

'V

Apdėk nonoms arba supjaustytoms bananoms, 
arba, apelsinais (orančiais).

IK riekė kėkso arba apskritas biskvi
tas—

t I

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Aimš 
rikoj.
APIE

YRA
LIETUVIŲ TAUTOS -VEIKĖJUS
IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS .VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS "
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

; užimti paveikslais
Kaina 33.50 Užsisakykite

“DARBININKAS
366 West Broadway

iūNDENSEC MM
z

O ant viršaus visko apipilk gausiai
BORDEN’S PASALDYTO KONDENSUO
TO PIENO.

Kūdikiai labai ji mėgsta—sykiu ir labai mais
tingas. ; .

Atrasi, kad. tai vra vienas iš ekonomiškiausiu• * 
desertų, nes kainuos mažiau negu perkant cūk- 
m ir smctoną paskyrium.

Taupykite Leibelius Dėl Brangiu Dovanu
Kiekviena“ Hnrrien I.eibelis kaip atvaizduota turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausią premiją krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva "auti sidabrinių daiktų, lėkščių. laikrodžių ir 
dnuge’.j puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leilteliais nuo 
šios rr.Sies Pasaldyto Kondensuoto Pieno, rmdėk taupyt leibe
lius šiandien. Tamsia džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premtjų.

Mūsų Boston o Premiją Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KJTOti PREMIJŲ KRAUTUVES

RRIDflEPORT. Ct. I’ROVIDENCE. R.T. 
105 ('ongrens St. 49 Aborn Street 
arti Mulo Street arti \VaMilngtrm St.

FALL RTVER, Mass.
14—3-nl Street
arti Reilfonl St.

■ 1» šią Stebėtiną Knygą
•*Mifl: —it*’iKiau* ii nK^skirut,** parašė Mrs. Ilcntly.. TnT Ih1 
ai. i"i'■»; p*:ikiniisi Knygutė apie Į»lvną Ir jo vnrtojimą rinmuoso. 
Tik savo vr.tilą. ntJre*Q ir kartu įkišto ftcnklelj u# 10c.
npuioki*Ritini pntuniiuo. pcTStuntlrrto Ir tt.
THE r.OTilCN i’oMPANY. RORDEN RT.nG.

DABAR NE SENIAU.
Nūdieninis gyvenimas t;ei( kupinas įvairiausiu įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. 1----------

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šrr.iią laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo vi.tais Lie- 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly . Į 

v greit galima su^įnoti iš “TRIMITO.”
nimo klausimais; be to, deda Įdomių apysaką, eilių. įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyveninio aprašymų irt. t.„o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda Įžymaus Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- 
tuvos veikėjo paveįksla.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metiį, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygų “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukėse” .:

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penktus naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus^

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt 50c. ir trims menesiams .3 lt. 75c. • Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vok i et i joji r Estijoj tn:p p- t. kn:p Lie
tuvoje.

‘TRIMITO? adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.



1S LIETUVOS

civilizacijas^

KANDIDATĖ KONGRESAN

Krupavičius ir

VI. Lenski'o

MUZIKA
Vertė V. T.

:ais a- 
ludai ir 

Jam 
visūpirma rūpėjo “Big 
Bill” Thompson’o karjera, 
pirmoji vieta. Tokius.žmo
nes pas mus vadina bluf’ 
fer’iajs ir fourfleslier’iais, ’ 

Visai kitokio tipo‘žmogus

VAIKIŠKAS NACHALIS 
KŪMAS

Melodija augo, balsu kiekis vis didėjo, bet 
juose kaip ir pirma buvo kaž koks nenuvokiamu 
vakarinių tonu neaiškumas. Ji plaukė iš tos ker
čios. kur skambėjo fortepiano ir gaudė smuikas, 
ir į ją buvo atgręžti čia esančiųjų klausytojų nu-* 
blyškę ir pilnai kankinančio lūkesio veidą į

Gėdėjanti jauna moteriškė pakėlė galvą ir su
dėjo rankas ant krūtinės. Ji išgirdo savo miru
siojo sūnaus balsą ir visa suvirpo iš džiaugsmo. 
Jis kaž ką jai kalbėjo, ilgai ir linksmai, bet kaž 
kas kliudė jai suprasti jo žodžius. Ji pasvyro 
priekin, visa pavirto “klausa, bet veltui: žodžiai 
skamba neaiškiai, tartum per sieną, ir plonutis 
balselis atsiliepia, vis toliau ir toliau... Štai jį 
visat nusmelkia graudūs laidotuvių maršo akor
dai..-Ji mato tamsioje tyliai-einančioje minioje 
radasto spalvos, ant'baltų rankšluosčiu siūbuo
jantį grabelį, o jame tarp gėlių geltoną, su
stingusį.', rimtą veidelį ir mažutes, nuo ligos su
džiūvusias rankutes, kurios dar taip nesenai mei
liai ją globstvdavo. Jš kažin kur atplaukia kur
čias laidotuvių maršo skambesys^ ir minkštas jo 
luinuos pagrobia grabelį ir. linguodamos, neša 
taipitoli. kad ji jau nebemato jojo... Ir staiga 
ji nugirsta tą tylą, kuri'viešpatavo namuose, kai 
ji vėlai vakare. grįžus iš kapų, visą naktį vienui 
viena'vaikščiojo'tuščiuose Saituose kambariuos^

su jąja sėdi ir gali nors prieblandoje jąja džiaug
tis. Apie didesnę laimę jis ir nesvajoja.

Pačioj tolimoje kertėje, kedėje, lyg sustin
go jauna moteriškė,' gėdėjanti dėliai nesenai mi- 
rūšio josios šešių metų sūnaus. Jos nublvškusia- 
me, skausmu pervertame veide matosi tiek be
vilčio nusiminimo, kad rodosi niekas jos nenu
ramins. ..

Palei langą, atsirėmęs į sieną, stovi viduti
nio amžiaus viengungis vyriškis. Jo plaukai jau 
žilterėję, o liūdnose akyse matosi šaltas vienu
mos nuobodui is. • • ■ • j

Ant kilimo ties sofa gulėjo šešių metų mer
gaitė, ilsėdamasi nuo dienos įvargių-žaidimų ir 
išdvkavimu...• »

Visi įtemptai laukė muzikos. Tr ji pasigirdo 
— tylia, neaiški, kaip vakarinės prieblandos: ji 
liejosi lygiai, tyliai, kaip toji žydriai pilka su
temų migi a, kuri iš aukštojo dangaus pylėsi vi
dun per platųjį langą. Rodėsi, kad pačios sute
mos yra išaustos iš ilgų maloniai vibruojančių 
smuiko garsų ir permatomų, kaip stiklo skam- 
l^ęsys.. fortepiano,takosią. Ir šitas švėlnųtįs au
dines siūbavo ore,'pripildydamas visą kambarį, 
o per jį vos matėm nejudamai gulinčios ant kelių 
rankos ir nubalę veidai su didcKomis akių dėmė-

Tą, ką lietuviai vadina 
.- sveiku protu, rusai — zdra- 

smisl, lenkai — zdrowy 
Tozs(ldek, anglų kalboje va- 

g-dinama common sense. Yan 
kiai išgalvojo day. vaizdesnį 

iy išsireiškimą: horse sente 
H reiškiantį maždaug tą patį 
£ ką ir common sense su tuo 
lt tik skirtumu, kad 7?orse 

sense reiškia labiau praktiš- 
ką sveiką protą. Lietuviškai 

-1 gal galima būtų horse sense 
- išversti: arklio protas.
Bį Paieškoję to “arklio pro- 

to,” mes jo niekur nerasi- 
iT.- me... pas cenzorius. Ar tai 

bus caro, ar bolševikų, ar 
B fašistų cenzorius, jis visur 
V. ir visuomet toks pat —- be- 

smegenis. Ką jau ir bekal- 
r, bėti apie “arklio protą” pas 
y- .. cenzorius! Kažin dar, ar 
įy. pas vidutinį cenzorių rastum 
R šeško protą, bet užtat smar- 
£ ves!.. kad net visos tautos 

nosis užsikemša!
&T ' Buvo viena cenzūra, kuri r.- -> . 7
į£ pasiekė savo tikslo propa- 

gandai talkininkaujant. Bu- 
vo tai Didžiojo karo cenzū- 
ra. Taikos metu, ypač po 
perversmų, toki cgnzūra ne- 
įmanoma. Toki,gi, koki yra 

\ dabar savo tikslo neatsiekia. 
Priešingai, kenkia tiems, 

‘g kurie ją įveda, ir drauge vi- 
Į sos. tautos labui, nes kaiku-

rie žmonės, kurie normaliai 
.*• lieja kritikos atramentą,. y- 
3' ra tankiai pastūmėti lieti
į kraują. Pajaujai, Tauragės
|į ir kiti neramumai, apie ku- 
briuos dabar praneša, Arneri- 

kos laikraščiai, tą vaizdžiai 
S įrodo.

Teisingas yra rusų pasa- 
mas, kad kiekvienas savo< 
kai kraustosi iš proto.

J didelį venecijonišką langą liejosi vakarinės 
prieblandos. Kambary visi daiktai nustojo ryš
kumo ir pavirto tamsiomis dėmėmis.

Prie fortepiano priėjo susikuprinusi, žila
plaukė senute ir, atsisėdus, pasuko veidą į sto
vėjusį čia pat jauną smuikininką. Jos veidas 
reiškė pasirengimą pradėti. Jis pridėjo smuiką 
prie paties ir prisiglaudė žandu, tartum įsiklau
sydamas įslepiančiuosius ten garsus. Jie visumet 
prieblandoje fantazimodavo sykiu, ir čia — jau
nystė ir senatvė ėjo greta, gražiai ir maloniai 
susiliedamos į vieną grakščią ir švelnią harmo
niją.

Sofoje sėdėjo jauna mergina, liekna ir gra
ži, kaip pavasario žiedas ant liauno ir tiesaus 
stielio. Josios gražutis veidas truputį išdidus lyg 
sakyte sakė kiekvienam, kas į j^žįūvėjo: nępri; 
eik prie manęs — tu ne tas, kurio aš laukia...

Greta jos,atsisėdo jauniklis, išblyškęs, dro-4 
vus, atsargini ir bailiai skersakiuodamas į mer-

vilizacijos voratinklį suardy
ti.

Mes matome, ką gali pa
daryti sulyginamai nedidelė 
gamtos katastrofa. Mes e- 
same girdėję padavimus a- 
pie Atlantis ir Lemuriją, žu
vusius kontinentus ir draug 
su jais žuvusias < 
Ar tuose padavimuose yra 
tiesos, ar ne — nesvarbu. 
Visgi labai galimas daiktas, 
kad dabartinė mūsų civili
zacija su visomis jos žino
momis šaknimis ir šakomis 
nėra pirmutinė mūsų plane
tos civilizacija. Jei kitos y- 
ra buvusios pirm mūsiškės, 
kas jas pražudė? gamtos ka
taklizmai, ar pačių žmonių 
blogumas?

Didžiuojasi žmogus gamtą 
pažabojęs, bet gamta laiks 
nuo laiko jam primena, kad 
ji dar toli gražu nėra paža
bota. Ir taip per amžius ir 
amžius einą kova be atvan
gos tarp žmogaus irrgamtos. 
Greta tos kovos einą įeita ko
va : kova gero šu blogu pačių 
žmonių tarpe. Katra iš tii 
dviejų kovų yra žmogui pa
vojingesnė? Katra gresia 
mirtimi žmogaus civilizaci
jai? Gamta siunčia žmo
nėms katastrofas, bet žmo
nės patys sukelia karus. Iš- 
kur civilizacijai didesnis pa
vojus?

Šiandien atrodo, kad ne 
gamta, bet žmogus pats sau 
yra pavojingiausias sutvėri
mas. jis pats, civilizacijos 
statytojas, yra didžiausias 
jai pavojus, nes karus sukę- 
lia ne gamta, bet jis pats.

Išėjęs ‘ pereitais • metais būr yra Amerikoje; beveik 
Lietuvoje mūsų rašyto jo P.! visi asmenys, vietos ir įvy- 
Rusecko pirmas “Kitygne- kiai vis1 nauji, pirmame to

temas padarė mūsų | me nepaminėti. Be to, pir
mame tome atvaizdu yra vos 
45, antrame gi bus apie 70. 
Bus tai viena iš labiausiai 
paveiksluotų lietuviškų kny
gų. Viršelis bus naujas ir 
spalvuotas, kaip ir pirmo to
mo. Iš viso knygoje bus nė 
mažiau 320 puslapiu didoko 
formato.

Kadangi tai knygai išleis
ti reikalinga daug piųigų, 

Itai prašoma jau dabar siųs- 
* ti “Knygnešio” Redaktoriui 
iP. Ruseckui užsakymus o 
drauge ir’pinigus. Užsisa
kiusieji “Knygnešį” gaus 
tuojau, kai tik jis išeis iŠ 
spaudos, t. y. ne vėliau š. 
m. lapkričio mėnesio. Aiš
ku, kad .ir antras “Knygne
šio” tomas į Ameriką bus ly- 

iai rūpestingai atsiųstas, 
kaip ir pirmas tomas buvo 
siunčiamas.

“Knygnešio” II tomo A- 
merikoje kaina su persiunti
mu: neįrištas 1 dol., įrištas 
į kietus audeklo viršelius 2 
dol. Viršeliai su gražiais 
aukso užrašais. _ . .

Užsisakant antrąjį tomą—_ 
sykiu galima užsisakvt ir" 
pirmąjį tomą. Pirmojo to
mo įrišimai ir kaina tokie 
pat kaip ir antrojo tomo.

Pinigus siųsti šiuo adresu:
“Knyg n esi o” Re.daktoriu i 

P. Ruseckui, Duonelaičio 17, 
Kaunas, Lithuania.

Taigi ir cenzūros kiekviena 
kitaip kraustosi iš proto. Į- 
vairose šalvse—-įvairiai cen- 
zoriai k valiuoja. Lietuvos 
cenzoriai dar nepatyrę, jau- 
mį, galima sakyti, vaikai. 
Užtat tenka pastebėti daug 
vaikiškumo jų žygiuose. Bet 
Lietuva yra “didvyrių že
mė;” užtat prie jų naivaus 
vaikiškumo prisikergė dar 
ir “didvyriškas” nachališ- 
kumas. Jiems padeda ir dik
tatorių oficiozai, “Lietuvis” 
ir “Lietuva.” Štai pavyz
dys. Voldemaras pasikalbė
jime su laikraštininkais pa
reiškė, kad opozicijos spau
dai leidžiama rašyti apie re
ferendumą ir konstitucijos 
“pataisas” be jokių varžy
mų. Oficiozai tyčiojasi iš 
“Ryto” ir “Lietuvos Ži
nių,” kodėl girdi jie nieko 
nerašą. Tiedu laikraščiu pa
bandė duoti atsakymą ir 
cenzorius išmargino abiejų 
straipsnius taip, kad tik 
kriauklai beliko! Neteko su4j«t Itei$te katalikų parti- Jis tuo jau laimingas, kad vienoje sofoje knis.

Chieagos majoras, “Big 
Bill” Thompson’as “paskel
bė karą” Anglijos karaliui. 
Jurgiui V-am. Jis “kariau
ja už ąmerikanizmo princi
pą,” taip bent jis pats sako; 
jis kariauja prieš “Ameri
kos anglikanizaciją'.” To 
“karo” motyvai yra du: 
vienas paties Big Billo am
bicijos, o gal ir geše.ftai; ki
tas — amerikiečių,- ne ang- 
lo-saksų kilmės, noras nusi
kratyti ateivių iš Anglijos 
diktatūros. “Big Bill” mo
kėjo panaudoti “ameriko
niškų amerikiečių” nepaten
kinimą “amerikonišk 
merikiečiais”'savo imu 
tapo Chieagos.majoru.

rūpėjo

P-nia Medill McCormick, 
žmona mirusio Republikonų 
senatoriaus iš Ulinois ir na
rė Republikonų tautiško komi
teto, pasiskelbė kandidate į 
kongresmanus iš Ulinois vals
tijos.

šio” i 
visuomenėje didelį įspūdį 
ir sukėlė tikrą triukšmą. 
“Knygnešys” iŠ tikrųjų bu
vo suįdominęs plačiąją vi
suomenę, apie jį ilgai rašė 
visi Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių laikraščiai, jį pla
čiai skaitė ir daugelis, be 
abejonės, dar tebeskaito. 
Šiandien “Knygnešys” yra 
kiekvieno labiau susipratu- 
sio, apsišvietusio, inteligen- 
tiškesnio lietuvio namuose.
Ir nieko stebėtino! “Knyg

nešyje” juk gyvai atpasako
ta spaudos draudimo gady
nė, ryškiai vaizduojama sun
ki, podraug ir garbinga mū
sų tautos kova su rusų val
džios priespauda dėl būti
niausių tautai teisių ir rei
kalų — spaudos, mokyklosAg 
kalbos, laisvės ir k. O juk 
ta kova tęsėsi keturiasde
šimt metų! Ir dalyvavo jo- 

visa mūsų tauta... Ir už- 
grundino ji mus ir sutvirti- 
no^-pažadino ir paruošė prie 
kovų, kurios davė mūsų se- 1 
najai tėvynei nepriklauso
mybę.

Gavome žinių iš Lietuvos, ; 
kad greitu laiku, ne vėliau 
lapkričio mėnesio išeis ant
ras tos brangios mums kny
gos tomas. Tas antras 
“Knygnešio” tomas bus ne
mažiau įdomus, kaip ir pir
mas ir leidžiamas lygiai rū
pestingai. ' Naujais įvairių > 
nuostabai įvykių aprašymais 
lygiai gyvai, kaip.ir pirma
me tome bus vaizduojama 
spaudos draudimo gadynė, 
bus pasakojama, kaip anų 
laikų šviesuoliai, knygnešiai 
ir kiti pasiryžėliai nenuils
tamai kovojo su rusų prie
spauda, slapta gabendami 
per rubežių lietuviškas kny
gas ir laikraščius, gudriai 
prigaudinėdami rusų žanda
rus, šnipus, gausingą sienos 
apsaugą, dideliame pavoju
je platindami žmonėms susi
pratimą ir švies;).

Pirmame tome paminėta‘i 
daugiau 500 asmenų iš įvai
rių Lietuvos vietų, aprašy
ti jų darbai. Antrame tome 
dalyvių skaičius, kaip spėja
ma, bus ne mažesnis: jie ir
gi bus iš įvairiu Lietuvos

jos vadas, kun. Sturzo. Jam 1 
visūpirma rūpi idealai ir i 
tautos gerovė. Jis veda, nes 
jo gabumai, širdis ir aplinky
bės jį prie to veste verčia. 
Savęs jis neieško, pirmyn 
nekiša. Tai ne demagogas 
ir ne diktatorius. Jis moka 
objektyviai galvoti ir mylė
ti — ir pasiaukoti.

Kur pritiko Voldemaras? 
Taik prie Voldemaro! Val
džioje, opozicijoje — vitri- 
oliškoje opozicijoje — Vol
demaro vyriausias autorite
tas, paskutinė “neklaidnga” 
instaneja buvo — pats Vol- 
demaaras. Pozicijoje ir o- 
pozicijoje lygiai dogmatiš
kas ir diktatoriškas, pir
ma . pykstąs, paskui tik 
galvojąs, bet niekuomet sa
vęs ir savo ypatingų “gabu
mų” nepamirštąs. Toks žmo
gus kaip tik tinka būti šo
kinėjančiu savo ambicijų 
futbolu ir kito gilesnio žmo
gaus “šaška.” Kas tas spi
ritus movens yra už Lietu
vos politinių kulisų kurs 
stumdo Voldemarą, parodys 
ateitis: gal Glovackis, gal 
Plechavičius, gal Petraitis, 
gal kas kitas? Neabejojame 
taipgi, kad ateitis* parodys, 
kad Voldemaras buvo pasi
pūtęs ir pilnas ambicijos to 
užkul i sin i o m ani puliatori aus 
pastumdėlis, kuris betgi .su
gebėjo suhipnotizuoti geni 
ndfų lengvadūšį Smetoną.

Lyginant Krupavičių su 
Voldemaru, negalima nepri
pažinti, kad Krupavičius nė 
ne kritikavo su pasiutimu, 
nė ne. lindo į premjerus, nors 
turėjo tiek ir tiek progų, bet 
dirbo, dirbo, dirbo Lietuvai 
kol jį nesiistabdė Lietuvos P1’ 
Big Bill Thompson 
demaras.

Tankiai tenka girdėti ir 
skaityti, kad būsiantis pa
saulinis karas sugriaus civi
lizaciją ir pastūmės žmoni
ją vėl į barbarizmą. Mes, 
kurie taip didžiuojamės sa
vo civilizacija, nenorime 
tam tikėti. Rodos tūkstan
čių metų ir tūkstančių geni
jų darbas negali žūti į kelius 
metus. Ar negali ?

'Štai Mississippi upės pot- 
vinis šluote iššlavė civiliza
ciją iš tos upės slėnio. Bu
vo tai tik mažas civilizuoto 
pasaulio kampelis ir kitos 
civilizuoto pasaulio dalys 
atėjo talkon ir padėjo atsta
tyti tą,. kas buvo sugriauta.

Dabar mes turime čia pat 
arti pavyzdį, kiek žalos gali 
pridaryti sulyginamai mažas 
lietus civilizuotam žmogui. 
Massachusettse ir keliose, 
kaimyniškose valstijose lie
tus ir potvinis sugriovė vie
tomis geležinkelius, telefo
nus ir telegrafus. Bostono 
paties potvinis nelietė, bet 
vistiek Bostoniečiai gauna 
nukentėti. Tam tikri Bos
tono valdininkai perspėja 
žmones, kad Bostone per ko
kį laiką bus pieno trūkumas. 
O jei lietus būtų tęsęsis ne 
36 valandas, bet savaitę, tuo
met Bostonui turbūt tektų 
badauti. J“

Taip tai sukomplikuota ir 
supainiota yra viskas dabar
tinėje mūsų civilizacijoje: 
vienas daiktas remiasi ir 
yriklauso nuo tūkstančio ki- 

Vob tų. Gamtos katastrcftos pa- 
rodo, kaip yra lengva tą ci-

skaityti, kiek vierii išbrau
kė 4Ryte,” bet ‘‘Lietuvos 
Žiniose” pastebėjome net še
šias tokias vietas, kur gail
ina aiškiai matyti cenzoriaus 
žirkles! O kiek dar galėjo 
būti tokių, kurių negalima 
pastebėti ?

Teko nesykį pastebėti ir 
tokių kuriozų: ‘‘ Lietuvis ’ ’ 
parašo kokią nesąmonę ir 
cenzorius, žinoma, tyli. Vė
liau tą pačią ištrauką bando 
pacituoti opozicijos laikraš
tis, ir cenzorius išbraukia ci
tatos dalį; tos pačios citatos, 
kuri “Lietuvy” buvq blago- 
nadėna!

Skaudu ypač matyti, kad 
lietuvių spauda turi”claugiau 
laisvės -pavergtoje Lietuvo
je Vilniuje, negu nepriklau
somoje Lietuvoje. Turime’ 
prieš akis “Vilniaus Aidą.” 
Tenai telpa straipsnis, “Ru
delis “karščiai.” Jei toks 
straipsnis tilptų “Ryte,” tai 
n erai abejonės, kad “Rytui” 
vėl tektų užsimokėti 5,000 li
tų pabaudos, arba redakto
riui tektų 3 mėnesiai kalėji
mo. Lenkai elgiasi su lietu
viais žvėriškai, bet vis dėl
to ne vaikiškai. Tenai valia 
noi*s laikraščius kritikuoti, 
Lietuvoje gi cenzoriaus žir
klės eina. į darbą, jei kas iš
drįsta užsiminti apie Brook- 
lyno “Vienybę!” :

Taigi Lietuvos cenzūra v- 
ra sykiu ir vaikiška ir na- 
chališka, arba gal bus ge1- 
riau pasakius—nachališkai- 
vaikiška. ^Blogiausia gi: ji 
vra kenksminga.
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VILNIAUS
toliau jaunimo

rozan-

žiūrėk rugių laukas gel-

tylių, vienodų, monotoniškų

Norėdamas geriausiai atker
šyti įžeidusiam tave 
jo pavyzdžiu.—Aurelijus.

* Jei plaukai slenka? .. 
įį Naudok

Bobby Walton, sūnus Gho 
mas E. Walton iš Anglijos, c 
dų magnato, pasirinko sau ne? 
paprastą amatą. Jis yra vier 
nas iš gabiausių žvėrių moky
tojų ir jų turi prisipirkęs. 
visur, ypač iš Centralinės. Ar 
menkos. Čia matome ant sav> 
sprando jis turi pasisodinu 
mažą gauruotą beždžionę. Jau
nasis Walton dabar gyvena. į 
Valstijose. '

kaime kai- 
kada užtiksi skambinant 
kanklėmis. Senesnieji dėdė 
kartais kanklėmis atskamty; 
na karunką ir Šiaip giesmu 
i r daineles. Malonūs ir griau 
dūs kanklių garsai, tik dė; 
— jie banga nūtilti.

IŠ SVETIMŲ* DAINŲ
(Versta)

gražią ateitį, apie linksmą ir'audringą žymaus 
artisto gyvenimą!.. Tačiau; .keista' juk, kad 
pas mudviejų išėjo hamtonija...

Mergaitė prišoko prie senutės ir, sukinėda
masi ties ja, pareiškė:

— Žinai ką, senut, kiekvienai muzikai grie
žiant galima šokti, tik... jei gerai griežiama!..

Mažeikiai, 1927-VIII-24. . ,

koncentracijos stovyklos į 
lenkų tautą.” Tas atsišau
kimas datuotas rugsėjo 27 d. 
ir neva pasirašytas 28 len
kų mokyklų mokytojų laiko
mų kalbamoj stovykloj (žiū
rėk priedą 1 Nr.). Taria
mieji lenkų mokytojai, to at
sišaukimo autoriai, maldau
ją lenkų tautos pagalbos ir 
prašo išvaduoti juos iš tai
komų jiems kančių ir kanki
nimų.

Laikraščiai, spausdindami 
tą atsišaukimą, padarė pa
stabą, kad maršalo Pilsuds
kio vyriausybe “negali pasi
likti kurčia ir negali, nieko 
nepadarius, ramiai pereiti 
prie darbų tvarkęs.”

Šauksmas buvo išgirstas 
nepaprastu greitumu, nes 
naktį iš spalių mėn. 4 į 5

Jauna mergina girdi švelnų giraitės šlamėji
mą, o joje bečiulbančią lakštutę. Malonūs gar
sai šneka jai apie pavasario mėnesėnas naktis, a- 
pie meilę ir grožę. Levkonijų ir rožių kvapas 
svaigia jos galvą. Lyg kaž ko trokšta jos širdis, 
norisi kaž kur kilti, kaž ką glamonėti... Ir taip 
malonu, taip gera...

Niekas nepastebėjo, kaip ant kilimo gulėjusi 
mergaitė atsikėlė ir į taktą muzikai ėmė daryti 
painius, sukdamasi, prisėsdama ir pašokda
ma. Ji šoko ilgai, tartum apkvaišusi, su tikru 
pamėgimu įsisiautusios vaikystės. Ir kuomet 
fortepiano ir smuikas staiga nutilo ir nutrūko 
paskutinis'akordas, mergaitė linksmai pašoko 
viena kojyte ir skambiai prasijuokė...

Įsigilinę į savo mintis ir jausmus visi tylėjo. 
Kambary jau buvo visai tamsu, tiktai lango stik
lai buvo apšviesti kybančiais gatvėje gazo žibiu- 
tuvais. ; !

Senutė atsikėlė ir, atitiesdama nuvargusias 
rankas, pasakė: — Aš prisiminiau savo tolimą 
jaunystę... Kaip sunku atsiminti laimingas die
nas, žinant, kad joBios jau nebegrįš..,. ; į

Jaunas* smuikininkas prasijuokė ir, atmetęs 
ilgi} juodą plaukų kuodi} nuo aukštos kaktos, pa- 
dėjosavo smuiką ant fortepiano. z ■

— O aš, — liūdnai tarė jis: — svajoj ąuąpįe

Prenumerata metams 
Atskira knygelė.....

“I'**'’*”

tuvių vyriausybė turi ne tik
tai teisę, bet ir pareigą žiū
rėti,-_kad mokyklų įstatymas 
būtų visur vienodai taiko
mas.

• . *

Po tokio atsakymo, duoto 
tuo pat keliu, Lietuvos vy
riausybė du mėnesius nega
vo lenkų vyriausybės atsaky
mo. Dėl to, ji buvo įsitiki
nusi, kad lenkų vyriausybė 
sutinka su jos pažiūromis ir 
nemano apie minėtus grasi
nimus. Tačiau, staiga, spa
lių mėn. pradžioj lenkų spau
doj prasidėjo arši kampani
ja prieš lietuvius ir ypač 
prieš lietuvių mokyklas, e-i 
sančias lenkų valdžioje. Pa
liekant nuošaliai laikraščių 
puolančius straipsnius, rei
kia prisiminti oficialinius 
paaiškinimus, duotus lenki} 
vyriausybės vardu spaudai 
ir liečiančius lietuvių mo
kyklų padėtį. Taip, Vilniaus 
mokslo apygardos inspekto
rius (kuratorius) suteikė 
spalių mėn.. 1 d. Vilniaus 
dienraščiui “Slowo” pasi
kalbėjimą, per kurį jis pa
darė palyginimą tarp lenkų 
ir lietuvių mokyklų 'Vilniaus 
ir Gardino srityse. Pirmiau
sia jis pabrėžė, kad lietuviai 
turį Lenkijoj mokyklų ^dau
giau už bet kurią kitą tau^ 
tybę; bet tuo pat laiku jis 
kritikavo tose mokyklose tei
kiamą mokymą, kurį jis kva- d. keletas lietuvių kunigų 
lifikavo tendencingu ir poli- Vilniuj ir provinėijoj buvo 
tiniu. Jo nuomone, geogra- suimti ir įmesti kalėjimam 
f i jos mokymas buvęs netiks- Buvo padalyta nemaža na- 
lus; nes, kalbant apie Vii- mų kratų. Apie 40 lietuvių 
nių, buvę sakoma, kad tas mokyklų buvo uždarytos, 
miestas “lenkų okupuotas.” Kitą dieną, ir‘sekančiomis 
Istorijos mokymas turįs tų dienomis suėmimai buvo da- 
pačių trūkumų, nes buvę romi su tokia pat energija, 
mokoma, kad “karalius Jo- (Suimtųjų asmenų ir užda- 
gaila yra savo brolių nunuo- rytų mokyklų Sąrašas pri- 
dvtojas ir Lietuvos gėda.” jungtas prie šio rašto. Prie- 
Tuo būdu tradicijos ir'atmi- das 2 Nr.).
nimas apie Lietuvos Lenki- Spalių mėn. 5 d. Vilniaus 
jos uniją buvę persunkiami vaivada p. Raczkiewicz per 
neapykantos. Lietuvių Komiteto pirminin-

Keletą dienų vėliau, spa- kO p. Alseikos vizitą pareiš- 
liųmen. 4 d. keletas lenkų kūjam, kad lietuvių mokyk- 
laikraščių paskelbė “Nusi- lų uždarymas ir lietuvių su
vytusių'šauksmą iš Varnių ėmimai yra represalės prie

it verkė, žiūrėdama į dabar nustojusius reikšmės 
žaislelius. Nyki, šalta ir tuščia tyla, kurioje ant 
visados pasimirė linksmus kūdikio balselis...

Ir išblyškusiais jaunosios motinos žandais 
riedėjo tylios ašaros. Laikui bėgant išdilęs kar
tumas vėl suspaudė jos širdį, susikaupė jos sie
loje — ir skaudžiomis ašaromis pilėsi iš akių...

Vienuma prislėgė sęstantį viengungį. Atsi
rėmęs alkūnėmis į palangę, liūdnas,, kaž kp ne
rimaująs, ly'g ko gailėdaniasi klausosi jis jos žo
džių

Gyvenimas praėjo bespalviai, be tikslo, be 
džiaugsmo... keturiose sienose, aklinai uždary
tose saulei, orui, gyvenimui, meilei... Tu užda-į 
riai visus įėjimus savo sielon, kad į ją neįeitų 
neramumas, vargas, skausmas, ir tu nepamaniai 
apie tai, kad slėpdamasi nuo jų, tu atsisakiai 
nuo gyvenimo džiaūgsmo ir laimės... Rūpinda
masi apie gyvenimo reikmenis, tu užmušei visas 
jėgas, visus jausmus ir sielos grožį. O ką tau 
davė ramumas? —*• Senatvę, našlaitybės senatvę, 
kapų tylą tuščiuose kambariuose, nereikalingas 
nuobodžias dienas, klaikias naktis.... Ar tu su
pranti gyvenimą ? Ar pažįsti žmones? Ar buvai 
jaunas? Ar mylėjo ta Ve kas nors?.. Nė jau
nystės, nė meilės, nė laimės... Tūnėjai, o ne 
gyvenat.. ir nebegyvensi... Vėlu, vėlu,/vėlu.. ,

ragina sei
mininkas savo berną. Ir taip 
už kits kito, paknopstom mo
siąs šienautų. Vakare-gi grįž
tant, jau saulei leidžiantis — 
visas jaunimas susitelkia bū
rin. Bernams virš gaivu <7* 4.

plieno dalgiai švytruoja o 
mergaičių rankose, kaip ma
lūno sparnai — dantyti grėb
liai tik juda, skrieja! Neil
gai pasitarus kuri nors* Onu
tė ar Kastutė užtraukia, o vi
si kiek viekas leidžia jai pri
taria:

Valio mano dalgeli, 
valio, valio.

Nepapustęs dalgelio 
Nepapiausi šienelio, 
Valio, mano dalgeli, 1 1 

valio, valio...
Dalgelį traukiau kaip kir

minėlį.
Šieno žolelė su samanė

lėm... ir tt.
Dar šienapiūtė nepasibai

gė
tonuoja Čia jau ūkininkas 
nebepasitiki savo šeimynos 
jėgomis: pasisamdo dar poni 
ar daugiau priedienių. kad 
greičiau rugius nukirtus. 
Dvi. trys dienos praėjo, kir
tikai be pogulio paprakaita
vo — ir ragiai nukirsti. Vė
lų vakarą šeimininkė laukia 
kirtikų. Ji jau iš anksto pri
virė virtinių, pagamino šau
nia vakariee o šeimininkas* •
alaus statinę nuo Joninių už- 
čėįvjo. Štai ir kirtikai. Vie
na ėmėją įteikia šeimininkei

monės^ prieš Lietuvos vy
riausybę, kuii nenorėjo nu
sileisti kalbamiems Lenkijos 
švietimo ministerio reikala
vimams.

Toks nusistatymas buvo 
taip pat pranešiąs užsienių 
spaudai. Paryžiaus ‘‘ Temps ’ 
spalių mėn. 7 d. deda Vil
niaus vaivados suteiktą už
sienio spaudai pasikalbėji
mą. ■

Tarp kita ko “Temps” 
kįorespondentas iškelia: 
“Sužinojusi, kad Lietuvos 
vyriausybė norėjo imtis nau
jų represijų prieš lenkų gy
ventojus ir mokyklas Lietu; 
voj, lenki} valdžia paprašė 
lietuvių švietimo draugijos 
“Ryto” pirmininką Lenki
joj kuntežcKrauj ali nuvykti 
į Kauną ir panaudoti savo 
įtaką pas Lietuvos vyriausy
bę sukliudyti jai imtis repre
sijų, ' kurios sukelti} milži
nišką pasipiktinimą lenkų 
gyventojų tarpe ir priveik
tų Lenkijos vyriausybę 
griebtis kontrrepresijų. ”

Panašius įrodymus pa
naudojo Londono “Times” 
korespondentas, kuris taip 
pat spalių m. 6 d. kalba apie 
represijas už tariamuosius 
persekiojimus lenkų mokyk
lų Lietuvoje.

(Bus daugiau) ’

Išsiųsto Tautų Sąjungos 
generaliniam1 sekretoriui 
Lietuvos vyriausybės moty
vuoto skundo prieš lietuvių 
persekiojimus Vilniaus kraš
te turinys toks:

‘ ‘ Pone - Generalini Sekre
toriau! v •

Šią vasaių Lenkijos švie
timo ministeris per kunigą 
Kraujelį pareiškė Lietuvos 
vyriausybei, kad lenkų vy
riausybe represalijų būdu 
uždarys Vilniaus krašte lie’ 
tuvių mokyklas, jei Lietuvos 
vyriausybė nepadarytų len
kų mokytojams, išimčių iš 
normalaus mokyklų režimo. 
Šitos išimtys lietė numaty
tą lietuvių mokyklų įstaty
mu cenzo reikalavimą; Len
ki} mokyklos neturėjo mo
kytojų, turinčių teisę dėsty
ti, ir terminas, suteiktas 
tiems mokytojams, baigėsi 
šią vasarą, neigijusiems kal
bamo cenzo.

Kadangi mokyklų režimas 
Lietuvoj yra absoliučiai vie
nodas lietuvių, žydų,, rasi}, 
vokiečių ir lenkų mokyk
loms, Lietuvos vyriausybe 
negalėjo kreipti dėmesio f 
niekuo nepateisinamus len
kų ministerio reikalavimus 
ir, dar mažiau patikėti re
presalijų grasinimu, nes jai 
atrodė negalimu, kad civili- 
zuoto -krašto-vyriausybė*- im
tųsi prievartos priemonių 
prieš lietuvius, esančius len
kų valdžioj, tiktai dėl to, 
kad lenkai Lietuvoj nesinau
doja ypatingomis privilegi
jomis.

Antra vertus,,atsakydama 
į lenkų reikalavimus, Lietu
vos vvriausvbė iškėlė skirtu- 
mą taip traktavimo lenkų 
mokyklų Lietuvoje ir lietu
vių mokyklų lenki} valdžioj.

Jau palikus nuošaliai skir
tingumą Vilniaus krašto ju
ridinėj padėty, kuri pačios 
Lenkijos pripažinta ginčyti
na, tuo tarpu kai lietuvių 
vyriausybė laiko daug lenkų 
mokyklų valstybės lėšomis ir 
šelpia daugelį privatinių, 
lietuvių mokyklos Vilniaus 
ir Gardino kraštuose yra be- 
veik visos ori vatines. įslaiko-

ris perskaito tai dienai skirtą 
pamokymą 
galingaįs balsais giedama li
tanija < ir “Sveika Marija 
Molina Dievo! ’ ’ Žiūrėk, ro
dos, seklyčios lubos neišturės 
ir traks ar iškils į viršų! Pa
sibaigė gegužinės maldos — 
jaunimas kūliu, sausakimšai 
virsta per duris. Nespėjo dar 
į prieangį—ir prapliupo juo
kais, krykštavimais.

O rudenį, bulves nukasus, 
—> prasideda spalių 
čiaus menuo. Bubno. gaisas 
išnaujo kviečia prie bendro 
rožančiaus kalbėjimo, tik čia 
susirenka vėl beveik vieni 
vyresnieji ir tai ne visi. Ki
ti savo šeimoje su vaikais sy
kiu rožančių kalba. Ir taip 
kaimas,, dešimtmečiais gyve
nęs bendru gyvenimu išlaikė 
nemaža geni papročių, su
kūrė tarytum savo vietos 
šventyklą ar maldos namus, 
ir jo kurčias būbno ūžimas 
atstodavo vaipo raginimą 
ant maldos.

Prasidėjus vasaros darbi- 
mečiui, kai pievos vien žie
dais apsikarsto. Vos Jonines 
praleidę — kaimiečiai vieną 
kurį rytą sukrunta dalgius 
plakti. “Jeigu Paliulio kie
me dalgis plaka — užkrusk 
Gabri ir tu!

Krantą jau lapai... Rudens sugraudinta 
Nerymastauja ir blaškosi siela.
Ašaros byra, kaip lapai vėlyvi — 
Skirtis su saule ne miela!

Vyresnioji sodžiaus karta : 
— tėvai, visi vedę kaimynai, 
ir lygiai senieji dėdės sene
liai, kurių kad ne vieno tai 
kito gryčioje rasdavos tar
tum didesniai rimčiai šeimo
je palaikyti. Vakarais, daž
nai, kiekviena šeima giedo
davo karunką, o kartais ir 
‘1 Labą nakt... ” Šventadie
nių rytmečiais, ypač rudenį 
ir žiemą — kiek kurčias, sy
kiu ir griausmingas bubno 
garsas budino kaimą. Pas 
vieną kurį ūkininką, kurio 
gryčia buvo erdvesnė, ir be 
dūmų — rinkosi visi kaimo 
vyrai, ir nekurios liuosesnės 
moterys. Pasilikdavo namie 
vaikai, kurie visumet mėgsta 
ilgėliau pamiegoti. Pasilik
davo ir namų šeimyninkės, 
kurioms reikėdavo apie pe
čių triūstis, viralą virti, bly
nai kepti, kiaulėms ėdalą 
taisyti. Visi liuosesnieji su
sirinkę giedojo valandas, ro
žančių. Išsiskirdavo kas nors 
iš viso kaimo, kieno būdavo 
geresnė “nata” ir jie vesda
vo kiti jiems tik pritardavo. 
Žinoma, ne visi mėgdavo 
rožančių, bet tokių neran- 
guoKų būdavo mažuma. Tik 
jaunimas kaž kodėl vengda
vo rytinių maldų; jie bode-, 
davos monotonišku rožan
čiaus giedojimu. Mat čia vis
ką vesdavo senieji; sustingu
si ir nuotaika būdavo.

Kas kita ‘ ‘ Moj avos. ’ ’ Ge
gužis, prakvipęs išsprogu
siais medžiais. Graži, šviesi 
seklyčia. Gale seklyčios al
torėlis žaliumuose skęsta. 
Pijonkos, koncalijos sklei
džia malonų kvapą, o dvi 
vaškinės žvakės vakaro ra
mioje prietemoje spingso. 
Tas pats bųbino garsas su
kvietė, tik dabar susirinko 
kur kas daugiau jaūnimo, y- 
pač mergaičių. Ant “moja
vos” eiti iš jaunimo neban- 

nesek sulaikyti. Jis gvoltu ver
šis! Ir kaip gražu. Pramato-

varpų vainiką. —- Sueina vii 
dun — ir puotauja kol nusi 
bosta. . ‘

Atsitinka visam kainui- 
bendrų reikalų,—šaukia kri
vulę. Sumanė kas gatvę iš; 
grįsti, kryžių’ kuriam'laukt’ 
ant kryžkelės pastatyti, arb; 
kai reikią kaimo bandai vy
resnį ganvtoją-kerdžių šam 
dyti — reikia šaukti sueigą’ 
krivulę. Sueina tik patys ir 
kininkai-šeimininkai, po bis 
kį pasibardami, kits kita ji 
senas skriaudas priminiam'
— galų gale susitaria. -Vf’ 
skirstosi kas sau, koliai nau.b 
reikalai nesukvies.

- Kaimas gali pasididžiuot' 
saulėtekio muzika. Vasara 
rodos pats įmigis, ir saulė ta 
rytum nedrįsta pilnu vek); 
žvilgterėti žemėn ir pamaži r 
nepastebimai kyla ant ho'i” 
zonto — o kerdžius pučia tr" 
mitą iš visu spėkų, įvairia 
siais motyvais ringuodama^ 
Piemenukams ta rytinė mt 
zika nelabai patinka. Jienf- 
kur kas malonesne vakaro 
daina: “Olia. olia gysniana- 
molia, per keno vartus — per 
kunigėlio...” Tačiau ker
džius nieko nepaiso. Trimi

1 -V
tuoja nuo akstyvo pavasario 

vėlybo rudens.
Be trimito

užtiksi

Krenta jau lapai... Svajonės, troškimai , 
Laimės gedėdami siekt jos neliauja. 
Šviesk dar, sudiev tariama mums, saulutė! 
Spindulių saują!

K . f t, f *__<■ • •• - O -
Krenta jau lapai E. Paskum manęs seka 
Tik praeities vien liūdnieji šešėliai. '
Atsiminimų giesmė ‘paskutinė 
Širdį sugėli1..^

r
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darbavosi, o prie nau- 
Ka- 

kodel ? Ar jaučiasi pa- 
ar duoda kitiems dar- 

Betgi laikui bėgant j

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VALKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jųgyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

‘‘SAULUTĖ”

‘‘Skruzdė maža, bet kalnūs 
suneša.’’ (Žmonių priežodis)

Kosulio ir 
> Krutinėję 
Naudokite

Tą dieną užprašė šv. mišias 
šv. Pranciškaus lietuvių baž-. 
nvčioj. kurias, laikė kun. Ste-, 
ponas P. Kneižis. P-nai Zarec- 
kai su sūnum Petru ir duktere 
Ona išklausė šv. Mišių ir pri
ėmė Švenčiausiąjį Į savo širdis. 
Tai buvo gražus įspūdis ir pa- 
vyzdys visiems. ,

Savo namuose surengė pui
kų bankietą ir pakvietė arti
miausius, kurie visi linksmai 
laVką praleido ir suteikė daug 
gerų linkėjimų jubiliejantam. 
Tėvelis Zareckas ir sūnus Pet
ras, 17 motų priklauso prie šv. 
Kazimiero draugijos ir L. D. 
S. 70 kuopos.

Lindime p-nam Zareckam il
giausių metų, sulaukti svei
kiem auksinio jubiliejaus.

Drangas

gal .ir jos sukrus prie darbo ir 
pralenks kitus.

j Šiek-tiek apie neparapijonus
Čia pas mus, kaip ir kitur 

yra visokio plaukp žmonių. 
Vieni dirba parapijos naudai, 
kiti, kurie nepriklauso prie pa
rapijos, taip sakant “apsišvie
tę”. dirba Maskvos žydelių 
naudai. Bet tokių mažai yra, 
tik kelios šeimynos. Tr jie va
saros metu darydavo visokias 
pramogas — gegužines po gi
raites. v Nuvažiuodavo keli, o 
girdavosi susirietę, kad jiems 
pasisekdavo pelnyti. Jie yra 
ekspertai katalikus šmeižti sa
vo šlamštuose. Girdi, “'lietu
viai katalikai turi dau^ sko
los bažnyčiai.” Bene “progre
syviai” bolševikėliai prisidės 
prie tos skolos apmokėjimo. 
Patartina jiems nesirgti sveti
ma liga ir būti sveikais.

> Svajonė

Daugybė paveikslų! -Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui; Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaI. Uždaviniai ir 

^pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, nusies. Darbeliai 
popieriaus^nolio ir kitokį. Laikarščio kaina: metams 
doL, ptisėl metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį.

Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. GiedraitU 

"*■ - < • 
Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas:w“Saulutės” Administracija Jurbarke

Ką veikia draugijos

Šv. Onos ' moterų draugija 
prie buvusia klebono nemiego
davo 
jo dar nieko nenuveikė.
v' • zm 
vargę 
buotis

Spalių 23 d. nuo automobi
lio žuvo geras ir doras žmogus 
a. a. Rudis. Apie tai jau buvo 
rašyta “Darbininke.” Pažy
mėsiu tik tiek, kad jis paliko 
didžiausiame nuliūdime žmoną 
ir penkius vaikus ir senutę mo
tinėlę. Palaidotas gražiai ir 
katalikiškai, nes buvo narys 
šv. Pranciškaus parapijos ir 
šv. Kazimiero draugijos. Lai 
būna lengva jam šios šalies 
žemelė.

Šv. Kazimiero Dr-jos narys

DETROIT, MICHI6AN
Iš šv. Petro lietuvių parapi

jos laikraščiuose žinučių nesi
mato, o jų yra nemažai. Para
pija gerai stovi, ir jos klebo
nas kun. M. Macevičius ener
gingai darbuojasi. Turi gerą 
chorą, kurio giedojimo yra ma
lonu klausyti. Čia, kiek man 
teko nugirst vargonininkauja 
p. Smailis.

Seserys Kazimierietės Lietu
voj yra pasišventusios prakil
niam ir sunkiam darbui. Mes 
visi galim padėt joms nors su
teikiant aukų prie kiekvienos 
progos. Remkime Seseris Ka- 
zimierietes Lietuvoj.

Worcesterietis

“IŠEIVIŲ DRAUGI
^fšEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių, leidžiamas ^laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvienų šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. f . v

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakaš, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kailių vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati: ’

M$e»rai. laukiama solistė Stasė ’ 
p pasidarbavus L. Vy-

čių'79 kuopai, turėjo koncertą 
Lietuvių Salėj ir šv. .Jurgio pa- I 
rupijos salėj. Koncertas pavy
ko. Ponios Greičienės čiulban- 

*J tis balsas klausytojus taippa- 
, X jtęnkino, kad po kiekvieno pa- 
s sirodymo buvo atšauki aj po

-kelis kartus. Per abu vakaru 
išdainavo po 14 dainų. P-n i a 
Greičienė dainavo siu .kompotu * 1
zitorių dainas: Šimkaus, Rosę- 

į ni. A. Aleksio. Volverele. Va- 
E • •!• nagaičio. Greičiaus, Motis ir 
f ' kitų. Už atsižymėjimą ponia 
K Greičienė liko apdovanota k e- 

lioms gėlių pintinėmis. Prog- 
Bv' raine dalvvavo art. smuikinin- 
h ke A. Modomone. Ji labai ge- 
at • rai išnildė didelius muzikos 
• 'veikalu hm Vrdonionč r- 
E j gi apdovanota gėlėmis. Vietos 
| solistas p. J. Valiūkas kaip vi- 

. sada. taip ir šiame koncerte 
pasirodė publikos niylimas.Ap- 

_ lodismentų nepagailėta. P. J.
.Šeštokas iš Clevelando su savo 

E . balalaika ne tik publiką iki 
į! ašarų prijuokino. M gerokai. 

L kaip senberniams, taip ir pa
našioms panelėms mtbiinavo 
"kelias liaudies dainele.-, kurios 

L irgi labai publikai p" e. Art.
Greičienei ir p. Šeštokui akom- 

y ponavo jaunutė meųraitė Ro-
? gina GreWWtė, talentinga pia-

nistė. Beje. Lietuvių Salėj R<>- 
gy gįnai Greičiūtei irgi buvo Į- 

feikta gelių.
I Art. Greičienės'pagerbimui 

puota.

k 'L Vyčių 79 kp. spalių 22 d. 
k _šv. Jurgio par. salėje buvo su- 

rengta puota, pagerbimui gar-

WORCESTER, MASS
Mažuknu šeimvna surengė 

pokylį savo dukters Pranciškos 
i gimimo dienoje spalio antrą 
■dieną. Pranciška Mažukųiiitė, 

niaukusi septintus metus, 
j linksminosi su svečiais, bet 
j ir nepamiršo Seserų Kazimie- 
J liečiu Lietuvoje. Visi pritarė 
sumanymui pasiųst dovanėlę į 
Pažaislio Vienuolyną. Aukavo: 
Antanas Mažukna, Alfonsas

• Mažukna ir Pranciška Mažuk-
• niutė po $1.; Rože Jesevičiutė 
7oK ; Vladas Rimša ir Pranciš
ka Židanavičiutė po 50c.; Anie- 
lė Jeresovičiutė 35c.; Bronius 
Mažukna 30c.; Algirdas Ma
žukna, Maria Paulauskiutė. 
Konstantas Augštikalnis ir Os
valdas Augštikalnis po 25c; A- 
delė Gogas 10c. IŠ viso surink
ta $6.50 nuo suaugusių ir vai
kučių. -

Tokiu gražiu darbu, Mažuk- 
nų šeimyna duoda gerą pavyz
dį visiems. T.iipgi jie remia 
visus kitus gerus darbus ne tik 
aukomis bet ir veikimu prie 
draugijų. Mažuknu vaikai visi 
gabūs šv. Kazimiero parapijos 
mokvklos mokiniai.

BRADOOGK, PA. 
! .

Spalių 23 d. 7 vai. vakare 
pobažnytinėj salėj buvo rodo
mi krutanti paveikslai. Griežė 
puiki muzika susidedanti iš 
vietinio lietuvių jaunimo.

Parapijos Darbai 
o

Pas mus kaip prie buvusio 
kunigo taip ir prie naujo kun. 
V. Abromaičio parapijos vei
kimas nesutrukdomas. 16 d. 
spalių čia buvo surengta vaka
rienė parapijos naudai. Žmo
nių buvo pilnutė salė, kad net 
pritrūko sėdynių. Vakarienė 
buvo labai skani ir įspūdinga. 
Gražaus pelno davė parapijai, 
nes liko be išlaidų $255.00. Bu
vo visokių pamarginimų. Vy
čių vietinis choras padainavo 
gražias daineles po vadovyste 
panelės G. Žilinskiutėš. Mu
zikantai griežė labai puikiai 
Taipgi p-lė* G. Žilinskiutė su
dainavo “Kur bakūžė samano
ta.” Jos sesutė akompanavo. 
Labai dideli įspūdi padarė i 
žmones savo gražiu balseliu 
kaip lakštingala. Panelė G. 
Žilinskratėyyra gabi ir jauna 
lietuvaitė ir ji savo balsą vis 
dar lavinar Linkime p-lei S. 
Žilinskaitei atsiekti savo tiks
lą. J

MIŠKAM CHORUI ■
12. Ginkim šalį Lietuvos............. .50 i
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ......................  .50 i
14. Lietuvos Vyčių Imnas..................  .25
15. Pirmyn į kovą..............................................50
16. Mes grįšim ten . ............
17. a) Išauš vasarėlė, J' X > A

b) Tu mano mergele, " ‘ ' j
c) Išbėgo mergytė ......................... . .50 i

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj....................... .50

19. . a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį, •
c) Kam anksci kelcis . ..___ ____ ___, .50.. i

20. a) Miels tėveli,
''b) Oi skauda galvelę, <» » . ? j
c) Atsigėriau žalio vyno.,............... .5b j

•’ . - r- ' 1

21. > a) Oi džium-džitun, l . \ , j
: Ž b) Užjūrių, 1 ’ -y

c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą.................................... .50 I

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50 :

Visos virš paminėtos dainos galima'gauti ■ 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus ( 
draugeprfsiųski^inpUiglįi’VisuoTnftt adresu ?

Sutikau keletą L. D. S-gos 
narių, kuriuos vajaus laiku 
prirašė p. V. Jedinkus. Visi jie 
džiaugiasi laikraščiu “Darbi
ninku” ir pageidauja, kad šio
je kolonijoje atsirastų daugiau 
darbininkų, kurie pasidarbuo
tų Lietuvių Darbininkij Sąjun
gos labui. Kuopa turėti} išrink
ti gabų narį prirašynėti nau
jus narius prie LDS. ir užrašv- 
nėti “Darbininką.”

Čia yra daug biznierių ir jie 
dar nepriklauso prie-šios orga-

• • • /x. _7» /V4 *-s .

nizacijos.
T darbą, brohah darbininkai!

Svečias

' DUETAIX.
Moterų Sąjungos Imnas ... 
Skrenda, lekia mūsų mintis 
Trisdešimt dainų................

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi;, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai

» * •' •

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $L50,
3 mėn. 90 centų. . ,

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei mėtų 12 litu, 
3 mėn. 7litai, . • - ; .
pasiskaitymiis, 'lodei yra mylimiausiąs darbo 
žmoniųJjaikraŠti8. . ' ’ ;.

Rėdasčijo sir Administracijos antrašas: “Deivių

Lapkričio 20 d. įvyks aps
kričio suvažiavimas po JįTo.J5 
East 23rd St., Bayopne-, ,N. J, 
2 vai. po pietų, parapijos salė? 
je. Prašome visų kuopų pri
siųsti atstovus Į minėtą šuva-

* • j f O' • ’

žiavimą. Prašau visų atstovų 
stengtis pribūti ant paskirto 
laiko, nes dažnai atsitinka, 
kad posėdis priseina pradėti 
keliom valandęjii vėliau negu 
paskelbta. Vėtai suvažiavus 
nedaug ką galima nuveikti.

Gerbiamieji veikėjai šio aps
kričio! Darhinjnkų Sąjunga ir 
organas “Darbininkas” vi
siems katalikams lygiai tar
nauja. Tad mes katalikai tu
rėtume sulig savo pajėgi; padė
ti platinti tą idealą liaudies tąr- 
pe. O kad prie to darbo tin
kamiau prisiruošus ir sudarius » 
tam tikrus- planus, tai turime i 
minėt;} suvažiavimą gausiai 
pribūti. Ypač kviečiu mūsų 
inteligentus, kurie gali -duoti 1 
daug naudingų pktarilhų ir pa
kelti dalyvių dvasįą, kurie s$- ; 
grįžę galėtų paskleisti savo ko- ’ '

-f'

loni jose.

NEW BRITAIN, CONN,
žiurkštų ir kaklaryšiu balius

Rengia A. L. R. K. Moterų 
3ąungos 38 kuopa. Kiekviena 
moteris ir mergina atėjus į ši 
balių gaus žiurkštą o vaikinai 
ir vyrai po kaklaryšį, kuriuos 
siuva ir dirba pačios sąjungie- 
tės. Taip dzivnai sutaiso, kad 
kiekviena ir kiekvienas gaus 
skirtingą ir kiekvienas turės 
sau pasirinkt savo spalvos po
rą ir su ja šokt. Bus puiki lie
tuviška orkestrą ir grieš višo;. 
kius šokius: lietuviškus ir ang
liškus. Bus karštų Ir šaltų 
užkandžių, gėrimų sąjuiigiečių 
pagamintų. Šis taip trukšmin- 
gas ir dzivnas balius bus lap
kričio 12 ,d., 7:30 vai. vakare 
354 Park gat. svetainėje. Tad 
visi ir visos' i balių! Užtikri
nant, kad visi būsite užganė
dinti, nes bus pirmas)oks dziv 
nas balius.

SI CLEVEIAND, OHIO
: Lapkr. 10 d. 7:30 vakare 

Lietuvių Salėje įvyks L. T). S. f 
51 kuopos mėnesinis susirinki- Į 
mas.- Gerbiami nariai kvie-_ 
čiami atsilankyti į susirinkimą. 
Naudodamasis proga, primenu, 
kad kurių yra užvilktos narys
tės duoklės, tai malonėkite už 
sižaokėti. Meldžiu.
į L Raštininkas į
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Thereby Ruining the Morai

D. L K; KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

z/APPUED\S

visiem gerai žinomas pentorius iš 
Floridos, kuris baigė mokslus jant 
įvairių padailinimų, kurių Bostono 
malioriai nemoka. Kreipkitės ofi- 
san: 350 Broadwav. Tel. S. B. 0212.

(L.-8)

8 kambarių vienos šeimynos na
mas ir krautuvė. Rendų įeina $80 
į mėnesį. Krautuvės baldai par
siduoda su namu. Kaina $6,000. 
Tel. Rosbury'8229-J. (L.-ll)

ŠV. PETRO DR-JOS BALIUS 
PAVYDO ‘

Lapkričio 5 d. įvyko ba
lius ir šokiai šv. Petro drau
gijos, parapijos svetainėje 
ant Septintos gatvės. Daly
vavo daug jaunimo. Matėsi 
ir iš kiti} apylinkės miestų. 
Visi . gražiai linksminosi. 
Draugijai liks pelno.

Pasibaigus šokiams, kaž 
kokie peštukai prisikabino- 
prie “Balsas Radio” savi
ninko, sėdinčio automobily, 
ir jo automobiliaus stiklą su
gurino. ; K. K. K.

į ;; i'!
į .. \ . -- .4

Mieli. - 
“Dueto 
vestsaidiečiams reikalinga li- 
teratinė komisija rinkti ir ra
šyti žinutes iš tos kolonijos, tai 
atsakymo nė nedėsime. Klai
dinančios korespondencijos gal 
pranyks komisijai susiorgani
zavus. Bet mes ir kitų žinutes 
priimsime, jeigu tik jos bus' 
naudingos ir įdomios. .

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
280 E St, So. Boston, Mass. 

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

Prot. Rast. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St., S. Boston, Maa^ 

. — Pranas Tuleikis,
J 09 Bowen St., So. Boston,- Mass. 

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

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,
906 E Rrondway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas' 
antra (2-trą) nedėldienj kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertė E Ir 
Silver gat., So. Boston, Mass., 1:30 
vai. po pietų. Ateidami susirinkimai! 
prašome atsivesti naujų narių pri
rašyti prie musų draugijos.

PARODA IR KONCERTAS
Bostono viešojo knygyno, 

salėje, lapkričio 6 d. prasi
dėjo rankų darbo išdirbinių 
paroda. Atidarant parodą 
įvyko koncertas. Programą 
išpildė septynių tautų dai
nininkai (ės) ir chorai.

Lietuvius atstovavo p-lė 
Margareta M. Gribaitė. Ji 
.savo skambančiu balseliu 
gražiai supažindino susirin
kusius su lietuviškomis dai
nomis ir muzika. Dainavo 
Šimkaus “Kur Bakūžė” Va
nagaičio “Dul, Dul Dūdelė” 
ir “Stasys.v .

Taipgi buvo atstovaujama 
Graikija, Norvegija, Švedi
ja, Prancija, Italija ir A- 
merika. /

Paroda tęsis iki lapkričio 
26 d. ir sekmadieniais bus 
koncertai, 3:30 vai. po -pie
tų. Įžanga nemokama.

.... , Rep.

’ - ; ... i

“Darbininko” name,prie E 
gatvės, ant rendos didelė krau
tuvė/ Tinka sandėliui, dirbtu
vėlei arba šiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama.: Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366 Broadvay, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

ARTISTO SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ŽIDANAVIČIAUS
MOKINIŲ

A. F, Kneižys. davė platų 
pranešimą apie vilniečių lie
tuvių padėtį ir apie Uždary

ki mą mokyklų ir areštavimą 
( lietuvių vadų. Karštai ra- 
< gino šaukti masinį mitingą, 

ir gelbėti nukentėjusius vil
niečius. Susirinkusieji iš- 

- klausę pranešimo vienbalsiai 
nutarė mitingą rengti ir tam 
darbui išrinko komisiją. ' i

/ Komisija Veikia

Išrinktoji komisija, į ku
rią įeina darbščiausieji šios

■ laukti. - -
Pūkelių; pinučių įėjo 

stambus, daiĖai pasirėdęs, 
amerikoniškais akiniais vy
ras. Tai — p.z Romanas.

Kalėjimo tarnautojai pa- 
/ vedė mums atskirą kamba
rį-

— Spaudos atstovas ?—P. 
Romanas mandagiai pasi
sveikina, pusiau šypsosi. —. 
Pasiruošęs tamstai tarnauti. 
Jei tik tamstai kas įdomu. 
Nepasigirsiu, kad dabartinė 
mano būklė yra įdomi. dš- 
karto, taip netikėtai pate
kus į lokią aplinkumą, sun
ku btivo valdyti sukeltus 
jausmus. •-

Kalėjimo tarnautojai ma
lonūs., 'Gaunu laikraščių, 
laiškų. Bajoruose buvo; blo
giau: tas kalėjimas neturi 
knygyno. Kaliniai turi la
bai daug laiko ir knygos 
jiems didžiausia paguoda

Tačiau Bajorų kalėjimas 
turi ir gerą pusę, būtent —. 
akmenų skaldyklą. Čia kali
niai besidarbuodami užmirš
ta savo būklę, ir gali išmok
ti šiokio tokio aittafo. Bajo
rų akmenų skaldyklą reikėtų 
labiau išplėsti. r Ji galėtų 

. teikti tašytus akmenis vi
siems Lietuvos miestams.

Mano kalėjimo laiką trum
pino besilankydami pažįsta
mi. Lankėsi iš Kauno, Klai- 

' pėdos, Šiaulių, Alytaus ir 
kitų vietų. Laikraščių gau
davau iš namų, Amerikos 
konsulato, Lietuvos atstovy
bės-Londone ir 1.1. Laikra- 
šščiai buvo didelė man pa
guoda. Be jų būtų sunku čia 
gyventi.

Kaimo kalėjime laikra
ščių, knygų ir-lankymo at
žvilgiu jaučiuosi esąs geres
nėse sąlygose.. Čia stinga 
erdvesnės vietos pasivaik
ščioti. O Bajoruose yra ga
na didelis-sodas.

Pereitą šeštadieni Kariuo
menės Teismas įteikė man 

Įkaitinamąjį aktą.Reiškia, da- 
. bar mano artimieji ir pažįs
tanti manę galės dažniau lan
kytis. Šiandien mane , aplan
kė Amerikos Konsulas ir vi- 
cekonsulas. Tikiuosi, laikas 
slinks įvairiau ir nuobo
džiauti neteks.

< ■ ■ i.

W.BAKER j
dirba įvairius darbus, -kaip tai: 
prie stogų, dengimo, kaminų pa
statymo, valymo ir taisymo. 157; 
Gold St., So. Boston, Mass. Tel. 
S. B. 4426-j. Vakarais bile kada 
galima matyt. (L.-ll)

-PATS NEUŽMIRŠK ^ DAR-KEKY TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS Iš LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDJ”

> “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. i?*,!? V

“žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt. Ij-

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

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

“Žvaigždes kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo gimihėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. «

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kauti Aa, LifliTųmią.

FINNEY OF THE FORCE StJ&Jfest'

REDAKGUOSATSAKYMAI
Jedinkui, Detroit, 

Tamista sutinki su 
korespondencija, kad

— X^ipjūsų įmonės rei- 
į kalaiS -Ar jie nenukentės/lel 
VivykiųS

-r- Nemaųąu. Bet galimas 
’ dalykas, bus šiokių tokįųfeu- 

sitrukdymų. Mano vėdaruo
se Įmonėse buvo taisytinų 
dalykų, kurtų aišku, { dąhar 
negalėsiu' atlikti. Visi afei- 
kalaį pavesti prof. inž 
šinskiui. - Apie įmonės rei
kalus mane nuolat informuo
ja. Ąš taip pat kartkartė
mis duodu nurodymui, bet 
žinoma, ne sistematingai.

— Bendrai, kaip jaučiatės 
ir kokią vaizduojatės ateitį. 
— Atsargiai buvo paliestas 
ir tas klausimas.

— Čia. truputį opesnis rei
kalas — susimąstęs atsakė 
p. J. Romanas. — Dėl Savęs 
aš neperdaug sielojuosi, ne
nusimenu ir nemetu vilties. 
Aišku, kiekvienas turi suves
ti savo gyvenimo sąskaitas ir 
jas tinkama kaina apmokėti. 
Mano likimą spręs Kariuo
menės Teismas. Mano liki
mas man pačiam netaip .la
bai rūpi; turiu pakankamai 
valios jo smūgius pakelti. 
Labiausia man rūpi mano 
sūnaus likimas, kuris dabar 
gyvena Amerikoj pas mano 
tėvus. Tėvai seni, seserys 
gali išsiskirstyti... Sūnus 
liktų be globos. Tatai visas 
ir sunkiausis mano rūpesnis.

Į klausimą, kada bus na
grinėja byla, kas numatoma 
kviesti į gynėjus ir liudinin
kus p. J. Romanas pareiškė:

—- Tiksliai to pasakyti ne
galiu. Rodosi byla eis dar 
•lapkričio mėn. Gynėjais pa
kviečiau pris. advokatą p. O- 
leką, p. Martyną Yčą ir pri- 
vatišką advokatą iš Alytaus 
p. Ščesnulevičių. Girdėti y- 
ra pakviestas mane ginti ir 
pris. adv. p. M. Sleževičius. 
Nežinau, ar jis kvietimą pri- 

„ ėmė, ar ne.
Įėjęs kalėjimo tarnauto

jas pastebėjo, kad pasikal
bėjimas per ilgai užtruko ir 

. prašė jį pabaigti. Su p. J. 
Romanu atsisveikiname.

(“Lietuva”)

CITY POINTE 3 šeimynų, 15 
kambarių namas su visais įtaisy
mais, geriausiame stovy. Arti 
pajūrio. Vieta garadžiųi. Galima
matyti savininką vakarais, 447 E. Fin.Rašt 

Seventh St., So. Boston ant ant- * 
rų lubų. (L.-18)

P. J. X’»ėmanas buvo už- 
pa& Ratiniams lankyti

z Jį . į A F. St $ ifc «*-

*1

•

1 ■

>>• f ♦

L
i.wr f c •

r***■
. v

r*

t

i ' *

f . *

t



r

- VEDYBOS KARALIAUS | 
ĮSAKYMU > i 

J Prūsų kąrąliM^jįdii^kai 
JI labai mėgo aukšto ūgię 
žmones. Jis, prisirinko sau 
gvardiją iš tokių aukštų vy
rų. Jis stengėsi šitiems sa
vo milžinams surasti ir ata- 
,tinkamo ūgįo Žmonas.

Viliu Gišeke:

.Visi labaia»istobey=4je^^ 
nodami karaliau^<^tiežtumą, 
nematė kitos, d|&ti^nkąip 
tik įsakymą^yyhd^!-?Pąy 

\ Vieną kartą medžiodamas Šaukė-Giseke ir-.jąnrpareiš-r i,
savo rezidencijos (gyvena- kė karaliaus.valią, Jis lu
inosios vietos) Potsdamo a- baj nusiminė, kai pamatė sa- 
pylinkėse, jis sutiko mergi-.vo “jaunąją,” Senutė nors- 
ną, kuri jam labai patiko labai nustebo, bet nesiprie-. 
savo dailia išvaizdą ir ypač 
aukštu ūgiu. Karalius para
šė kelių žodžių laiškelį, už
dėjo savo antspaudą ir įsa
kė merginsijninešti jį gvar
dijos vadui.

Parėjus į Potsdamą; ji nė
jo stačiai karaliaus rūmuos- 
na atiduoti laiškelį, bet nu
vargusi ilgu vaikščiojimu 
užėjo namo pasilsėti. Ji-gy
veno su savo motina, šešių 
dešimtų meti] našle. Jaus
dama didelį nuovargį, duktė 
prašė motinos, kad ji nuneš
tų ir įteiktų laiškelį* gvardi
jos vadui. Motina pasigailė
dama dukters, sutiko. . Ji 
nuėjo į karaliaus rųmus ir 
čia, suradusi gvardijos vadą, 
įdavė jam karaliaus laiškelį. 
Vadas atplėšęs raštą ir greit 
i’ ■nerskaitęs, liepė ją sulai- 
kvti.

i

jšino. Jai smagu buvo gauti 
Į jauną gražų vyrą. Tuojau; 
pakvietė kunigą, ir čia pat į-: 
vyko sutuoktuvės. .

Sugrįžus vakare karaliui; 
iš medžioklės viskas išsiaiš
kino. Bet . jau buvo vėhi. 
Tokiu būdų, karaliaus įsa
kymu, jaunąs 25 meti] vyras 
gavo 60. metų žmoną. . > ...

“ Mūsų Rytojus”

tuskas. Vertė P. B.________________ 40c.

labai gražūs pasiskaitymai apie jvai-

NEPRALEISKITE
Reta Proga

Dviejų šeimynų medinė stuba, su 
penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Sixth Street, 
netoli L St.' Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dų atneša netoli $100 į menes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininką.

BARGANAS!
South Bostone Lietuviams rt

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas .mus Šiomis dienomis pateko 
turbut paskutiųis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
ni arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randų 
ateina £95.00 j mėnesi. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlvgos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
Šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 

‘Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14.800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

South Bostone
šešių šeimynų medinis namas, 27 
kambariai. Rendų atneša $780 į 
metus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kąd rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įdubkite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

832 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1662—1373

18.metų;žemėje
Nesenai Paryžiuje taisant 

požeminius miesto griovius, 
rastas žmogus per 18 metų 
gyvenęs žemėje ir sil žmonė
mis neturėjęs nieko beįidra. 
Jis panašus į šmėklą ir vi
sai atprato kalbėti. Jis' be
turėjo jokio supratimo, kas 
darėsi pasaulyj, nežinojo ne, 
kad buvo didysis karas. Jis 
pasisakė esąs Pranciškus 
Diublo ir turįs 53 metus. Jis 
tamsią naktį išlįsdavęs pa
slaptingu urvu į turgavietę 
ir rankiojęs maistui trupi
nius ir įvairias valgių atma
tas. Taip baisiai-jis atrodė, 
kad darbininkai bijojo-prie 
jo prisiartinti.

Jis baisiai pyksta ant 
žmonių, kam jį kaipo mi
rusį nepaliko ramybėje. Bai
sus triukšmas varginąs jį ir 
labai nekenčiąs moterų. Nuo 
jų, jis ir pabėgęs į požemi
nius griovius. Policijai pa
sisekė šužinoti, kad prieš 
20 metų kaž koks Diublo 
dingo kaž kur be žinios. Bu
vęs tai tylus, doras ir sąži
ningas knygyno tarnautojas.

KO BERLYNAS DAUGIAU 
f .( TURI'

Oficialinėmis statistikos 
žiniomis, Berlynas daugiau
sia turįs moterų, smuklių ir 
skolų. Žinios rodo, kad iš 
kiek daugiau kaip 4,000,000 
miesto gyventojų moterų yra 
daugiau, . negu vyrų, per 
320,000. Tai paaiškina, dd 
ko Berlyne sumažėjo sutuok
tuvių ir gimimų skaičius.

Smuklių Berlyne yra dau
giau kaip 18,000. Tuo bū-» 
du kiekvieniems 200 gy ven- 
tojų: vyrų, moterų ir vaiki] 
tenka po vieną smuklę, i c: >

Balandžio mėnesį Berly
nas turėjo 418,000,000. mar
kių skolų. Pasldračius jas 
tarp visų miesto ^gyventojų, 
kiekvienam tenka t daugiau, 
kaip pd 100 markiųjų u , •• 
stee-=i„ a1 j i ju > JHJeffyeteaaaetM

GYVAČIŲ PRISTATYMAS Į darančius žiedus. 
ZOOLOGINIUS DARŽUS

- Tatai’ surišta su rimtais 
sunkumais. : ~ j '

Pats pavojingiausias mo- 
mentas yra atpakavimas 
gauti] dėžių, ir patalpinimas 
atsiųstų gyvačių į 'joms 
skirtasjpątalpas. J

Nuodingos gyyatės pačios 
išsišliaužia iš dėžės į. joms 
paruoštą tamsų narvelį t ka
dangi tos. gyvatės labai 
mėgsta tamsą, tai pakanka' 
pastatyti šalia viena kitos 
ąbi dėžės ir padaryti dėžėje, 
kurį reikia ištuštinti, nedi
delius plyšius, šviesai; tuo
met. gyvatės,?perpaliktą 
skylę -pačios, palieja šviesią 
patalpą ir. šliaužia p tamsią.

Su nenuodingomis gyvatė
mis elgiamasi kitaip. Di
džiausios tų gyvačių veislės 
kandargaha skaudžiai, bet 
svarbiausia jos yra pavojin
gos tuo, kad apsivynioja ap
lipk rankas arba kojas ir su 
nepaprasta jėga suspaudžia 
jas savo žiedais.

Atpakuojant dėžę su tokia 
gyvate jai pirnliausia kisa- 
ma į snukį oda apmuštas me
džio gabalas, į kurį gyvūnas 
suleidžia savo dantis.

Tuomet darbininkas stip
riai suspaudžia gyvatės- kak
lą, tuo j laiku;. kaį jo bičiu
liai, pagriebę jos kūną :iš- 
tempiajf-irJtio-neleidžia 
šliužui "Siisukti savo mirtį

pavidale gyvatė yra perne 
šama į jai skirtą patalpą;

TARPTAUTINIS PAŠTO 
ŽENKLŲ RINKIMAS

“Croix” (Kryžius) pra
neša, kad suvartotų pašto 

J ženklų rinkimas duoda dide
lę paramą misijoms. Pradė
jo rinkti ženklus 1890 met. 
Liege (Iitfttich’) kunigų se
minarijos auklėtiniai. Jų 

, darbo tikslas paremti pir
moj eilėj belgų mis jas Kon
go, o paskui ir kitas. Grei
tai pašto ženkli]? rinkimas iš
siplėtė po'visą pasaulį. Per 
pirmuošįuš 15 metų buvo su-

Tokiame įpą popieros užtiest ant vir
šaus Slapiojo. Dabar paėmus 
galima rašyti ant viršutinio 
1. popierio laiškas ar kitkas. 
Parašius reik viršutinis la
pas nuimt, o. ant apatinio t. 
y. šlapioje lapo liks matomi 
ir įskaitomi -visi rašytojo 
laiško žodžiai. Kada išdžiūs
ta ir įdėtas į knygą gražiai 
susiguli tuomet nelieka jo
kios žymės, kad būtų ten kas 
nors parašyta, o būna tik pa
prastos popieros lapas. Bet 
norint tokį lapą perskaityti, 
reik vėl iš naujo sušlapint ir 
bus galima perskaityti, ypa
tingai prieš šviesą.

ta vienas rmlli jardas naudo-1 
ų pašto "ženklų. Jau 1897 
m. gauta už parduotus pašto 
ženklus 30,000 franku. 1905 
šis skaičius pakilo ligi 120,- 
000 frankų, 1910 m. gauta 
1275,000 fr. ir 1920 m.-280,- 
000 franktį*. Liege seminari
ja gautais už suvartotus paš
to ženklus pinigais įkūrė ir 
išlaiko 16 kaimų, 30 koply
čių ir vieną ligoninę.

NEMATOMAS RAŠTAS'
Reikia paimti du lygūs la

pai popieros, iš jų vienas 
švaiam vandeny sušlapinti ir 
užtiest ant stiklo o sausą la-

ronmiim
r HK0U ::

Laikau stftomobiUus dėl vegeli- 
jų J krikštynų ir fišip paaivažk

CWRCBWltrSKAS)
LIETUVIS OftABOBU


