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EKSTRA!

NAUJOS KONSTRUKCIJOS 
J. V. ORLAIVIS GREI

ČIAUSIAS Iš VISŲ
LAKEHURĘT, N. J. — 

Baigia stabdi naują patobu
lintą orlaivį, kuriuo bus ga
lima lėkti ore ir žeme. Sa
ko, kad šis orlaivis bus grei
tesnis už kitus ligšiol pa
dirbtus, nes ištobulintas taip 
kad vėjas neapsunkins irne- 
susi Įpins jo jėgų. Turės du 
motoru, kiekvieną su 180 
arklių jėga.

GENEVA. - Tautę S} 
jungus Tarybos poęėdi^Tl 
Vyks gruodžio 5 d. ** 
sėdžio dienotvarkėj rfl 
biausiu punktu yra Tie 
skundą už pc^Tl-jįib 
turiu Vilniaus kraš*/

ŠIMTAI ŽUVO IR, SUŽEIS-' 
TA EKSPLIOZIJOJ

Didžiulis Gaso Tankas 
Ekspliodavo

PITTSBURGH, Pa., lap
kričio 14. —’ Pranešama, kad 
šimtai žmonių žuvo ir kelio
lika šimtų sužeista,* kuomet 
didžiulis gaso tankas sprogo. 
Nuo ekspliozijos trūko van
dens “paipos,” subirėjo na
mai ir, spėjama, griuvėsiuo
se liko palaidoti šimtai žmo
nių. Jau keliolika žmonių iš
traukė iš griuvėsiui.

Šis tankas talpino 5,000,- 
000 kubiškų pėdų 
jam trūkus 
smarkiausių
Pittsbufglie. Beveik visi na
mai apylinkėj subirėjo.

Ligoninės prisipildė su
žeistais. Žmonės iš tii'štai 
apgyventų vietų bėgo kaip 
pakvaišę ir nežinojo už ko

rReferendumas Atidėtas še
šiems mėnesiams

Voldemaras Atsistatydinsiąs

Brooklyno laisvamanių 
“V-bės” korespondentas 
praneša iš Kauno, kad Lie
tuvoje eina įtemptos derybos 
tarpe Tautininkų ir Kri
kščionių Bloko (krikščionių 
demokratų, ūkininkų sąjun
gos iv-dąlies darbo federaci
jos). Tautininkai nusistatę 
savo programą derybose gin
ti. Jeigu bus susitaikinta, tai 
Prof. Voldemaras, sakoma, 
nuo ministerių pirmininko 
vietos atsistatydins, -ir gTei- 
čiausia bus pasklidas Londo
nan atstovu.

Kun. Krupavičius Ameri
kon nebe vyks.

Refereiidumas atidėtas še
šiems mėnesiams laiko.
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' 16 DARBININKŲ ŽUVO
ČILĖJ z

SANTIAGO, Chile.—Ki
lus nesusipratimams dėl dar- 
i>o 'sąlygų prieita prie kruvi
nų muštynių. 16 darbininkų 
užmušta ir daug’ sužeista 
kuomet įsimaišė militarė 
ginkluota jėga.

BOLŠEVIKAI IŠMETĖ
76 TROCKIO PASEKĖJUS
MASKVA. — Valdančios 

grupės vadai pasiryžo su
skaldyti ii* užslopinti trocki- 
ninkus, kurie eina prie nu
vertimo dabartinės Rusijos 

, valdžios. Maskvos Kontro
lės komisijos prezidiumas 
vėl išmetė iš partijos Troc
kio ir Zinovjevo 76 pasekė
jus, kurie rengė savo vadam 
prakalbas ir viešus mitingus. 
Vienas tokių mitingi) įvyko 
ten, kur vadovavo Kamicne- 

. vas. Sužinoję apie tai val
dančios grupės vadai pasiun
tė savo Šnipus, bet jų į mi
tingą neįsileido. Kitus, ku
rie buvo salėje sumušė.

Taigi, bolševikų tarpe sa
vitarpinė kova auga ir ple
čiasi. Darbininkai tik to ir 
laukia, kad gavus progą pa-, 
siliuosnoti iš bolševikų ver
gijos.

• ■v —

ĮSAKO UŽDĖTI FAŠISTŲ 
ŽENKLĄ ANT VĖLIAVOS 

ITALIJOJ
RBMAS. — Premjeras 

Mussolini. Italijos diktato
rius išleido įsakymą visiems 
uždėti fašistų ženklus ant j 
visų vėliavų. Taipgi prane
ša, kad Kalėdose duos am
nestiją keliems kaliniams. 
Pirmenybė bus duota silpnos 
sveikatos ir seniems kali
niams.

Šis paveikslas parodo iški Įmingąs ceremonijas prie kapo Vado Seattle Suąuamish’e, 
arti Seattle, Wash. Jeigu šis vadas galėta atsikelti, jis pain atytų koks gražus miestas, pa
vadintas jo vardu, stovi arti jo kapo. f

gaso ir 
buvo viena iš

K

ekspliozijų

NUTEISTI DEVYNI LIETU
VIŲ MOKYTOJAI

Bjpalįų^Į^į,, „ ąnįįįžĮ

d. Vilniaus Apygardos teis- aPsRr'’ _
mas nuteisė devynius lietu- dariusi Švenčionėlių policija 
vių mokytojus neva už mo- sPa^ll 5 d. paėmė knygas, 
kyto.įavimą’be valdžios leidi- ‘ vad°vėlius, žemėlapius, gali
mo: šešiems priteista po 345 Ryto” d-jos vietos sky-

»

—

Sukonfiskavo
PĄš

B

Mokyklą Uždare, Knygas NĖRA KLEBONO, NEREI
KIA IR VIZITACIJOS 

...VILNIUS. į— Spalių 18

LIETUVOS VYRIAUS 
SUTEIKĖ ištr: 
SIEMSPRIĖGLA

Į Tautų Sąjungos gen 
linio sekivtoriaiis tel 
dėl ištremtųjų iŠ Vilri 
mūsų teritorijon 
Lietuvos vyriausybė prant 
Tautų Sąjungos gęi 
niąm sekretoriui, ka< 
imanti pasiūlymą įraš 
tremtųjų bylą i gruodžioi 
rybos sesijos darbų tvarku 
kol šiuo rekialu nebus T; 
tų Są jungos tarybos sprerid 
mo. L"*-”’' .»s vvriausybė va- 

•v ‘duoda žmoniškumo jaįfc 
smais, suteiks jiemyrlaikiiriĮ! 
prieglaudą.

POTVYNIO VIETOSE 
SKUBUS DLiuy>. t~ 

arkivvskup 
vizituoti Gervėčių parapiją, 
bet kadangi kleb. kun. A. Ja
kovams suareštuotas ir iki 
šiol sėdi. Lukiškių kalėjime, 
tai vizitacija liko atidėta.

. • Ve~-Nes K
sias sumišimas.

Tanko skeveldros, sve
riančios daugiau nė po 100 
svaru, rasta už mailios nuo -i 
vietos.

Apskaito, k.id tarp 500 
600 žmonių sužeista.

Massachusetts ir Čonneeticu 
potvynio vietose gyventojai 
baigia atstatvti vandens su- 
naikintus i’olx<ins. Nėra 
la ■ j)ian.< vniam<.-TĄrba 
sunkiai kas tii. j.ali. eigtt 
kas ir ašaroja, tai paslapčių; 
o viešai tai visi noriai sų di
džiausiu įtempinni varo atsi
statymo darbą. ,

Raudonasis Kryžius atlie
ka dideli darbąpristato 
maisto, drabužiu ir kuro'nud 
potvynio nukentėjusioms 
’ventojams. T*

—,-------
KARO LIEPSNA RANKOVE

HA N K0W. K ini ja.—3Cv* 
vilis karas Kinijoj pleeiąsL 
Ką negali arba nesuspėja 
ginklu sunaikinti, tą naikina 
ugnimi.

Gen. Tang Seng Chi 
riuomenėapi i' i v’v> ’ 
stą padegė. Tūkstav. : 
ventojii liko be pas 
Kiekvienas lyderis sti 
savo jėgas ir ruošiasi 
smarkesniu ir 
mūšių.

Nankingo 
stiprinąs 
llev ir 
miestan.

Į mo: 
lauks, piniginės pabaudos ar- 
iba po 6 savaites kalėjimo, 
dviem po 115 auks. piniginės 
pabaudos arba po 15 d. kalė
jimo ir vienam 72 auks. pi
niginės pabaudos arba 15 d. 
kalėjimo.

Gynė juos advokatas vil
niškis Krestianov’as. Nu
bausti šie mokytojai:

Stakauskaitė Zosė, Ankė-r , , . _ . __ _ .
naitė Veronė, Morkūnais !b-',anfc?«MUugia". Mokyk-

l iaus knygas tada paliko už
antspauduotas. Bet spalių 
8 d. policija ir tas knygas iš
sivežė. Knygų išvežta 230. 
Išveždami nieko nesakė, ar 
kada nors grąžins ar visai 
atims.

Mokyklą uždarius mūsų 
vaikeliai tapo išmesti už 
mokyklos sienų. Jau ligi X. 
I. lankė 34 mokiniai, o bū-

.J

DEKTUKŲ FABRIKAI 
NEPARDUOTI

KAUNAS.—Degtukų fa

brikai “Etna.” “Balkau.” 
“Uran” ir “Elektra” prašo 
pranešti, kad paskelbtos į- 
vairiuos laikraščiuos žinios 
apie tų fabrikų pardavimą 
neturi jokio pagrindo. E.

PASMERKĖ 60 BOLŠEVIKŲ 
Už PRIEŠVALDIŠKĄ 

VEIKIMĄ
. BUDAPEŠTAS,’ Vengri

ja. — šioje šaly bolševikai 
darė prisrengimus sukelti 
revoliuciją. Valdžia jų pla
nus susekė ir vadus arešta
vo. Dabar ką tik pasibaigė 
jų kriminale byla. Teismas 
pasmerkė 60 bolševikų kalė
jimam IM pasmerkti ant 
aštuonių metų, vienas ant 
keturių; trvs ant dviejų ir 
56 ant dvidešimts mėnesių 
kiekvienas.

ATIDARYTASS NAUJAS 
SUSISIEKIMAS NEW 
YORKO SU JERSEY 

-CITY '
NEW YORK.—Lapkr. 12 

d. čia atidarytas vežimams 
ir automobiliams naujas tu
nelis tarp Nevv _Yorko ir 
Jersey City. Šį tunelį oficia
liai atidarė Prez. Coolidge 
būdamas Washingtone. Tu
nelis eina po TTudson upe ir 
kaimioja448.000.000.

l

Jadvvga. Noviekaitė Marė,ilos tai skaudi
Pašteckas Jonas ir šiaudžio- bausm5 m"n’s’ 
nytė Ona po 345 auks. arba Tėvai tuoj šoko

Kru Tas.vt1 skundo Kuratorijai, o 
paskui ir ministerijom Var
šuvoj. Nežinia kokio atsa
kymo susilauks. <

Kai mūsų lietuvišką mo
kyklą uždarė, tai iš lenkų 
mokytojo pa'sipylė pakvieti- 

’mai tėvams, kad savo vai
kus leistų į lenkų mokyklą. 
Bot susipratusieji lietuviai 
neina patys pas mokytoją ir 
savo vaikų neleidžia. Visų 
toks ūpas, kad pasirengę ge-

Pašteckas Jonas ir Šiaudžio- bausmė mums, ramiems gy- SUŠAUDĖ GEN. GARCIA
MEXIC0 CITY. — Vera 

Cruz valstijoj, Calleso karo 
teismo nuosprendžiu sušau
dytas gen, Silvanio Gaivia, 
kuris neva bendrai veikęs 
prieš Calleso valdžią.

po 6 savaites kalėjimo 
minis Jonas'115 auks., Sta- 
kauskas Viktoras .115 auks., 
Stasiūnaitė Karolina 72 
auks. arba po 15 d. kalėji
mo.

Nubaustieji mokytojai la- 
bai susirūpinę. nes beveik J 
visi kilę iš neturtingų . šei-j 
mų, bijo, kad jų tėveliams i 
ar broliams neišvestų pas
kutinės karvutės pabaudoms 
užmokėti. Mat, čionai ne
žiūrima teisių, ar kas gali 
ar ne. kaip kad pernai bu
vo su pabaudomis už lenkų 
mokvklu užlaikvma. Polici-• * * * 
ja grasindama parduoti pas
kutinį pagalvį ir reikalavo 
pabaudos; ligi paskutinio 
skatiko.

I
Natio

žia
t

RUSIJA SUPIRKO 10,000 
KANADOS ARKLIŲ

OTTAWĄ, Khnada. — 
Rusijos bolševiku valdžia su. ----------  ......... - f -------------------------- 

sukėlė šaly . daug ginčų ir. pirko 10,000 arklių, kuriuos teises jau pažįsta ir parimi- (peržiūrėjęs sugrąžino Vii-j imtas ir jau nuo Šia mėn. 5 
IfriukŠmo politikų tarpe. , [paves kaimiečiams. Igę rimtai jas gint5.-------------- I niaus apeliacijos teismui ir d. sėdi Lukiškių kalėjime.

. 4

Spalių 20, 
riau į kalėjimą eiti, negu ketvirtadieni Vilniaus ape-

Romano

f

“Iš tikri) šaltinių,” rašo 
“Lietuva,” “praneša, kad p. 
Romano byla dėl pulk. 
Bnmdzos nužudymo paskir
ta lapkričio 21 d.”

“L. Ž.” rašo, kad yra nu
sistatymas vesti bylą užda
romis durimis bet apgynimo 
pusė yra prieš tai ir šis 
klausimas paiškėabylos pra
džioj. Lįūdininkais tarp ki
tų kviečiami, Amerikos ats
tovai Lietuvoj, kun. Miro
nas, gęnęrolas Žukauskas, 
prof. Jurgutis, adv. Tumė
nas.

REIKALAUJA PANAIKINTI 
TARPTAUTINU 1856 M. 

SUTARTĮ
LONDONAS.—Britų ad

mirolas IVemyss, kalbėda
mas pareiškė, kad Anglija 
turi išsižadėti senos tarptau
tinės, 1856 metais padarrtos. 
sutarties, sulig kurios karo 
laikais draudžiama neutrali- 
nius laivus sulaikyti ir juose 
daryti kratas. Tą sutartį y- 
ra pasirašiusios šios šalys: 
Anglija, Austrija. Praneija, 
Prūsija, Rusija, Turkija ir 
Sartlinia. Sutartį atsisakiu
sios patvirtinti Jungt. Val
stijos ir Japonija.

Šis admirolo rcikalaa’imas

Lietuviui kunigui pusan 
trų metų tvirtovės

VILNIUS.

leisti savo vaikus ’istautinti, 
juo labiau, kad lietuvių mo- 
kvkla uždaryta neteisėtai,• * . * 
nes iš jos pusės jokios kal
tės nebuvo. Mūsų sodžiuje 
mokykla gyvavo jau nuo 
1916 metų,, pergyveno viso
kias okupacijas, ir niekas 
jos nedrįsdavo liesti. Tik ,binas buvo nuteistas U/> me- 
dabar atėjo tokie laikai, katMųJ virtuvės. Vėliau ta byla 
teisybės feucia ieškoti su ži- ėjo per visas teismų instan- 
buriu ir tai nerandi. Bet cijas ir pasiekė aukšČiausią- 

’ žmonės nenusimena,- savi jį Lenkijos teismą, kuris ją

liacijos teismas nagrinėjo 
jau trečią kartą Vydiškių 
klebono kun. Vinco Robino 
bylą, kuri jam-buvo iškel
ta už tariamąjį atsišaukimų 
rašymą. Apygardos teisme 
prieš porą metų kun. V. Bo-

DERYBOS DĖL 
PAVYKO

PARYŽIUS.—Tarp

įsakė dar kartą peržiūrėti. 
Spalių 20 tat paskutinį kar
tą apeliacijos teismas nagri
nėjo bylą ir patvirtino apy
gardos teismo nutarimą, 
reiškia kun. Vincas Robinas 
nuteistas meti) tvirtovės.
Be to teismas pareikalavo ei jos ir Jungt. Valstijų 
griežtojo arešto ir kun. V. karšti ginčai dd nuritu n 
Bobinas iš teismo nebuvo pa- vežamus ir t* 
leistas, bet nuvestas atgal 
Lukiškio kalėjimam

Reikia čia pridurti, kad 
kun. V. Bobinas kartu su ki

nais lietuviais kunigais su-

išvežamus 
duktiK Dabar jau 
prieš rimo.
Na. Pranei jos ! 

kainos bus greit paskel 
Sako, po to, neh d 
lei sudarymo pa stovios 
tarties.
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kio apskr. — Šiame, tolokai 
nuo didesnių miestų esančia
me bažnytkaimyje, iki šiol 
nebuvo jokio gydytojo. Rei
kėdavo blogais keliais važi
nėti po 20—30 ar daugiau 
kilometrų. Dažnai ligoniams 
tekdavo mirti be gydytojo 
pagalbos. Tačiau nuo pra
ėjusio mėn. pradžios čia jau 
apsigyveno jaunas med. gy
dytojas Izid. Kaunas. Jo ap
sigyvenimu žmonės labai pa
tenkinti.

JAU DADĄR^/nOSIRINE IKI NEPRADĖSI
VC RŪKYTI OLD SOLO S.. .JUOSE 

-C (MERA NE KOSULIO VEŽIME

AR TU NEGALĖTUM NUSTOTI 
KOSĖJUS ANT TIEK KAD, PA
TIKRINUS NORS VIENĄ^DALY
KĖLĮ? EIK IR ATSINEŠK

ŠILĄ VOS (ĮSPŪDŽIAI
ŠILAVA.—Kuo yra Lor

das prancūzams, Čenstokava 
lenkams, Limpias ispanams, 
tuo mums lietuviams yra 
Vilniaus Ašmenos Vartų ir 
Šilavos Panelė Šv. Kadan
gi brangusis mūsų Vilnius 
tuo tarpu lenkų grobikų ran
kose, tai mums belieka gerb
ti, branginti ir lankyti nors 
tų vienų garsingų Lietuvos 
ir Žemaičių Šventovę!kerb
kime Šilavų, kurioje Dievo 
Motina stebuklingu apsireiš
kimu galutinai iš tos vietos 
išvijo panašius į lenkus — 
plėšikus kalvinus, mylėkime 
Marijų, ir melskime, kad 
Dievo -Motina sugriautų Že- 
ligovskių—Pilsudskių gro- 
boniškus darbus ir turėkime 
vilties, kad Gailingoji. Moti
na neapleis ištikimų Letu- 
vos sūnų ir dukterų. Kas
met Čia apsilanko daug mal
dininkų, bet šiemet, rodos, 
j ii buvo dar daugiau, nes 
Rygos katalikai iki šiolei at
silankydavo tik paskirai.

ALYTUS. — Karių kapų 
tvarkymas pas mus vis dar 
neįeina į tinkamų vagų. Ar 
mes esame tokie nuskurdę, 
jog neišgalim to reikalo pi- 
nigiškai sutvarkyti, ar tokie 
apsileidę, kad neskaitom rei
kalinga net pažymėti pasku
tinės poilsio vietosiu, kurie 
nepasigailėjo savo gyvybės 
paaukoti bendram visos Lie
tuvos labuL Alytiškiai, dar 
9 dienos spalių nuotaikai ne- 
atslūgus, susirūpino tuo rei
kalu. Jau besiruošiant 9 spa
lių dienai buvo išrinktas lai
kinasis komitetas karių ka
pams Alytuje tvarkyti. Kur 
kapai buvo kjek aptvarkyti, 
tai tik pačiiĮ karių dėka. Tin
kamai pažymėta yra a. a. ka
rininko Juozapavičiaus poil
sio vieta—pačių Gediminie- 
čių rūpesčius Bet piktos va
lios žmonės paminklų jau 
šiek tiek apžalojo, teks jisai 
ir vėl tvarkyti. Visai nepri
žiūrėti yra 3 lietuvių ir 2 žy
dų kareivių kapai, , lenkų 
1923 metų demarkacijos li
nijoje žiauriai mūsiĮ pusėje 
nužudytų. Tais penkiais ka
pais pirmon eilėn to komi
teto (susideda iš ponios 
Ščesnuliavičienės, Gimn. Di
rektoriaus p. Vaitkevičiaus, 
šaulių rinktinės vado kap. 
Petruškevičiaus, v. ltn. Vaz- 
nonio — 2 ulonų pulkas ir 
žydų atstovą Poviatovskio) 
ir susirūpinta. Savo posėdy 
š. m. 13.X tartasi tuo reika
lu. Lėšos bus renkam'os Aly
taus visuomenėj Ulonų pul
ke, batarejoj ete.

Tolimesnėj darbų eigoje 
numatyta tvarkyti visi Aly
taus apskr. karių kapai. 
Daug mūsų narsuoliiĮ pagul
dė čia savo galvas, bet daž
nai sunku dabar jau ii’ vietų 
atitikti, kame jie palaidoti. 
Ar ne vertėtų tam reikalui 
numatyti lėšų mūsų biudže
te, nes tolimesnis to klausi
mo delsimas jau yra nusi
žengimas. Mokykimės iš vo
kiečių kapų Lietuvoje, kaip 
reikalinga gerbti savi karžy
giai.

PAŠAMINĖ, Švenčionių 
vals. Nors ir gavome šiemet 
mokyklai koncesijų ir jau 

' pradėjome mokslo metus, 
bet dabar atsirado kokios tai 
kliūtys. Spalių 5 d. 12 v. at
važiavo Naujų Švenčionių 
policija su komendantu prie
šaky7 ir storosios vardu Įsa
kė uždaryti mūsų mokyklų o 

, .mokytojų Vaskelitę privertė 
pasirašyti, kad daugiau, ne-

Suvalkijos žmonės irgi at
vykdavo pastarai, o šiemet 
organizuotai atvyko net po 
kelius šimtus ir iškilmingai! 
Bet ir verta aplankyti tų 
mūs šalies šventovę, čia ne 
tik melstis smagu, bet yra 
ko ir pamatyti. Apsireiški
mo bažnyčia (be reikalo vis 
dar vadinamų, koplyčia) to
kia nepaprasta, kad Euro
poje kitos tokios nėra! o di
džioji bažnyčia kas met vis 
dar puošiama Garbė darb

ščiam rūpestingam klebonui.

SAVIŽUDYBIŲ SKAIČIUS
Per 1-ųjį š. m. numerį vi

soje Lietuvoje nusižudė. 70 
žmonių, iš kurių 36 vyrai ir 
34 moterys. Daugiausia nu
sižudyta def nelaimingos 
meilės, paskui —*■ audraus 
gyvenimo, pamišimo, bijoji
mo atsakomybės. Per tų pa
tį laikų visoje Lietuvoje nu
žudyta 84 naujagimiai, išim- 
tinai merginų vaikai.

KIEK NAUJŲ STUDENTŲ 
ĮSTOJO Į LIETUVOS 

UNIVERSITETĄ
Rugsėjo 15 dienų i Lietu

vos Universitetų priimta 
1000 su viršum naujų stu
dentų. Fakultetais jie skirs
tosi štai kaip: Į Teologijos- 
Filosofijos fakultetą priim
ta 109 studentai; į Evange
likų Teologijos fakultetą — 
6; į Humanitarinių mokslų 
fakultetų — 185; į Teisių fa
kultetą — 324; į Matemati
kos Gamtos fakultetą — 88; 
Į Medicinos fakultetą — 194 
ir į Technikos fakultetą — 
105 studentai.

KAUNAS.—Lietuvos deg
tukų pramonė kilo ir'buvo 
bepradedanti rimtai vysty
tis. Paskutiniais laikais jau 
buvo bepradedą susirasti sau 
rinkų užrubežiuose ir konku
ruoti su kitų šalių degtukais. 
Paskutinėmis dienomis, ta
čiau, Lietuvos degtukų pra
monėj įvyko didelė permai
na. Kaip pasirodo, visūs 
degtukų fabrikus Lietuvoje 
lyra nupirkęs pasaulinis šve
dų koncernas: Jis žadąs vi
sus 6 dabai1 esančius Lietu
voje fabrikus uždaryti ir 
paleisti dirbti tik vieną. To
kiu būdu, tur būt, bus pa
leista ir neteks darbo apie 
400 darbininkų, kurie dabar 
tuose fabrikuose dirbo. Nau
jasis fabrikas dirbsiąs dau
giau mašinomis.

Be Lietuvos, šis švedų 
koncernas esąs jau supirkęs 
Lenkijos degtukų fabrikus.

NEPASITIKĖJIMAS KAU
NO MIESTO VALDYBAI 
Kauno miesto tarybos po

sėdy, įvykusiame lapkričio 
m. 13 d., de-1 pasireiškusios 
miesto ūky netvarkos lietu
vių frakcija savo 11 balsais, 
astuoniems susilaikant ir 23 
balsams už, pareiškė griež
tą nepasitikėjimų.-Nežiūrint 
šio mažesnio tarybos narių 
skaičiaus pareikšto valdybai 
nepasitikėjimo, miesto gy
ventojai apie tai sužinoję 
lauknrkokių atmainų miesto 
savivaldybės varšflnėse.

RADIO SUSISIEKTAS 
KAUNAS-PARYŽIUS

Nuo lapkričio 1 d. atida
rytas tiesioginis radio susi
siekimas Kaunas-Paryžius. 
Šis naujhs kelias Lietuvai 
duoda galimumo greičiau 
susisiekti su visu pasauliu. '

į : DIDVYRIŲ KAULAMS 
r NĖRA RAMUMO

^PABAISKAS, Ukmergės 

^ajfcjkr. — Bortkūnų kaimo!
prie pat vieškelio!

P^anergė-Širyintai, yra gra- 
: žffis išvaizdus piliakalnis., 
p5fiakalnis turi eilę padavi-
nmr Aplinkiniai gyventojai' Todėliai tave taip tėvai gynė, 
gadina “Milžinkapu.” o*’0“ * ““ “gŽk*

kai kurie ir “Kopličkal- 
ifili.” Piliakalnis yra koply
čios tformos ir yra maždaug, 
šešių mętrų aukščio.

Labai gaila, kad žmonės 
ardo piliakalnį kelio taiky
mui. Iš rytii pusės jau visas 
šonas nukastas. Nukastame 
šone, apie pusantro metro 
gilumoje skersai piliakalnį 
eina anglies sluogsnis, kokių 
trisdešimt centimetrų storio. 
Galima spręsti, kad sudegu
sių angliipslųogsnis, likęs 
nuo didelio laužo, sukrauto 
iš storų rąstų nes stambūs 
anglies gabalai vieni guli 
skersai, kiti išilgai. Ten, be 

‘ abejo, palaidoti mūsų tautos 
karžygiai. Ten guli sudegę 
i pelenus jų kūnai. Ten yra 
jų kapai! 7

Bet žmonės nesilauja kasę 
• piliakalnį: veža tuos pelenus 
[ir anglis kartu su smėliu ir 
' verčia ant vieškelio. Ar tai 
tokia turi būti pagarba už jų 
garbingus žygius.

Labai gaila, kad neatsi
randa, kas rūpintųsi.. pilia
kalniu ir draustų žmones ne- 
sąmonigai ji ardyti.

i ■įjjį®5.ų;jų mefij * išvakares# 
Bfetfo gyventojas
BdflSnas Ivanauskas numatė. 
Sp&ų žmogysta prit1 lango 
[spoksau tU. Nieko nelaukęs

^lrvlar pazm-
jfetir’įik pų-
Įngirdo du šūviai, ir du vy- 
jrai puolėsi i duris. Ivanaus- 

greit užrėmė duris ir 
j>ats užsikrauštė ant aukšto 
Sjžsitraukdamąs '.paskui save 
^j®pėčias. Plėšikai išvertę 
Bu kuolais langus ^u rėmais 
.nukišo revolverius i vidų ir 
sparadejo šaudyti. Ivanausko 
“ŠŪnuslš karto, buvo bemanąs 
įjįĮrVttŪ gįntis;; |>ęt gavęs ak-4 
|p»eu|u':i galvą nugriuvo.Tuo- 
-įjau gričion sulindo trys, plė- 
^ikaų iŠsipaišę vėidus suo
miais, surišo šeimynų;, užlipę 
įĮstnt. aukšto’ surišo šeirųinin- 
^kų Ivanauską ir numetė že- 
gnen. Paskui pradėjo peiliais 
raidyti’ ir adatomis panages 
■įdurti, reikalaudami nųrody- 
Įti, kur paslėpti 900 dolerių, 
j^ėšikai, negavę pinigų, pa- 
Įajgijnę. jĮerešniūs daiktus 'ir 
•išsįnešfto.
~<kTik i kelintų? mėnesi poli- 

'užėjo plėšikų pėdsakus, 
r^ksiiydė, kad plėšikai buvo 
NeiŽajĮmų apylinkės gyven
tojai jonas Felčeris ir Jonas 

^ątąvenis. Padarius pas 
Bjftos kratą, rasta: dalis iš- 
^plįėštų Ivanausko daiktų. Pa- 
Kūkentūjusiems jie 

ąžinti kaip plėšimo 
; Trečias plėšikas 
ko neišaiškintas. ’ 
į savaitę-Kaimo ,.a- 
[ teismas Alytuje 
ferį ir Joną Gata- ' bemokins. Vadovėlius, žem- 

rirežĮ nubaudė devineriais tapius ir globą policija pasi- 
gTnetais sunkiųjų darbų ka- ėmė. Norėjo taip pat paimti 
jgjimo. • ir 4‘Ryto” skyriaus knygas,

- ------------- - Į bet parodžius leidimo raštą
knygvną policija užantspau
davo ir paliko. Policija pa
sakojo. kad kaip Lietuvoje 
karia lenkus, taip čia dary
sią su lietuviais. Tuo būdu 
palikome be mokyklos.

; Prašioj irt' Hiratkrtiojo Kr yžiaus mėtiniai > kampanijai, 
Ridentas Coolidge vėl tapo jo nariu. • Siame paveiksle ma- 
Šb Teisėjų Payne, Raudonojo Kryžiaus prezidentų žiūrint 

yTh*8"?1*1! Prezidentui.
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Kuomet piji stiklinius indus su vai
sių košelėmis, padėk juos ant ketu.r- 
liuko audeklo nupręžto šaltam vande
nyj. Nesuleisk jų susiglaus! kad ne
trūkių.

Valymui alumiuo puodų ir skarva- 
dų. kurios pajuodo ir nežiba trink su 
skaruliu pamirkytu lemono skystime. 
Paskui nuplauk šiltu vandeniu ir jie 
išrodys kaip nauji. |

Actas 
praskaidrina ružavą arba žalių.' Nau- 
dokit sodų purpurinei arba mėlynai.

Pirm duodant vaisių įpišinį gerti, 
dadėkit inmkų ginger alaus: ~

- - j J •

Išsaugojimui ryžių kruopų nuo su
trynimo maišyk jas su šakute verdant; 
vietoj su šaukštu.

Pirm plakant trintas bulves dadėk žint karšti iki gydytojas ateis. Nė 
j jas i _
padarys košę lengvų ir pustų. arba 'grapefraito skystimu.

Kodėl Žmonės Gryžta Prie Pasaldyto Kondensuoto 
Pieno Labai maistingas ir sutinka su

■ opiausiais; viduriais

viii turinį ir ; galinto įjasiĮ 
rinkti. Štai jie: ’J?

‘‘DraugagiyfetiMrių^ata- 
likų dienraštis. Išeiną)kas 
.dieną po nr. 2334 ,S. Qakley Žga^Į^ių laivų.! THO>atžvi|gi|V juosna mokvti 
/Avė., GKicago, Iii. ■> • - .s -----

•» -C i

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
■Ta.-,’

Pradėk šiandien taupyt leibelius nuo Standard ar Challenge pieno dėl brar, 
gių dovanų, šios rūšies kondensuotas pienas turi savyje geriausių pienų i 
cukrų. Prašyk savo groceminko tik šios rūšies-pieno ir žiūrėk kad gautu 
mei. ' ' X *.

f
Zl- ;

Ma ir tuo, visu kas dedasiįpa- 
ūs^.a-f

į'n-Š;-
1

Suskilusių rakandų užpildyk visi
- - ! C ’ . - - iZssnu
nin lekeriu arba geru plyštų užpilti 
toju.

į Naujus Manketus mazgojait piru 
kartu reikia pamerkti per naktį & 
tame vandenyje.' Tas prašalins sdei 
naudojama prie'baltijimo. Paskui ma 
gok drungname vandenyje'muilo pui 
se. Išplauk geriat tyram vandenyj;

Išėmimui juodyto žymių iš audei 
užpilk ant plėtrno sątarpyto lajai 
Paskui išmazgok audeklų ir pradin 
juodyto ir lajaus žymės.

; / •* . e ' • L-
Išėmimui - raisiųpžymiij iš staltles 

užbarstyk pietinę ‘ smulkiu kramolu 
palik kelioms-vaTandoms. Visos žynį 
lŲis krakmolo ištrauktos.

Susiuvimui plonos- materijos;- - kti 
susitraukinėja padėk plonų popierj ) 
ja ir siųk per abi. Popierų pask

. galima nųplėšti.1. _

Plušų Jurininkai

sįovį reik^lin^sįisuži- 
dėkf ięji' 'tapta, Įkaito 
ičuįiįtuo taįittųkultū-

- Dabar kuomet rudens ilgi 
į vakari į ir šaltas oras visus

kambarin suvaro, vra būti- Vank’* Įpasąulinen kebobėn 
nas reikalas; pačiam skaityti plaukiojimo pratimams at- 

■ ir kitus .paraginti, kad užsi- likti. “Oliverbanku” plau- 
’sa^rtų lietuvišką, katalflnską kę mūšų'jurininkai po dvle- 
laikraštį. .Šiandieną męslie- jų' siį viršum ‘ plaukiojjipa© 

metuRugsėjo 24||. atpjdukė 
AirilOn H
‘Čia jiems*teis skirtis su 

ibĮtįiiu; lątyiĮ
mokslui tęsti reiks susirasti

'
PągpJ'I.WW gadynėje, kada 
telegarmais, bevieliu radio 
iš vieno krašto pasaijH^ per
duodama kitam kraštui įvai
rius dienos nykius ir 
^iai, tos jin^ už 
aos' kitos, |jaif įiacbiod: 
Mšpauzdinti ilai^rašfr 
žmonija?pasiskaityti^ k; 
pet- atvaizdai pe'rsįūftčū 
telčfpgi^ifu kaip ir pati 
f*-'-*- I * • 
šaulyje, |<as dedąsį nu 
pietliiYkej, -mūsą tnieste, .ne
norėti žinoti, tai vis* 'vien 
kąip’ gyvaitr'Įlysti' 'i ~ 
kad nei 'saulės šviesa,. nei 
gyvas žmogus tavęs nepa- 
siekhį. Bei taip., gyventi- 
sveikotproto žmogui'negali- 
p^.-fpįaip Įkūnui- rehidbn- 
^įli^tas; * U<P "re^k^iįo 
gas|ęuji^sios maistas 
k vti trasios kilnumą, anb-1

. Koncerto programą išpildys sekanty artistai ir artistes: da
lyvauja geriausia dainininkė visoj^yieUnkėj P-lė M. BLA 
.ŽAUSKATTfi, sopranas, Juozas BRU^^.bassas ir L. N.V. 

Dt-jos ęhoras. Taipgi dalyvaus vynįir merginą chorai pd 
vadovyste,p. Bružaijsko. Kaip matote, koncerto programaft;

bus įvairus, tad kviečiame vietos ir apielinkės lietuvius d«U 
lyvauti ir išgirsti iį milžinišką programą.

Virimo Receptai J Likusios daržovės reikia sunandc __  -—:— ----- ---- j—-----~— Įzupėms arba salotoms. Padėk jas ai
Daržovės dabar galima pirkti labai ledo 4W Wikf8. nau^tL 

pigiai ir jos laikoma svarbiu maistui TTa.ni 11 Pasigelhž'iinfiM
kiekvieno augimui ir sveikatai. Dau-J * 4
gelis žinovų sutiko, jog žmogus turi1 Suskilusių rakandų užpUdyk vist 
valgjt mažiausia dviejų daržovių į plyšius ir trukusias vietas su nečę 
dienų; vienų prirengtų, o kitų nevir-'........................................... . — • -
toj formoj. Visos daržovės reikia pil
nai nuvalyti pirm naudojimo. Daržo
vės yra skanesnės jeigu kokis smetoni
nis sosas prie jų duodama. Paban
dykit 'apačioj telpanti receptų kada 
duosit daržoves.

** **\ /

Bitlta* Šonan Aplaistymui * 
Daržovių

Trečdalis nuodelio evaporated pieno
Pusantro šaukšto sviėęto
Trečdalis vandens
Pusantro šaukšto įpiltų
1 nedapilnjs šaukštukas druskos, dik- 

čiai pipirų arba paprikos.

Sutarpink sviestų mažoj skarvadoj, 
įmaišyk pipirus ir druskų su miltais 
ir maišyk iki susivienys, toliau nuo 
Jtarščio. Paskui palengva įmaišyk pie
no ir vandenio mišinį, geriau naudo
jant vielinj plaktukų, kadangi gali su- 
kietėt pirmesni dalykai pirm sudėjimo kyti savo rankas gražiai po kožno d: 
kitų, l’askui lai verda dešimts minu
tę iki pilnai perkais. Duok su špara- 
gais, šabalbonų ankštimis, daigais, žir
niais arba bulvėmis. /

.Virtuvės Reikaluose

Lietuvių Svetainėj
354 Pirk St.,___ New Britais, €onn

laikra^^|i- knyAi. laik
raštis aWa knvffiT vra ^ai 

v ■ kaip J ir kalbėtojas,- kuris 
nudlaFosTctillii* f ūl&taiitiffiai 

L \ .1 > J- - - . . -
miniau gi 'ju skaitytojai, >tai 

’ kaip tie jii klausytojai, klau
santieji kalbėtojo/4 Dar dau
ginus; laikraštis yra didelės 

* minios' vadaš/“neš.? kiėkyič-' 
nas laikraštis; tūri savo pa
sekėju, k/iriįf mėgsta tą laik
rašti jskartytį^yDori ir kul- 

- • turingi žmones,4 Įskaito doros7 
pakraipos ir švarius spauz-į 
diniuįy gi Įvairūs ištyžėliaą 

\ mėgsta* ir skaito įvairius 
šlamštus. Ne už dyką vrA' 
sakoma: ‘‘pasakyk kokius tu 
raštus skaįtūi- aš .pasakysiu 
kuo tu .esi.”’ > h P

Rusai noivdami lietuvius 
sumsinti ir juos tamsybėje 
palaikyti,' buvo visiškai už
draudę sp^aiždiĮįtį ir platin 

. ti lietuviškus1 kaštus, jią 
' gerai žinojo, 'kad kuo< dau- 

A^^giatt’

šeimininkės visada stengiasi užl;

' bo, bet patirta, kad didumą, negerai 
J yra tame, jog negerų muilų naudo 

prie mazgojimo drapanų ir bltot 
Stotkų mazgojimui, naudojant mini 
tų, baltų muilų, vienų iš muito .dro 
Iiu nrodnktų rinkoje, dangian ne 
apsimokės. Jie yra lengvi prie od 

! ir nepalieka stipraus mu’lo skonto ą 
■ rankų. Bile maitas, tečiau, naudo; 
i ma tankiai prie mazgojimo stotkų 
kitko, ištrauks daug naturatto ai 
jaus iš' odos, ir rankos liks sanuos 
šiurkščios. , .2

Ypatiška Sveikata
Kožnam name turi rastis kelioli 

žalių vaisių naudojimui ne. tik vai; 
mui, bet ir atsitikime ligos. Du iš j 

įpiltas į plaujamų vandenį čių svarbiausių vaisių kokie turėtų n 
-- -- tis yra tai orandžiai ir grapefrult 

Duodant orandžį valgyt, geriau, 
spaustų jo sultį duoti, nes o^randžto ■ 
daus medega yra sunki virškinta 
Grapefruitai paliko labai populiari 
detto, kad yra labai maistingi 1T4 
pat lengvai vbrškinamL Jeigu otand; 
arba grapefraito skystimų sumaB? 
su biskeliu cukraus, tas padės sun - • — - ■ -

šaukštukų kepamo pauderio. Jis gera maišyti pienų sykiu su orandi

loidaiir' 
lietferąi ’ knygą M lai

kraščiu skaitys^ ’tuą jie dau- 
giaus apsišvies. tiio labjaus 
priešinsis rusinimui-> Toji 
rusų draudimo skaityti kny
gas ir laikraščius juodoji žy-

• *mė pas daugeli lietutių pa
siliko jiems ir jAiiierikon at- 
vy7kus,~ dar “daugelis. „nors 
laisvoje Amerikoje būdami 

; save rusais skaito, (h^įsevi-' 
kai)^/kiti gi laikdšr imsit 
drausmes ir laikraščiu nei

»knygų neskaito. .
> Žmogui gyventi kultūrin

game krašte, tarp - aukštai 
kultūringii žmonių ir neskai
tyti laikraščiu nei knygii/tai 
vis tas pats, kaip matančiam 
žmogui dienos laiku užsi- 

~ meikti nuo saulės šviesos ir 
sakyti, kad dienos šviesa ne- 

' reikalinga. Juk tai būtų di- 
žiausis neišmanvmas sakvti,

•^*** ■ V * f • i * į.- f ♦ n 11 j*

, kad tie žmonės kurie rašo 
knygas, laikraščius,, tie ku
rie tuos raštus spauzdina, 
kad tie visi žmonės dilba ne- 
isėikaliuįgą darbą, liet visgi 
yra žmonių, kuine savo ei- 
gesiurodn, kad knvgij it tai- 

" kraŠčių' rašytojai ir jų spaą- 
zdintojai dirba nereikalingą 
darbą, nes jie nei knyginei

• laikraščiu neskaito ir mano, 
kad jie jiems nereikalingi. 
. Gyvenant '20 amžiaus viso
kių išradimų ir rriechaniškų rai didelė. Fed. Sel&etorijatas

B
ORDEN’S Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
pirmiausiai buvo skirtas kūdikiams penėti.

Dėl tos .priežasties buvo siekiama virškinimo.
Tr, kaip visiems yra. žinoipa, nėra kito tokio pieno 
ar pieno išdirbinių, kurie taip lengvai virškintūsi 
kaip Borden’s Pasaldytas Kondensuotas Pienas.
Todel-gi daug yra žmonių, kurie mano, kad.kava 
nesutinka su jais, suranda, kad vartojant Borden’s 
Pašaldytą; Kondensuotą Pieną, jie gali PASI
DŽIAUGTI rytais su puodeliu kavos—ir prie to 
dar antru. ‘ - - • ■ ’ - • •
Bet Borden’s Pasaldytas Kondensuotas Pienas ne
tik skanus kavoje, bet ir ryžių pudinge, ice-creame 
ir šimte kitų dalyku kur patapo labai populiaris.

"TaupyktteJLeibeliųs Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Borden Lefbells kaip atvaizduota turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausių premijų krautuvę Ir pažiu- 
rėkit^kalp lengvą gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir 
daugelį puikiausiu dalykų DYKAI tik su Dorden lelbeliais nuo 
šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe- 
tius šiandien. Tamsta džiaugsies. . Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI iltustnioto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

LAIKRAŠČIU SKAITY
MO \TAUDA_ >

Norint patirti tautos kūt 
tūrini 
nori,

r- TJV?'.A--;.''--*1-
-1,1-L! ■.ąĮgLMgL.ĮJ.iib.iaiT :

‘‘Mafi buvo!,^į>«n^sti^ rašo 
p. Reingardas,stitŠkti Ai- 
jtijoj “Oliverbanką*' ir su
radus garinius laivus padėti 
mūsų jūrininkams įstoti 
juosna tolimesniems plau
kiojimo pratimams tęsti. , 
“ Oliverbankas ’ ’ didel is" bū
rinis keturiais stiebais suo
mių laivas, 4400 tonų’ talpu
mo. Plaukiojimas šiuo lai
vu buvo labai -naudingas 
kartu ir Įdomus. Eaivas iš 
Liverpulio (Anglijoj) iš- 

#plaukė 1925 iri. spalių 43 d. 
i į Kambeltouną (Kanadoj, iš 
čia vyko i Australiją, pake
liui aplankydamas 
niuosius uostus.

Suprantama, kad

suteikti. Dįačįau apie mūsų 
jūrininkus patirsime kiek 
vėliau. -1; -•. -

• i . !

* Iš astuonių mūsų jūrinin
kų, išplaukusių “Obverban- 
ku” po dviejų plaukiojimo 
metų grįžo tik penki, būtent: 

Domqika,;B. Monkevičius, 
V. Babąrskfe, F. Marcinkus' 
ir Ed. S&esotaitis. < R. Rau
donikis'ir J .Masiliūnas, bji- 
dany {^u^traiijoj susirado 

:garinius laivrį^ ir perėjo

Gfiicago, Iii. - ^/' f .f^umeūfis'jūrihibksnūš *Į ųjū- k*a -s.unkiąiJ šišsirgos ir jį te-
Darbininkas lietuvių išvyko Lietuvos Jūri- ko paguldyti Queenslown sel

.4ątbipipkll du kartu savai- ..Sąjungos narys T.. (KvinslouueiLmieste (Airi- su
tėję leidžiamas laikraštis. R€iga'rdas. -Jis tuo tarpu sa- ja) ligoninei 
Daug tašo anie darbininkų į 
^įkalus. Išėma-po iir. -366*11 
Broadvav, S. Boston, Mass.

“Garsas” lietuvių katali
ku Susivienvmo organas. Iš
eina karta savaitėje, 222 So. 
9th St., Brocklyn, N. Y.

“Laivas” grynai katalikų • 
reikalams skiriamas savait
raštis. Išeina 2334 So. Oak- 
ley Avė., Cliicago, III.

“Vytis” lietuvių jaunimo 
žurnalas. Išeina du kariu 
mėnesy, 4736 So. Wood St., 
Chicago, TU. \

“Moterų Dirva’’ lietuvių 
katalikių moterų mėnesinis 
žurnalas. Išeina 2322 W.
24th St., Chieagp; Ilk

“Tiesos Aidai” mėnesinis, 
skirtak -katalikų reikalams. . 
Tšeina 1910 E. Falls Street, i 
Niagarą Falls, N. Y.

Taigi*, kaip matome laik
raščių yra pasirinkimui į- ; 
vairių, tik skaitykime ir 
švieskimėš o nauda bus tik-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE ĖAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atliklnėjant pareigas kaipo šeiminiu* 
kė Ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnal Lietuvei šeimininkei.

Mūsų Bostoifd Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Priend St., arti Haymarket Są.

KITOS PRKMIJIĮJCRADTUVSŠ
FĄLL: Rivtal, Mnn. BRIDGEPORT. Ct PROVIDENCK, R.I. 
H-ąpd Sfreet - t I(rt Congrasm St. 49 Afeerfi Street 
erti Bedford St a'rtt'Malu Street arti Waabington St.

■ " į- ĮsigykAią Stebėtiną Knygą
, ~Mlįk—emi Ita u«lng Ir. cnoektog." p-—’“ 

rb.-fnhė* iFŪklnUM knygutė apie pieną Ir jo vartojimą . ......
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(vyks Nedėlioj

laivas 
tuščias ueplaukiojo ir musų 

• jūrininkai jame svečiais ne
buvo ir rankų sunėrę nesė
dėjo. Koks sunkūs jūrininko 
darbas vra, įsivaizduoti gali 
tik tas. kuris matę jūriniu- 
kus dirbant. Ypatingai bū- 

į riniam laive. Nežiūrint visų 
t to darbo sunkumą, mūsų 
jauni jūrininkai pakėlė vi
sus jūrininko . gyvenimo 

į šiurkštumus i r tapo gerais, 
įužsigrūdi m i si ais j ū ri ninkais. 
(“Oliverbauke” jie buvo pir
mųjų eilėj ir dabarjiems iš
einant laivo kapitonas nuo- 
širdžiai gailėjosi skirdama- 

1 sis su tokiais gerais bendra- 
■ jįąrbiais, Beplaukiodami po 
pasauli, mūsų jūrininkai pa
mate daugybos šalių gyveni- 

imą, išmojo daug svetimų 
■kalbų, iš ju morai angliškai 
' ir švediškai. “ Achibald Rus-> ’

kuriuo ’plaukia ta mu- 
jūrininką dalis, dabar y- 

a Austraiik’j. “ Trivr-iLis”
Ii. '■ >( , -------

Ministerių pimį* Baldwin, be’ repeticijos turėjo lošti 
“Ben' Įlūf” Irtįlę ^rmingbam o. universiteto studentų pramo- 

’gojeį kur jis dalyvavo prie atidarymo naujų namąpbiologijos 
depirtmento.' - - - -; ; / 1 '.5 ūi;»J ■ •' :C' ; ’ '■ ■ • ■

Kuriftabar, 
h - I

į • 1925 m. ;šjpalįų^ d. Į| 
fuvos jūripinkip} mik 
auklėtinių,-ū;ba^ tfejos- 
mokslą, išvyką <^tiem. ’ sųo 
mių būrį]|ijiis laideliais “Ar- 
chibataįRussėP' ir “Olįver

I r
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gyventojai vien
tautinis

“Grace Cooli^ge” žydi, ku- 
rfe tavo Mena iš “žvaigždžių’ ’ metinėj^ -aebyliu’^^oje 

Washington, D. C. šis medis 
buvo pavadintas Prezidento 
žmonos vardu. \ . <- '

Komunizmas 
smunka

. Kun. A. Daugis

TEMPERAMENTAI

ra įsteigtas “Blaivybės

( Seivų; vate, Lem 
juokia- kij. rinkimų komiteto atsi

šaukimas).- Štai kokia veid- 
mainybė. Norėdami apgin
ti nusmukusį dėl jų'šeimi- 

žmogaus būdas yra visa doro- ninkavimo valsčių, išdrįsta 
vės santvarka, jkūnėjimas atski- bjauriausiai kvailinti mažai 
sąžinė tai visuomenei, kuriai jie- susipratusius žmones, kad 
priklauso.—Emerson.

kai, kurie nori “sulietuvin
ti” konstitucijų, vis ieško 
autoritetų vakarų Europoj 
savo sumanymams paremti. 
Savo organuose nuolat cituo
ja prancūzų ir vokiečių au
torius smerkiančius parla
mentarizmų. 'tos polemikos 
yra sausesnės net už mūsiš
kių republikonų irdemokra- 

Ftų partijų platformas. Pas 
mus tų platformų niekas ne-

dirbtuvėse piktai ir karštai 
su jais ginčydavosi, dabar 
tik erzina juos ir juokiasi iš 
jiį raudonojo “rojaus.’ ’

Savo smukimų nujaučia ir 
patys komunistai. Sakysiin, 
kad ir mūsų bolševikėlių 
spauda. Seniau pas juos bū
davo pilnų-neapykantos, bet 
netrukdavo ir entuziazmo. 
Dabar tik neapykanta beli
ko, bet entuziazmo nei pėd
sakų nebėra. Seniau girda
vosi — dabar aimanuoja. 
Agitacija nesiseki, vajai nė 
tiek to, kitų pakinkyti į sa
vo vežimėlį nebegalima — 
niekas nebesiseka. BlogiaU- 
sis gi silpnumo simptomas tewskie, niech glosuje nalis- 
vra tas, kadUžmones "vietoj ’ tę polska. 
nekęsti bolševikus 
si iš jų. Tai mirties simp 
tomas.

,------ v_„,---------_-----------7 ------ jų
tik tuo metu sudrumstame ‘daro!

Rusijoje komunistai susi-
' . k • ■ W r

skaldė. Dabar vėl Londono 
N ew~ Statesman praneša, 
kad praeitais metais Angli
jos komunistu partija nete
ko viso trečdalio narių.. Da- 
bar partija teturinti tik 7,- 
377 narių. ■
.. Visai teisingai New States- 
mdn pastebi, kad politikie
riai Anglijoj baido žmones 
komunistinkt! tfeubupkuomet 
nori plepėti, bet neturi ko 
gera pasakyti. Tas pats yra 
praktikuojama ir. mūsų poli
tikierių, bet lygiai tokiais 
pat motyvais. Žmonės jau 
suprato, kad komunistai ne
bepavojingi. Seniau susi
rinkimuose, suėjimuose ir

tad nenuostabu, kad auklėtojas kartais gali su
klysti pasirinkime auklėjimo metodos-būdo. Ka
dangi šis temperamentas apsireiškia atkaklume 
ir šiurkštume, tad labai galimas daiktas, kad 
auklėtojas nusprendžia tuos negeistinus apsireiš
kimus išnaikinti ir pavartoja tam tikslui karei
viškų disciplinų—aštrumą. Taip, darant, papil- 

tiesiog nedovanotina klai-

sią ^ęįt^pkąrMįįdatp asme- 
nį; nfeQ; platformų pąžą- 
dus. Nesėuųs patinimas pa- 
rodė, kad, stovėdamas ant 
tos pačios platformos, vienas 
prezidentas blogai, kitas ge
rai šeimininkauja. Pav. pa
lyginkim Hardingo ir Cool- 
idge ’iaus prezidentavimų. 
Hardingas tesugebėjo tik 
[kalbėti apie “normale/,” 
bet normaliai tik žemiausios 
rūšies sukčiai darė, kų no
rėjo su valstybės turtais. Vi
sai kitaip prezidentauja 
|Coolidge’ius.

Užtat ir mums šiandien 
rūpi ne tie partijų ginčai už 
ir prieš “prezidentinę siste
mą,” už ir prieš parlamen
tarizmų, bet fcas šiandiena 
\yra tikras Lietuvos valdovas. 
Tuo nėra nei Voldemaras, 
nei Smetona, nes juos prie 
valdžios pastatė- “armija,” 
t. y. tūli armijos vadai. Vai
kiška būtų manyti, kad tie, 
kurie perversmo keliu pa
kreipė Lietuvos politinį gy
venimų į tam tikras vėžes, 

Inesirūpins, kad tas gyveni- 
Imas neiškryptų iš tų vėžių. 
I Mums teko girdėti, kad 
{perversmo smegenys, tikras 
įvadas buvęs ne Plechavičius, 
Glovackis, ar kas kitas, bet 

{pulkininkas Petraitis. Jis 
ir dabaresąs užkulisinis, bet 
tikras Lietuvos valdovas. 
Charakteristingas yra inci
dentas, kuri mums papasa
kojo mūsų informuot o jas. 
Anot jo Petraitis pasikvie-

viškų disciplinų— 
doma labai didele 
da, nes tuo būdu jis jų neišnaikins, bet laikinai 
tik prislopins. Prie pirmos progos, jie išnaujo 
atbus ir užliepsnos su didesne dar energija. Kas • 
tikrybėje dafytina, tai rimtas, sumaningas šių 
jėgų sunaudojimas — pakreipimas jų prie aukš- . 
tų — prakilnių idealų. Šio tipo asmeniui reikia U* 
duoti darbą, kas patrauktų jo domesį ir priduo
tų jam norų dirbti; darbą, surištų su tam tikra 
atsakomybe, nes tai užganėdįs jo ambicijų ir su- 
žadįs priedermės atjautimų. Tai patenkįs jo sa
vimeilę ir sunaudos jo jėgas geram duotojo dar
bo atlikimui. Šio tipo asmuo privalo turėti auk
lėtojų, sugebantį sužadinti jame nusistebėjimų ir 
pagarbą. Jis turi jaustis esąs akyveizdoje daug 
prakilnesnio už savę žmogaus, kurį sekti jam 
yra tikra garbė. . Jo tvirta valia turi būti veda
ma ir valdoma dar tvirtesnės auklėtojo valios. . 
Paliepimai duodami skūpiai, bet sykį jau duo
ti, niekad neatšaukiami; atpenč, tvirtai ir griež
tai reikalaujama jų išpildymo. Nereikia irgi 
pamiršti kartas nuo karto jam suteikti progos 
atsižymėti, nes tai paskatvs jį kreipti savo jė
gas prie gero, sąžiningo duotojo darbo atlikimo. 
Pagirimas, savo laiku, taip-gi patartinas. Cho- 
Ierinis temperamentas tad. kaip matome, tirti 
savo kelrtūrinis ir sunkybes, bet išmintingai ir 1 
kantriai rridomas pilnai atlygis už triūsą, nes 
iš šio tipo žtriofitų kilsta galvočiai, genijai, pa
saulio švietėjai ir žmonijoj vedėjai prie geres- 
naj-įvinspsnpš ateities. ' Todėl auklėtojas neturi . 
pasigailėti ’ triūso, atmindamas kad jis vysto 
duotosios esybes pagrindines asmeninio ir sočia- z

Published eveiy TUES 
•—— by

(Tęsinys) '
CHOLERINIS TEMPERAMENTAS

Šis temperamentas paprastai statomas pir
moje vietoje ir skaitomas idealu. Jis yra tem
peramentu žmogaus didelių darbų, visuomenių- 
ko, gabaus politikoj atradėjo ir drąsaus eksplo- 
ratoriaus. Tai temperamentas garbingo karo 
vado — pergalėto jaus, žiauraus demagogo, pa
sekmingo industrijos magnato, socialių pervers
mų iniciatoriaus, garsaus oratoriaus, žmonių 
užtarėjo ir nepermaldaujamo neteisybės priešo. 
Tai esėncialė dalelę visų tų, kurie pasiekia baž
nyčios arba valstybės gyvenime aukščiausių vir
šūnių. Šio temperamento žmonės inauguruoja 
didelius reformų judėjimus, pastuminėja pir
myn mokslą ir išradimus, kelia žmonių sąmonę, 
gerovę ir kariauja už jų laisvę.

Kaipo tipingus šio temperamento pavyzdžius, 
čia paminėsime: Mozę, šv. Jonų Krikštytoją, 
Aleksandrą Didįjį, Cezarą, Papų Grigalį VII, 
Napoleonų, Savanąrolą ir šv. Ignacų.

Dr. J. H. Snorden, savo veikale The Psycho- 
logy of Beligion, šiaip piešia cholerikų: “Žmo
gus choleripio, temperamento,” sako jis, “yra 
ūmus ir staigus, karštas, progresivis, smarkus 
ir dominuojąs. Jis nepakenčia jokių kliūčių sa
vo pasiryžimuose ir laužo kiekvieną opozicijų, 
esančių ant jo kelio. Žmonės šio temperatoen- 
to — taį pasaulio vadai ir pionieriai.” Delei 
vaizdo pilnumo, mes pridnrsime dar kaikurias 
svambias- jo žymes-ypaiybes.. Ir*taip:* šio >iipo 
žmogaus sųpratinio. jėgo^ Wi' labai gilios ir-įi^ 
kioa Jis greitai supranta dalykų stovį ir pęr- 
mato visų jų situacijų—stovį. Jo išvados daž- 

. niaus esti teisingos, nors kartais labai viebpu-

tautininkai uraov citavę sa^

Po to kaip tautininkų 
spauda išrado “prezidenti
nę sistemų,” Lietuvos parti
jų organai užvedė nepabai
giamus ginčus apie viršminė- 
tą sistemų, konstitucijas" ir 
ypač parlamentarizmų. Įdor

pie 10,000 lietuvių. • Daleli 
no j sodžių i 
tik lietuviai, 
ir kultūrinis jų gyvenimas 
yra tiesiog *apverktinas. 
Krašte, kurtume gyvena do
minuojantis lietuvių skai
čius. , ligi šiol neleista yra 
veikti ■ ne -vienai lietuviškai* ' * 
mokyklai. Tiesa, yra patvir*- 
tintos 5 privatinės liaudies 
mokyklos, bet . jos kol kas ka
bo ore, nes netvirtinami mo
kytojai. O buvo rūpintasi. 
Tur būt jau šimtai prašymų 
pasiųsta, keletą kartų Var
šuvoj tuo reikalu lankytasi, 
Baltstogės kuratorijoj- dau
gelį kartų prašyta, — bet į 
visus teisingus žmonių rei- 
kųląvimųs neatsižvelgta, ir 
visi prašymai išspręsti nei
giamai, mūs nenaudai, arba 
palikti visiškai be atsakymo. 
Užtat atsigrūdo čia lenkai 
mokytojai, tie “pedagoginiai 
sekvestratoriai,” iš kurių 
darbų paaiškėjo, kad jie 
turi visokių “gabumų,” tik
tai ne gerų liaudies švietė
jų. Išplėšti iš vaikų sielų 
tautinį jausmą, įskiepyti 

, jiems tėra kalbos neapykan
tą jie greiti; bet išmokyti ko 

' dora, kilnu, jiems ne galvoj.
Dėl jų netikusio mokymo 

daugelis tėra neleidžia vai
kų mokytis ir būna baudžia
mi. O atėjus valsčių rinki
mams tie patys lenkai iste
riškai šaukia: “Kto niechce 
placič podatki na szkoly li-

Karo skolos, bedarbe,! 
skurdas gula sunkia našta 
ant biednūomenės, ant dar-1 
bininko, bet kapitalistas vis-1 
tiek savo kapitalų turi at-| 
gauti su nuošimčiais. O čia j 
dar bolševizmo šmėkla vilio-- 
ja ištolo darbininką savo ta
riamuoju raudonuoju roju- 

Atsirandą visokių “did
vyrių:” Mussolinių, Riverų,Į 
Pangalosų, Voldemarų, ku-| 
iriems rodosi,, kad jie kum
ščiu sutaikins priešingus 
.klasių interesus ir pažabos 
nesutaikomas idėjas ir pa-l 
ilsę žmonės tikisi kažin ko
kios nebūtos laimės ir gerbū
vio iš seno kaip istorija des
potizmo pavadinto nauju 
vardu — fašizmu. Veltui.

Pasaulio, kapitalistai ne- 
miijies priežastis, ag- daugtepasimokino iš didžio-: 

jo karo. Europos kapita
listų lenktynių vietų kaskart 
aiškiau užima pasaUliokapi- 
talistų lenktynės. Kaskart 
daugiau balsų tenka išgirsti 
apie rivalizaeiją taip Euro
pos ir Amerikos kapitalistų, 
apie dar didesnio karo už 
buvusįjį pavojų. ;

Apvaikščiojant devintas 
paliaubų sukaktuves neturi
me kuo labai džiaugtis. Tei
singos tautų aspiracijos ne
patenkintos, karo našta sle
gia milijonus, kova už pa
saulio rinkas kristalizuojasi 
platesniame lauke. Valsty
bės dabar labiau apsiginkla
vusios negu prieš karų ir 
daugiau yra neapykantos.

Ar ilgai truks tos paliau
bos, niekas dabar negali pa
sakyti, bet tai tik paliau
bos.

ja. Tenka betgi pastebėtu 
kad kur tik žmonės daugiau 
skaito, gyviau domisi platės- : 
niu tautos gyvenimu, degti- • * 
nė ten turizmažesriį parišę---.-, -jj 
kimų. . «

Blogiausią už viską įtaką < ’ 
daro čia visoki atsibaStėliai, za 
vadinamieji “osadnikai;” * 
savo nuolatiniais ramiesiems 
gyventojams daromais ne
malonumais ir mažiau susi- * *
pratusių žmonių tvirkini- 
mu, senai užsipelnė teisingą . ; 
čionykščių žmonių neapy
kantą. Geri žmonės bėga nuo f, 

kaip nuo maro. Gerai 
“Vilniaus Aidas9-

JŲ VYSTYMAS
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siškos. Jo atmintis gera ir greitai jam patiekia 
reikalingus faktus. - Jis turi aukštų pagarbą 
principams ir užlaiko juos gyvenime su nepa
prastu stangumu. Jis visiškai nepasiduoda sen
timentui ir todelei išsižiūri šiurkštus savo apsi- 
ėjmuose su kitais. Jo kalba aštri ir turi savyje 
paliepimo tona. Jis dažnai parodo savo piktu
mą, bet niekuomet simpatijos kitiems. Jis žiū
ri ant kito žmogaus, kaipo ant įrankio pasieki
mui savo tikslo, prie kurio jis ištvermingai eina. 
Jis yra kerštingas ir niekad nedovanoja savo 
priešui. Jo neapykanta virsta į Viską deginan
čią liepsnų. Jo mintys krypsta prie didelių daik
tų ; jo savimeilė ieško viešos aplauzos. Jis mėgs
ta valdymo galę ir džiaugiasi ją įgyjęs. Neti
kėti, nepermatyti nuotikiai — priepuoliai jo ne
sukompromituoja; jis juos sutinka.drąsiai ir su 
pasitikėjimu sau. Jis turi moralę lygsvarą ir 
labai retai atsiduria keblame, nesmagiame pa
dėjime. Šis temperamentas, apart šių savo ge
nijų ypatybių, turi ir savo blogąsias, nes su 
šiuo temperamentu yra surišti galingi geiduliai, 
nepasotinama ambicija, arogancija, puikybė, 
stoka užuojautos kitiems, šiurkštumas, -savimei
lė, didelis piktumas, atkaklumas ir nesąžinišku- 
mas. Šio temperamento žmonės padarė žmoni
jai daug gero, bet nemažai ir bėdų. Tai pri
guli nuo inspiracijų ir motyvų, kurie vadovauja 
jų darbams ir nuo išauklėjimo, kokį jie aptu
rėjo. Tad aišku, įmd auklėtojas turi sunkią 
užduotį ir didelę atsakomybę prieš visuomenę, 
auklėjant cholerinio temperamento asmenj. Jo 
priedermė išvystyti-išaugįnti gerąsias šio tempe
ramento puses ir sumažinti — neutralizuoti blo
gąsias. Čia ^privalu nepamiršti, kad šio tipo 
žmonės esti pilni neišsemiamos enęreijds, kurios 
negalima viename

yo spaudoje įvairius vakarti. 
Europos autoritetus už 
“prezidentinę .sįstenią”. ir 
prieš parlamentarizmą, su- 
pažindintivmųs su tuo tikrai 
autoriteto ‘ pilnu* žmogilmi, 
kurs dabar v^Įda Lietuvą; 
ar jis vadinasi Petruitis, ar 
kaip' kitaip. Žinodami, kas 
stumia Lietuvą, galėtumėm 
geriau numanyti, kur stu
mia.

Lapkričio U-tą dienų de- Tai tik keli stambesni pa- 
ĮĮįiuTnetai atgal didysis ka- vyzdžiai. , 
ras tapo sustabdytas: Talki-1 
ffinkų armijų vadai padarė"' 
paliaubas su Centralinių 
yalslįjų armijų vadais. Tas 
■jyykis sukėlė neapsakomo 
^iaugsmo visame pasauly,1 
nes ką ne visas pasaulis di- 
jlgįajame kare dalyvavo. Net 

tie, kurie nedalyvavo, 
|&aųdžiai atjautė karoblo- 'mi 
Išimus. Ilgai dar lapkričio 
ffiį-ia. diena pasiliks žmonių 
Atminty, nes tą dienų tapo 
pastabdytos didžiausios sker
dynės, kokias pasaulis kada 

“matęs, didžiausis’ turtų 
^naikinimas, koks kada vra 
•tiuvęs. Ąpskaitliuojama, kad 
^karo laukuose karo metu žu- 
įyo virš devynių milijonų 
įmonių. Priskaičius gi tuos, 
.kuriems karas buvo netiesio-

,b '.l1, , r ii 11 ■ 1 * a—

daugiau žuvelių. Af yyks tai 
nedaugelio Įėkanių kompani
jai visokių intrigų' keliais 
pastoti kelias mūsų kultūri
niam darbui tenka abejoti, 
neš susipratimas žmonių tar
pe kyla ir kils toliau; nors 
visi piktos valios žmonės ir 
šūkaus, bet nesulaikys.

Suvalkų krašte veikia 7 
Šv. Kazimiero Dr jos sky- 
riai kuriuose pasireiškia di
desnis ar mažesnis veikimas 
apšvietos dirvoj, dažniausia 
skutant knygas ir laikra
ščius. Jaunimas kaskart 
rimtėja, elgiasi doriau: jau 
negirdėti lietuvaičių vedybų 
su ‘ ‘ varšaviokais. ’ ’ Kad tik 
eitų- tuo susipratimo keliu 
toliau. Jaunuoliai-ės noriai 
rašosi į Šv. Kazimiero D-jos 
skyrių nariais, daugelis skai
to laikraščius ir knygas, ki
tur vakarėlius surengia su 
vaidinimais (Vaitakiemis', 
Klevai), ko ligi šiol nebuvo 
girdėti. Žinoma, ne'trūksta 
dar ir nerimtų, bet šie kas
kart nykstu. ■—

Blogiau yra su blaivybės 
dalykais. . Degtinėlę tai jau

|||Qtitliuojama, kad kąrap 
Tgiyo priežastimi mirties virš 
^trisdešimties milijonų žmo- 
^pių! Neskaitant netiesiogi- 
Aaių nuostolių karas kainayo 
iyirš 250 rųliijardų dolerių! 
^Nestebėtina, kad žmonės at- 
jsįmena ir mini tos baisios 
• kįatastrofos pabaigą. - 
p;':Bet paliaubos — tai dar 
įjae taika. Tikra taika tuo- 
smet teįvyksta, kuomet karia- 
r vusios puŠės susitaria dėl 
'ttaikos išlygų, ir po jomis pa- 
rgirašo. Po taikos sutartimi 
įbuvo pasirašyta Liepos 28-tų 
rI9i9-ais metais, bet kas tą 
t'dienų mini, kas ją nors at- 
|-šimenat Sąmoningai, ar ne- 
t sąmoningai, bet pasąulis jau- 
E čia, kad Versalio taikos 
^konferencija blogą taika te- 
? padarė, ir užtat jo^ nemini 
ihasmet, ja nesidžiaugia. Per- 
gftalėtoiai toje konferencijoje 
Ksadavosi ne teisingumu, bet 
gęavo gobšumu: griebė kiek 
pkuris galėjo. Gobšumas ir 
|jpeapykanta teisingos taikos 
r padaryti negalėje. Talkiniįv- 
^įai, belikviduodami vienų 
p|arą sėjo sėklas būsimam, 
yįal dar baisesniam, karui. 
^Anglija ir Francija ėmė sau, 
pcą tik norėjo. Mažesnės val- 
Eįstijos nuo jų neatsiliko kiek 
gtžk galėdamos, kiek tik di- 
įhižiosios joms leido. Lenki- Imu, kad tie patys tautinin- 

be mažiausio reikalo gavo
^Galiciją, Ukrainos ir Balt- 
pgudijos plotus. Kiek vėliau 
^.pasisavino Lietuvos dalį ir 
kpasisavino dar daugiau bąlt- 
; gūdžių ir ukrainiečių. Di- 
raSiosios talkininkų valstybės 

nieko nesakė. - Austriją su- 
Lkarpe ir vokiečių apgyven
tas provincijas išdalijo Ita- 
rtijai, Čecho-Slovakijai ir ki- 
& wen>» ka įmjTiamjĮ^frnnuni- 
r ja gavo irgi kartardaugiau 
Vhėgų Jai teismtfanetttafcg.
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LIETO VOS MOTYVUOTO SKUMDO
J
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Įvertindama šį lenkų vy
riausybės viešą prisipažini
mą Lietuvos vyriausybė turi 
prievolę kuo griežčiausiai 
užprotestuoti prieš viršmi- 
nėtas represalijas, kadangi 
jų pateisinimui nesama jo- 
kio pagrindo, Lietuvos vy- 1 
riausybė jau oficialiai pa
skelbė pranešimą apie lenkų 
mokyklas ir jų mokytojus 
Lietuvoj ir ji dar kartą pa
reiškia, kad nusivylusiųjų 
šauksmas‘yra pagrįstas me
lu ir kad lenkų vyriausybė 
negali būti laikoma svetima 
šiems prasimanymams. Taip 
pat ji laiko reikalinga pa- 
kartotr.kad iiė viena lenkų 
mokykla Lietuvoj nebuvo 
uždaryta ir kad nė vienas 
lenkų mokytojas niekuomet 
nebuvo persekiojamas, nei į- 
žeistas dėl lenkų vyriausybės 
nurodvtu niotvvu. Ir todėlV *- V *-

priežastis, dėl kurios lenkų 
vyriausybė sakosi veikusi, 
niekumet ųeegzistavo.

Takiau, kas svarbiau lie
tuvių vyriausybės akyse, tai, 
kad jei ji ii- tikrai būtų per- 

■ sekiojusi lenki] mokyklas ir 
mokytojus Lietuvoj, tas jo
kiu būdu nepateisintų lenkų 
represalijų, nes Lietuva pri
siėmė prieš'Tautų Sąjungą 
formalinius pasižadėjimus 
saugoti tautinių mažumų tei
ses. Todėl vienintelis kom- 
petėtingas teisėjas sužinoti, 
ar Lietuva daro nusižengi
mus prieš mažumų teises, y- 
ra Tautų Sąjungos taryba. 
Jokia vyriausybė valstybės, 
sudarančios Tautų Sąjungos 
dalį, neturi teisės veikti in- 
dividtiališkai mažumų tei
sėms Lietuvoje apginti.

Iš kitos pusės, Lietuva ne
padarė nieko, kas galėtų pa
teisinti represalijų priemo
nes prieš ją.

Lietuva ir Lenkija neturi 
viena kitos atžvilgiu kitų 
tarptautinių prievolių, kaip 
tik tas, kurios seka iš Tau
tų Sąjungos pakto ir iš 1920 
Suvalkų sutarties. Turint 
galvoj nebuvimą įvairių san
tykių tarp abiejų valstybių 
Lietuva negali kuo nors į- 

’ . žeisti lenkų interesų, kas 
duotų Lenkijai teisę imtis 
•represalijų Lietuvos atžvil
giu. Dėl tos priežasties len
kų vyri ausy l>ė savo pasielgi
mais sunkiai nusižengė pasi
žadėjimams, kurie seka iš 
Tautų .Sąjungos pakto. Ta
čiau be tij nusižengimų, Len
kija sulaužė savo pasižadėji
mus. padalytus 1919 m. bir
želio mėn. 28 d. sutarty. Pa
sirašydama Versalio sutartį 
ji pasižadėjo etnografinėms 
mažumoms tikybos arkalljos 
atžvilgiu pripažinti “vieno
dą teisę steigti, vesti, ir kon
troliuoti jų lėšomis laikomas 
labdarvlx*’s, tikybines, ar so- 
cialines įstaigas, mokyklas ir i 
kitokias mokslo įstaigas su 
trise jose laisvai vartoti jų : 
gimtąją kalbą ir laisvai vvk- 
d.vti jų tikybos a|x>igas.” Be 
to, 9 straipsniu Lenkija suti
ko pripažinti savo mažu
moms “atatinkamą dalį be
neficijose ir snvartojime.su- 

- mų, kurios būtų paskirtos 
valstybės biudžeto ar įmini-
i

cipalinių ar kitų biudžetų 
viešiesiems fondams mokslo, 
tikybos ar labdarybės tiks
lams.”

Einant 12 straipsniu, šie 
pasižadėjimai “sudaro tarp
tautinės svarbos prievoles ir 
bus garantuoti Tautų Sąjun
gos.”

Tačiau uždarymas lietu
vių mokyklų ir suėmimas lie
tuvių dvasininkų ir kitų, ku
rių veikimas buvo pašvęstas 
lietuviško jaunimo švieti
mui, sudaro naują tos sutar
ties sulaužymą ir Tautų Są
junga, kaip mažumų teisių 
saugotoja, negali leisti tokio 
laužymo ne tik iš atžvilgio 
savo moralinių pareigų, bet 
ir prievolių, uždėtų jai tarp
tautinių sutarčių.

Pagaliau Lenkija, perse
kiodama lietuvius dvasinin
kus sunkiai nusidėjo tarp 
jos ir Šventojo Sosto suda
ryto konkordato nuostatams, 
nes Lenkija jame pažadėjo 
taikinti dvasininkams “ypa
tingi], juridinę globą” (5 §). 
Net tuo atveju, jei dvasinin
kai būtų apkaltinti' pasaulie
čių teismo nusikaltimais, nu
matytais baudžiamam įsta
tyme, tas teismas turi tuoj 
painformuoti apie tą dalyką 
atatinkamą vyskupą ir per
duoti jam kaltinamąjį aktą 
kartu su išrodančiais kaltę 
dokumentais.

Lietuvių dvasininkų su
ėmimas yra aiškus šių nuo
statų sulaužymas, nes lenkų 
vyriausybė, jos pačios prisi
pažinimu, juos suima dėl 
vienintelio preteksto — len
kų mokyklų persekiojimu iš 
Lietuvos vyriausybės pusės, 
už kuriuds, aišku, lietuvių 
dvasininkai, esą lenkų val
džioj, negalėtų būti jokiu at
vejų laikomi atsakomingais. 
Tiesa, konkordatas liečia tik 
Lenkiją ir Šv. Sostą ir todėl 
neduoda Lietuvai jokios tei
sės statyti ryšy su juo Len
kijai reikalavimus, tačiau, 
vis dėl to jis parodo sulau
žymą vieno iš Lenkijos, kaip 
Tautų Sąjungos nario prisi
imtų prievolių, nes visi na
riai iškilmingai pasižadėjo, 
leisti užviešpatauti teisingu
mui *i r sąžiningai saugoti vi
sus sutarčių pasižadėjimus 
organizuoti] tautų tarpusa
vio santykiuos.”

Toki yra ryškūs faktai 
persekiojimų, kuriuos lenkų 
vyriausybė taiko lietuvių 
tautai Vilniaus ir Gardino 
srityse. Kadangi persekio
jimai dar nepasibaigė ir ka- 

. daugi, iš kitos puses, neleng
va gauti žinių apie jų vys
tymąsi, šiam skunde nupieš
tas vaizdas negali būt pilnas. 

, Lietuvos vyriausybė rūpes
tingai vengė minėti faktus, 
kuriu ji negalėtų išrėdyti. 
Tuo būdu ji garantuoja ab
soliutišką jos aukščiau išdės
tyto tikrumą ir palieka sau 
teisę papildyti duotą vaizdą 
faktais, kurie vėliau bus jos 
sužinoti.

Dėl to tai lietuvių vyriau- 
sybe persekiojimų pradžioj, 
kuomet ji turėjo tik nepil- Užsienių Reikalų Ministe 
nas žinįa^ matė juose tik ris."

Paveikslas pabodo vaikus su tėvais KonstruktyVio Mintijimo Mokykloje, Philadelphia. 
šioje mokykloje vaikai mokinasi įvairių darbelių. Pamokose naudojama žolynai, muzika, 
paveikslai, knygos, radio, etc. kad prajuokinus konstruktyviai mintyti.

KUNIGO ST. STAKELES 
SUKAKTUVES

Šiais metais sueina 65 me
tai nuo seno lietuvybės ža
dintojo kun. Stasio Stakelės 
gimimo dienos. Ryšių, su tuo 
noriu mūsą kraštui pasidar
bavusiam ir-daug dėl lietu
vybės nukentėjusiam pašvęs
ti keletą eilučių.

Kun. Stasys Stakelė gi- 
~V’XĮ- 

męs 1862 m. Adoma vo j, 
Pumpėnų valse., Biržų-Pa- 
svalio apskr. Jaunas baigęs 
Mintaujos (Latvijoj) gim
naziją stojo į d v. Žemaičiu 
seminariją.

Anais laikais Lietuvoje į- 
prasta visa daryti lenkiškai. 
Kunigai kalbėdavo lenkiš
kai, ta kalba bažnyčiose pa
mokslus sakydavo, giedoda
vo, versdami lietuvius para
pijiečius taip pat lenkiškai 
melstis. Tačiau Stasys Sta
kelė seminarijoj ir sulenkė
jusiųjų kunigų tarpe būda
mas savo lietuviškumo ne
prarado ir savo kilme nesi
varžė. Tapęs kunigu jis pir
mas puiripėnų parapijos baž
nyčioje lietuviškai užgiedo
jo. Tą pati darė ir kitose 
bažnyčiose. Lenkai, žinoma, 
labai tuo piktinosi, nežino
dami ką daryti. Be to, kun. 
St. Stakelė, būdamas drąsus 
ir karsto temperamento, ne
tylėdavo ir keldavo viešu
mon lietuviams daromas 
skriaudas. Pasikalbėjimuo
se su lenkais, geriau tariant, 
su sulenkintais, nesivaržv-
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mažumų sutarties iš 1919 
metų birželio 28 dienos su
laužymą. Tačiau vėliau ji 
įsitikino, kad lenkų vyriau
sybe ėmė vykdyt bendrą pla
ną nukreiptą net prieš ne
priklausomos Lietuvos buvi
mą.

Paduodama šiuos faktus 
Tautų Sąjungos tarybos ži
niai, Lietuvos vyriausybė tu
rk garbės prašyti įrašyti jos 
skundą, sulig Pakto. 11 
straipsniu, į sekančią Tapy
bos sesijos darbi] tvarką su 
tikslu atstatyti tegalinę pa
dėtį ir nustatyti lenki] vy
riausybei būtiną atsakomv- 
lię.
Teikitės priimti, PomTtte- 

neralini »Sekretoriau, niano 
laimi aukštos pagarbos pa
tikrinimą.

A. Voldemaras,

Ministeris Pirmininkas ir
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kurie pasiryžo ne- 
“litvomaną” su- 
Jį apskundė rusų 

ir dvasiškai vvres-

damas sakydavęs, kad lietu
viai, kaip ir visi žmonės, 
turį turėti visas pilietines 
teises. Dėl tokių pažiūrų 
kun. Stakelė susilaukė fdaug 
priešų, 
klusnų 
drausti, 
valdžiai
nybei. Skundė tol, kol 5 me
tus iškunigavęs kun. St. Sta
kelė neteko vietos. Be vie
tos teko jam išbūti apie 20 
metų, iki 1914 m. Atsidū-1 
ręs be vietos turtingų ūki
ninkų sūnus rado globą prie 
tėvu. Turėdamas laiko išva-*• •
žiavo į Krokuvos universite
tą. Čia kiek pabuvęs išvyko 
į Romą akademijom Moki
nosi filosofijos ir teologijos. 
Įgijęs bakalaurato laipsnį 
vėl grižo Lietuvon.

Romoj kun. St. Stakelė 
gavo susipažinti su Popie
žiaus sekretorium Rampolla. 
Tuo pačiu metu, t. y. apie 
1893—96 m. Romoj studija
vęs lietuvis kun. Banaitis. 
Romoj pasirodę lietuviai 
buvo didelė naujiena, nes 
lenkai buvo spėję visus Įti
kinti, kad Lietuvoje tesą tik 
-lenkai, kad visi žemaičiai 
lenkiškai kalbą ir t. t.

Grįžęs iš Romos kun. Sta
kelė pradėjo kiek atsargiau 
dirbti. Pradėjo kovoti su 
besiplečiančiu įvairiose Lie
tuvos vietose. Pumpėnų, 
Kauno ir kitose apylinkėse, 
marijavitizmu. Jam sekėsi. 
Čia daug padūdavę klebonai. 
Iš jų gaudavęs arklius, kur 
reikia nuvažiuoti, nakvynę 
ir t. t., o tuo būdu buvo ge> 
i-iau darbuotis ir žmonėse ge-

resnio pasitikėjimo turėti. 
Ta pačia proga dar apie tre- 

jjus metus prieš spaudos at
gavimą vežiodavęs žmonėms 
draudžiamosios literatūros, 
daugiausia maldaknygių, 
šventų jų paveikslėlių lietu
viškais parašais ir pan. Be 
to jis vienas pirmųjų pradė
jo rengti lietuviškas tautiš
kas p ramogėles—gegužines, 
vaidinimus ir kt. Vaidinda
vo daugiausia “Genovaitę.”

Šį darbą dirbęs gana pla
čiu ruožu, pradedant nuo sa
vo tėviškės, Kauno* Vil
niaus, Gardino apylinkėmis 

' ir baigiant Žemgalijos bei
Vitebsko apylinkėmis lietu
vių tarpe. Vokiečiams užei
nant rūpinosi apsaugoti baž
nyčias nuo apšaudymo. Auk
šti Lietuvos bažnyčių bokštai 
vokiečiams rodėsi kaip rusų 
žvalgymo punktai, ir dažnai 
juos apšaudydavo iš anuotų.

Kun. Stakelė, pasižinęs su 
vokiečių generolo Hartmano 
broliu kardinolu, kuri pra
šęs padaryti/Įtakos palikti 
bažnyčias ranSybėj.

Paskutiniu laiku kun. Sta
kelė senai jo inkstų ligai pa
sikartojus, apsirgo paraližu 
—nevaldo dešinės rankos bei 
kojos. Kuri laiką išgulėjęs 
Kauno miesto ligoninėje, vė
liau' persikėlė pas savo brolį 
Kaune (dabartinį Kauno 
miesto savivaldvbės butu•• t

skyriaus pirmininką).

Nežiūrint i tai, kad jubi
liatas senatvėje yra ligos 
kankinamas, kad jo darbai 
viešumoj mažai kam žinomi, 
tačiau esąs laimingas, kad 
kitados ir jo svajonė, dėl ku
rios tiek daug teko nukentė
ti, virtusi realybe, kad Lie
tuva atsigavo. “Lietuva”

Petras Vaičiūnas

'VILNIUS BUS MUSŲ!
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— Motina Dievo, Aušros Karaliene, 
Vai, kaip to Vilniaus širdis pasiilgo — 
Šnabžda senelė maldoj susikaupus... 
Ltįūdesio ašaros veidą jai vilgo...

—• Motina Dievo, mūsą Globėja,
Mes l>e Vilnijos užtrokšim kaip žuvys — 
Sunkiai palinkęs nuo dąrbo ir vėjo 
Dūsauja žilas artojas lietūvis...

— Motina Dievo. Skaisčioji Marija, 
Mūsą Tėvynė lie Vilniaus — našlaitė ■ 
Tyliai griaudinąs graži kaip jurgine 
Vilnią priminus jauna lietuvaitė...

t

— Motina Dievo, narsių Užtarėja. 
Vilnius bus mpMi! Mums Vilnius nežuvęs! 
Šaukia.
Sveikas.

u -

krūtine atstatęs prieš vėją, 
kaip ąžuolas. jaunas lietuvis.. .

' '(“Rytas")
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Pirmieji pasiryžėliai. Suju
dėjo kaimo pamatai. Naujos 
sodybos, platūs užsimojimai. 
Kas gailisi sodžių palikę? Pra
slinkus keliolikai metų. Ką pa. 
sakos seneliai savo anūkams?

Gerokai prieš Didijį ka
rą, apie 1909-10 metus, ru
sų vyriausybė, per savo val
dininkus žemiečių viršinin
kus pradėjo rimčiau rūpin
tis ūkininku luomo gvveni- 
mo pagerinimu. Žemėti jų 
iniciatyva buvo sudarytos 
prie kiekvieno apskrities 
centro taip vadinamos^“Že
mės Tvarkymo Komisijos,” 
Minimos komisijos teikdavo 
ągronominę pagelbą ūkinin
kams, steigdavo javų valo
mus ir gyvulių sukergimo 
punktus. Bet vieną labai žy
mią mūsų istorijoje suvaidi
no vaidmenį, minėtos komi
sijos — tai savo propogan- 
da sodiečių tarpe raginant 
juos skirtis į vienkiemius.

Iš sykio reikėjo nemažai 
darbo, kad įtikinus pirmą 
sodžių padaryti negirdėtą lig' 
tol eksperimentą. Visgi tuo 
metu nemažai būta šiek tiek 
apsiskaičiusių ūkininkų, ku
rie buvo girdėjęs, o nekurie 
ir savo akimis matę, kad Su
valkijoje dauguma ūkininku 
jau gana nuo seno gyvena 
vienkiemiais, gyvena gražiai 
turtingai ir matydami kau
niečių vargstantį kaimietį su 
pasigailėjimu pečiais trauko

Štai Panevėžio apskrity, 
kiek prisimenu atsirado du 
pirmutiniai sodžiai — pasi
ryžėliai. kurie nutarė eiti 
vienkiemiais. Buvo tai Ži
liškių ir Sodelių sodžiai. Ki
ti šių sodžių kaimynai, gal
vas kraipė stebėjos, ir mane 
sau: “—pažiūrėsime kaip 
jiems eisis? Ar nesigailės 
įkliuvę?..*’ Tačiau pasiry
žėliai nieko nebodami kiek 
galėdami stvėrės darbo. Plė
šė senus pirkių, persmilku- 
sius dūmais šiaudinius sto-. 
gus, arde sienas, draskė ir 
pačius pamatus. Tai buvo 
labai nepaprastas ir nematy
tas tais laikais vaizdas. Bu
vo sodžius, trobesiai skendo 
augalotų medžių vainikuos, 
margavo ant gražiai aptver
tų kiemų gražiausi kryžiai, 
žydėjo darželiai—dabar vis
kas lyg po karo: trobos pu
siau išardytos. tvorų nėra.• * 
didžiausia sodžiuje betvarkė. 
Laukuose-gi—porrėžiai vie
tomis suarti, vietomis dar 
tebestovi. Šen tai ten sukrau
ta darbe stogo trobelė stūk
so viena vidury lauko. Jokio 
pavėsio jokios užvėjos. Klai
ku, rodos, ir gana!

Praslinko metai ir kiti. 
Sodžius visai subirėjo, ir net 
šiek tiek apgydė savo žaiz
das. Visur laukai užsėti, pū
dymo nedaug. Kvepia dido
ki dobilų laukai, karvės ga
nosi sočios, riebios. Neretai 
pamatai rūmą raudonu sto- 
gu Kaltomis langinėmis. O 
kurie labai gamtą myli — tie 
spėjo apsodinti apie^sivo 
naują sodyba įvairių mede
lių. užvesti vaisių sodneli, 
padaryti savo naująjį lizde
lį ištikiu jaukiai ir maloniai.

Susitvarkę trobas — ūki-

Ar** ***** 
Įsigalėdami 
Įvairiu mą- 
Vieuas pir-

įlinkai'ėmėsi žemės ir gyvu
lių. Pradėjo naujoviŠkįan 
laukus tvarkyti. Sėjo beveik 
kiekvienas pašarinių žolių, 
sodino šakniavaisių, ypač 
runkelių galvijams. Gyvuliu 
nežiūrėjo kad būtų dide
lė banda, — bet kad būtų 
geresni, karves pieningesnės, 
didesnės.

Be to kiek 
stengėsi Įsigyti 
šinų ir įrankiu,
ko kertamąją, kitas grėblį ar 
sėjamą, trečias, traktorį ir 
t. t. Nemažai atsirado ūki-

* • ■ y*

ninku tarpe, kurie įtaisė ga
rinius malūnus ir lenpiūves.

Ir kagi ? Ar atsirado bent 
vienas, kurs būtų sodžiaus 
gyvenimą apgailestavęs? — 
Ne. Bent neteko tokių kur 
nors sutikti. O tie sodžiai, 
kurie buvo pavėlavę su pra
šymais ir laukė eilės — tie
siog degė didžiausiu nėriniu 
laukdami matininkų. Ūki
ninkui pasikėlusiam apleisti 
sodžių, kuriant, kažkaip in
stinktyviai jis vis labiau ir 
labiau pakirėdavo buvo sė
džioje gyventi ir vieni metai 
didžiausia kankinė. Atsiras
davo daugiau, tartum tyčia 
—vis nauju nesutikimų, gin
čų kaimynu taTpe ir todėl vi
si laukė vienkiemių kaip kie
kio išganymo. Ir tie, kurie 
visaip niekindavo pirmųjų 
pasiryžėlių pastangas, dabar 
patys pamatė, kad klydo ir 
jęi atvirai negyre vienkie
mių gyvenimo, tai bent ne
drįso penkti.

Laikas nesulaikomai bėga 
pirmyn. Praslinkokeliolika 
metų. Senosios kaimų buvei
nės pamažu pakeitė savo iš
vaizdą. Kur dar buvo, likę 
seni, augaloti, senu vaisine- 
džiai — vieni* nudžiūvo, ki
tus nukirto, šuliniai užvers
ti, kiemai išarti ir jų' vieto
je bulvės, runkeliai pajuodę 
bujoja. Irtos sodybos, ku
rios žemę 1x4 vaikant buv< 
paliktos vietoje — nekurta 
ją irgi išnaujo jiersitvąrkč. 
trobas išnaujo perkrovusio 
gus kitus uždėjo, gonkas pri 
dirbdino. šviesiai nudažė.

Kone trečdalis dabartimi 
žmonių — jau gimė neb< 
kaimo pastogėje. Visa jau 
no j i kana vis mažiau ir ma 
žiau atmins kaimo gvveni 
mą. nors, rodos, dar taip ne 
senai gėrėjomės kaimo ide 
ališku gyvenimu. Tr dar.pra 
bėgs keliolika metų — omū 
su tėvai ir šimeliai su afei— 
dėjimu pasakos savo ma 
žirnis, mieliems anūkams 
kaip kitados mūsą žmonė 
gyveno kaimuose, kokios bli 
vo kaimo pramogos, pasi 
linksminimai ir kiek turi 
davo džiaugsmo, ypač kaim 
užaugęs jaunimas (Galas

Jiuo Kosulio ir 
Šalčio Krutinėję 
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RADIO STOTIS ŠŠŠŠ

Jaunimo Vakaras

Mūsų Daininkai Kitur
I. V. Kulikaitis

koncer

Bedarbiai Nerimsta

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

Audito- 
kuriosc

Išauš vasarėlė,
Tu mano mergelė,
Išbėgo mergytė....................... .
Kaip aš buvau jaunas,
Žiūrau anksci rytų,
Aš užgimiau Lietuvoj.....................
Eikš mano mergele, .
Aš sutikau žydeli,
Kam anksci kelcis...................... ..
Miels tėveli,
Oi skauda galvelę,
Atsigėriau žalio vyno......................
Oi džium-džium,
Už jūrių,
Kaibin jaunas bernužėlis,
Aš turėjau vištą.............................
Tykusis rytelis, r
Oi laksto vanagėlis.
Kur Nenurims, d) Oi čiūčia-liūlia

Ak, myliu tave ...............
Bemužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giružė...............
Meilė .................. . ..............
Meile uždegta krūminė .,. 
O pažvelgki................... ..
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

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

Tik Į darbą greičiau,
Tik mylėkim karščiau,
Tik. vyrai, pa.judinkim žemę!

Maironis

ADOMO IR JEVOS 
NELAIME

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams............. $l.2(

kam brolužiai 
taip gyventi:

“SAULUTĖ”

Motiejus ir Magdalena 
Simonavičiai

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Ieva:
Negąsdink manęs, nebijau tavęs 
Kitojo liksiu, laiminga būsiu.

Vienas kelias ramybėm ke 
lias tiesos. — Shelly.

Papildė Saūžudystę

.Jonas Lukošius 44 metų am
žiaus. lapkričio 8 d. apie devin
tą valandą ryto nusišovė. Sa
ko, kad diena prieš tai dėl ko- 

jkių ten dalykėlių pasiginčijo 
Valdyba-su žmona, bet šiaip gražiai su-

Atskira knygelė........ ..........................................10c.

Adresas:,“TIESOS AIDAI“
1624 E. Falls St., . Niagara Talis, N. T

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

Adoma*:
Blogai tu darai, neapsimąsątai — 
Nedžiaugkis Šiandien, verksi vis-vieną

Adoma*:
Nuo senų seniai žinau aš nūnai 
Kad esi bloga, neištikima.

MONTELLO, MASS.
Šios kolonijos lietuviai kata

likai gavę atsišaukimą nuo 
Perlojaus klebono prašant pa
remti parapijos reikalus, no
riai prašymą išpildė ir pasiun
tė 222 litų ir 5(1 centų. Taipgi 
Įtaisė komžą. Viso suaukavo 
$35.50. •

Žemiau telpa Perlojaus kle
bono kun. P. Cibulskio padė
ka visiems aukavusiems baž- •» A 
nvčios reikalams. Rašo:

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės.. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriau^molio ir kitoki. LaikaršČio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartos per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir Kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vš. Redaktorius A. Giedraitis

VienasįNr. susipažinti siunčiamas veltui 
Adresas : “8aulut?š” Administracija Jurbarke

Ieva:
Su tuo sutinku, kitiems patinku —
Laiminga likau, “sudiev.” tau sakau

Ieva:
Klausyk tu manęs, nenoriu tavęs 
Tavo paliksiu, pas kitą eisiu.

Adoma*:
Visa supratau, tave sugavau z— 
Būsi nubausta, laukan išmesta.

“Perlojiškiams lietuviams 
gvv. Montello mieste: Karo
liui Pigagai, jo žmonai Ele
nai, Petronei Liolienei, Kat
rei 'Tamulevičienei, Marei 
Marčiuskienei ir kitiems__
už aukas sumoje 222 litai ir 
50 centų, pasiųstas Lietuvon, 
Perlojos R. K. Bažnyčios Di
džiojo Altoriaus pagražini
mui ir už komžą, aš kun. 
Pranas Cibulskis, Perlojos 
Bažnyčios klebonas, tariu 
sa geriems parapijiečiams 
širdingą ačiū.

Kun. P. Cibulskis,
Perlojos Klebonas. 

15-X-27 m. Peri o jus.

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas i- 

vyks lapkričio 27, 1927, 2-trą 
vai. po pietų. .J. Ambrazaičio, 
pirmininko, namuose po num. 
2050 Leo St., Dayton, Oliio.

Gerbiamieji nariai LDS. 69 
kp.. kaip vietiniai taip ir iš a- 
pylinkės miestelių, kurie pri
guli t prie šios brangios orga
nizacijos, kviečiami dalyvaut 
ir užvilktus mokestis užfcimo- 
kėt. Taipgi turime ir daugiau 
svarbių reikalų jiel laboTT. D. 
S. 69 kp.

Labai ačiū už dovanėles il
gėms jausmingus linkėjimus. 
Sunku ir net negalima išreikšti 
visa tai ką mes jautėme delei 
jūsų reikštos užuojautos.. Dar 
karta ačiū visiems.

-*• . ■ ■
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Visos virš paminėtos dainos galimą gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymas 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

O iš mūsų.
Ar netenka
Eit kaiėjiman, draugužiai.
Arba Ik* laiko pasenti...

Visiems vienas patarimas:
Reikia viens kitą mylėti. • 
Dievo įstatus daboti
Tr Dieni pasitikėti. “Sargyba

tikime gyveno. Todėl šis Įvy
kis visus nustebino. Dar prieš 
saužudvstę nuėjo atiduoti savo 
balsą už miesto viršininkus ir 
sugrįžęs Į namus su savo drau
gu bevaikščiodamas po virtu
vę paleido tris šūvius. Mote
ris puolė gelbėti, liet buvo per- 
vėlu. Atiduotas Į Mount Kinai 
ligoninę mirė. Paliko moterį 
Izabelę ir dukterį didėliame 
nuliūdime, kurios neteko savo 
namų galvos. Lukošiai prigu
lėjo prie nezaliežnipkų parapi
jos.

Pasirodė Pirmas Sniegas
Pliiladelpliijoj ir apylinkėj 8 

<1. lapkričio pasirodė pirmas 
sniegas. Kad ip snigo visą po
pietį. bet sniegas greit ištirpo. 
Kol kas oras neperšaltas.

K. J. D.

A d omą*:
Nora tavęs gaila, kitaip negaliu: 
Sudie ant visad, nebegrįžk niekad

Perlojaus bažnytėlė per 45 
metus buvo uždaryta. Atidarė 
tik 1905 metais pasibaigus ka
rui su japonais. Supirkus vi
sus bažnytinius daiktus, pa
saulinis karas vėl viską buvo 
sunaikinęs.

Parapija maža ir jai būtinai 
reikalinga parama. Todėl ir 
kitų kolonijų lietuviai turėti] 
pasekti šį pavyzdį ir paremti 
parapijas Lietuvoje.

Klebonas knn. Cibulskis ne 
tik dėkoja už aukas, bet dar 
pažadėjo atlaikyti šv. mišias 
už sveikatą aukotojų.

* K. Pigaga

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šąli Lietuvos........
13. Giesmė į šv. Kazimerą ...
14. Lietuvos Vyčių Imnas........
15. Pirmyn į kovą...................
16. Mes grįšim ten...................
17. a)

b)
c)

18. a)
* b)

c)
19. a)

b)
c)

20. a)
b) 

. c)
21. a)

b)
• <9

d)
&. a)

b)
. c)

J
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VĄKĄMBNta
Lapkričio U d. pobažnytr- 

pej salėj įvyko metinė šv. 
Petro lietuvių parapijos va
karienė. Salė pilnutėlė žmo
nių. Pasivėlavusiems vik
rios šeimininkės ir tvarkda
riai “improvizavo” staliu- 

_ kus kur tik galima buvo vie
telę surasti. Programą ve
dė kun. Strakauskas. Va- 

- -karienę pradėjo klebonas 
malda. Po to, salėje pakilo 
linksmas šnekučiavimas ir 
visi anot kun. Strakausko 
perspėjimu “atleidę diržus” 
pradėjo varginti šeiminin
kes tuščiomis lėkštėmis. Ir 
ištikrųjų: nesuspėjai, žmo
geli, pabaigti, o žiūrėk ant 

- stalo vėl pilnutėlis bliūdas. 
Reikia pripažinti, neprilygi
namai gerai atliko savo dar
bą. Lietuviškos dešros su 
kopūstais žmonėms pridavė 
ūpo juokauti, šnekučiuotis ir 
peiliais dirbti. Ūpas puikus. 
Į tą “ugnį” ktui. Strakaus- 
kaslaiks nuo laiko pylė 

*\ ^aliejaus” pasakydamas ko- 
\ k į gyvenimo nuotikį. Bet 

geriausiąjį nuotikį davė pa
ti vakarienė:*kas buvo, tai 
žiųo; kas nebuvo tepaklau
sia? pas mums visiems gerai 
žinbmą-laikrodininką J. Di-

; Programą išpildė bažnyti- 
nis;choras p. Karib^ko ve- 
daihas, p-lės Margareta ir 

| Ona Grybaitės, p-lė F. Kar- 
bauskiutė ir p. S. Paura. 
Neapsėjo ir be spyčią. Kal
bėjo svečiai kuu. Virmaus- 
kas ir kun. Kneižvs. Pabai
goje prakalbėjo su padėkos 
žodžiais mūsų klebonas kun. 
Urbonavičius. Ir kaipgi ne
sidžiaugs parapijiečio širdis, 
kada kun. Urbonavičius sa-

• ko: “...Šį metą parapija ga
lutinai numes nuo pečių visų 
skolų jungą... ” fe.
* Reikėtų dabai’ prisiminti 
kuo kas ii’ kiek paaukavo ir 
kur kiek ir kas pasidarbavo, 
bet bijau, jog redaktorius 
pamatęs tokią “litaniją” iš
varys manę lauk, nes laiko 
ją atspauzdinti šiame nume
ry nebus; ir taip su tuom iki 
sekančio numerio. Pasaky
siu tik dėl mūsą klebono, jog 
jisai paklydo savo kalboje, 
primesdamas visus nuopel
nus mums parapijiečiams. 
Jog jei parapijiečiai sudėtų 
ir milijonus, o tam nebūtų 
gero valdytojo (klebono) tai 
būtų parapijai kaip tam 
Krylovo arkliukui: “Kai
riau, dairiau ir su vežimu 
kvakši į ravą.”

Skyrėsi visi patenkinti ir 
linksmi, tai buvo matyti iš 
veidų. Berods tik aš vienas kus,

beiškėūčia netriukšmav|;ir 
pradėjo grūsti bei šūkauti 
prie drabužiųkada klebąs 
dar kalbėję įtį-;

Beje, išeinant paklausiau 
vieno žmogelio: Na kaip ? —- 
Žinai Tamsta, atsakė, nepa
sigailėčiau už tikietą ir dar 
pusantro, nes apart skanių 
valgių pasiklausiau gražaus 
programo. Bananas

BESIVYDAMI PLĖŠIKUS 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

Policistas James J. Quinn, 
kad sugauti bėgančius gin
kluotus plėšikus, Dorches- 
tery, įšoko į pravažiuojantį 
automobilį ir smarkiai vijo
si Dorchester Avė. Besivy
dami ant vietos užmušė Ti- 
'S 

inothy Scaniiell, 185 L St., 
So. Boston. -Tuomet vežikas 
Nathan Margolis neteko 
kontrolės ir jo automobilis, 
trenkę į plieninį stulpą. 
Margolis, policistas ir dar 
vienas pasažierius buvo pa
vojingai sužeisti.

Plėšikai automobiliu pa
bėgo. Važiavo 65 mailes į 
valandą greitumu. Policisr- 
tas, plėšikus pastebėjęs, su
švilpė, kad- sustoti}, tai jie 
dar smarkiau paleido auto
mobilį ir paleido du šūviu į 
policistą, bet nepataikė. Ta
da pasigavęs Margolį prie 
automobilio Įsakė jam vytis 

‘ plėšikus. Taip besivydami 
patiko nelaimę.

Maisto parodoje, Los Angeles, Oalif. buvo suruoštas indą plovimo kontestas 
šimts merginų stojo lenktynėse, kuri greičiau suplaus ir išdžiovins 30 porcelinią indą. 
Gražias dovanas gavo laimėjusios lenktynėse.

• I •

Dvide

IŠKILMINGOS ČIURLIONIU 

SŪNAUS LAIDOTUVĖS

balius' 
am jogi

ma ŽVT^felLO ORCHESTRĄ jfl 
kus ir lietuviškus. Šiųšokių neprifc 
visi atsilankykite. Kurie praleisiu 
minimo progą vėliau galėsite.
5, moterims ir-merginoms 40 centų. * 

VALDYM

MANDAGUMAS
r •

Žydeliams Ickui ir Maušai 
valgykloje padavė du keptus 
viščiukus. Vienas viščiukas bu
vo žymiai didesnis. Ickus ir 
Mauša, neva dėl mandagumo, 
ilgai vienas kitą ragino pir-

GELBĖKIME VILNIAUS 
LIETUVIUS

Visame Vilniaus krašte ei
na žiaurus persekiojimas ten 
gyvenančių mūsų brolių lie
tuvių. Pilni kalėjimai dva
siškių ir svietiškių, kurie be 
jokio prasikaltimo kankina
mi.

Šiame numery telpa kele
tą žinių apie kalinamus ir 
nubaustus Vilniečių lietuvių 
vadus, uždarymą mokyklų ir 
konfiskavimą jų turto.

Barbarų lenkų kankina
miems mūsų broliams Vil
niaus krašte reikalinga pa- 
gelba. Katalikų Federacį- 
jos vietos skyrius tam tikslui 
rengia viešą mitingą, lapkri
čio 20 d. 7:00 vai. vakare 
pobažnytinūj salėj. Visi vie
tos ir apylinkių lietuviai bū
tinai susirinkite ir ištieskite 
pagelbos ranką Vilniečiams.

Kalbės įžymiausi kalbėto^ 
jai: svečiai ir vietiniai.

Tad, gausiai ateikite iš
klausyti kalbų ir išnešti 
griežtą protestą . prieš len- 

i‘ Rengėjai

BAISI EKSPLIOŽIJA SUJU
DINO CAMBRIDGIŲ

Stamp Manufacturing kom
panijos, 1 Harvard Street, 
Cambridge. vulkanizavitn© 
kubilui trūkus vienas darbi- 
ninkąs pavojingai sužeistas, 
o kiti laimingai suspėjo pa
bėgti.

Ekspliozija sujudino visą 
apylinkę. Garas ‘veržėsi su 
didžiausiu smarkumu. Dirb
tuves langu stiklai’visi išbi- 
rėjo. ■ . ' ’

RINKIMAI TEISIŲ MOKYK
LOJE

Lietuvaitė Valdyboje
Portia Law mokykloje, 

pirmų metų studentės išrin
ko klasės valdybą. Tarp ki
tų į valdybą pateko lietuvai
tė Juozapina Grigaliūnaitė 
iš Bostono.

HNNEY 0F THE FORCE

Pereitą savaitę,patiko ne
laimė ir automobilius užmu
šė Čiurlioniu sūnų Juozuką, 
apie 8 metų amžiaus. Ta ne
laimė ji patiko palei jų gy
venimo namus, ant Columbia 
Rd., So. Bostcgie.

Dideliame nuliūdime pasi
liko tėvas, motiną, sesuo ir 
broliukas; Laidotuvės buvo 
pereitą šeštadieni labai iškil
mingos su ’ bažnytinėmis a- 
peigomiš į Naujosios Kalva
rijos kapines. J kapines lai- 
■dojo kunigas ir Marijos Vai
deliai. Buvo labai gražus 
i Įspūdis prie pavyzdingos lai
dotuvių tvarkos. Laidotuves 
aprūpino vietos graborius 
P. J. Akunevieius.

It alyvavęs

NEPRALEISKITE
Reta Proga

Dviejų šeimynų medinė stnba, su 
penkių automobilių - garadžium, 
City Point, ant East Sixth Street,

gero ir naudingo tikslo.

Kriaučių krautuvė. 20 metų kai’f-A 
steigta. Užtektinai darbo. Biznis iš- 
dirbtas. Kreipkitės: 719 E. 5th. St, 
So. Boston. (L.18),

OLD GOLD yra pritaikin
tas pagal skonio ir malonus 
gerklei. Nėra reikalo nusis- 
tatyt kiek cigaretų galima 
išrūkyti per dieną idant iš
vengus nemalonumų gerklės.

OLD GOLD yra cigaretas ! Plasterj ir jus gausite greitų pagalbą 

kurį galimą rūkvti lyte, die 
ną ii’ naktį be jokios gerklės antomatftšą“ masažą 
iritaeijos. Rūkyk juos kaip 
anksti nori 4r«flėk nori. Pas
kutinis dienos cigaretas tiek 
pat bus malonus kaip ir pir
mutinis.

O. G. yra naujos rūšies, 
sušvelnytas pagal naujai iš
rasto būdo. Tai yra vienas 
iš švelniausių 'cigretų istori
joje Tik pasipirk pakelį 
OLD GOLD šiandien. Nėra Ramas- Tik *7900- 
nė kosulio vežime.

Skaityk OLD GOLD cigtu 
retų skelbimą šiame numery. 
Rasi jame daug juoko ir ma
lonumo dėl savo draugų 
šeimynos. ^Tie -telpa nuola-' 
tos. ,.z z į

Jeigu- jums skunda strėnas keliant 
■sunkų daiktą, jeigu jums skauda strė
nų muskulus. jeigu “šaltis yra jsiėdęs 

j j ūsų strėnose.” arba jei jus kenčiate 
‘dėl lumbago, vartokitKeti Cross Kidney

Į Jis teHkia pagalbą silpniems, skauda* 
' miems muskulams. Jis teikia nuolAtinj 

j. kiekvienu kūno 
judėsiu, tuo pašalina sukietėjimus Ir 
suteikia cirkuliaciją apimtam kūno au- 

, diny. Gyduolės persisunkia per odą 
, ir eina tiesiog j silpnas, skaudamas 
’ vietas, nusilpusius muskulus malšina 
skausmų, gaivina pavargusius nervus 
ir atstato liuosą muskulų veikimų. -

Buk tikras pareikalaut Joljnson’s 
Ked Cross Kidney l’laster su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.

3 šeimynų naiuns prie naujo Fields 
Corner. Remiu $1080 į metus, laikus

. 2-jų šeimynų 5 ir 6 kambariai. sun 
parlor, visi vėliausi įtaisymai, elek- 

'! trn. steam,. ąžuolinės grindys eit., di
delis plotas žemės. Parsiduoda greitai. 

; . Tik $11,000.

_' ■ Barbenai ant 4-2-3 šeimynų mimų 1 
‘visose Dorchesterio dalyse. Ateikite; 

IT pamatyt mus.
JOSEPH G. GALLAHAN. 1502c 

f>orclies(.?r Avė., Fields Corner. Gen- 
eva 7833. M L.18)

NEW YURKSPA
Kampa# Dorchestęr St. 

ir Broadnay
SOUTH BOSTON’E

Užkandžių vietų. Saldainių turi
me najųte darytų, -*ialtakoSr*s-( Ice- 
crem). Turime visokių saldai
nių pasirinkimai dėl visokių rel- 
kahj* Neužmirškite savo draugų.

seventn so. ttoaton. sasa. -s.

----------—-—-V, •'
D. L. K. KEISTUČIO DRJOS"? 

VALDYBOS ANTRAŠAI S

Pirmininkas — Jonas Adomavičiuj
280 E SL, So. BostoD, Mass. 

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

Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St.. S. Boston, Masą,, 

Fin. Rašt — Pranas Tuleikis,
109 Bo’.vcn St, So. Boston, Mass 

Iždininkas — Audrios Zalieckas, '?
150 II St, South Boston. Mass. }

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,
906 E Broadvay, So. Boston, MassT ’ ' ' 

Draugija laiko savo susirinkimus -kas . - 
antrą (2-trą) nedėldienj kiektofenoV ’ 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertė E irj ‘ ’ 
Silver gat., So. Boston, Mass., 1:30 
vai. po pietų. Ateidami Busirinkimsft' 
prašome atsivesti naujų narių prfe,„ 
rašyti prie musų draugijos. -r*

__ __ _________________č____________ • į

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS t 
VALDYBOS ANTRAŠAI U **

So. Boston Mass. > :
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iggakojimas kaip mūsų išei- 
\uff. J. Tumas_____________ ..50c,

■ T> 1OikT \7 T »iuVIE1
i. KAIP, ŪKININKAS BANDĖ mas. kad jatn nerį,tSęigelbė

jimo krauto upėn.
Deja,- ^pataikė-į gilią vietą

j;Amerikoj nesenai, buvo ir, nemokėdamas pĮaiikti, I 
į toks atsitikimaš. Vienas ū-l pradėjo skęsti. Šiu>'buvo| 

kininkas turėjo šunį, kuri, toks, kurs mokėjo gelbėti^ 
kaip jam nereikalingą ir so- 'skęstančius. - — Jis- -taipogt | 
ną, nutarė nužudyti. Kad pūkštelėjo i vandenį, šniū-i 
šuo mažiau kentėtų,^įis^sųr ras užgeso..;,

* mane jį sudraskyti'dinami- pęs savo poną^dz fan]
tu. Amerikoj dinainitašnRi7ĮTšn-aiikFjlT1vraštą;yo^ 
bai plačiai vartojamas ir jo nuo išgąsčio.
gana lengva gauti. Ūkiniu-Į Nuo to laiko-ūkininkas 

jau nebebando .žudyti ‘savo 
mišką. I šunies ir jie paliko geriausi 

_ I,i—........; .* ' .! • *'

- NUŽUDYTI SAVO
ŠUNĮ

kas pasiėmė dinamito patro-'
ną ir išvedė šunį Į 
Čia pririšo, jį’ prie medžio.'draugai.

«

MOTERIES SMEGENS
Amerikos Tašytėja ir ko-

*

b
|;
Į
E?* 
I 
K,-.

grįf

pririšo jam po kaklu patro
ną, uždegė ilgą patrono 
šniūrą ir pats pasileido bėg-1 
tu Kaip tik šniūras nudega votoja už moterių;'tensės,.<E- 
iki patrono — dinamitas Iena Gardener. mrdama pa
sprogsta.

Ai* tai šuo buvo blogai pri
rištas, ar jis, pajutęs nelai
mę pradėjo smarkiai dras
kytis, ir nutraukęs virvę, 
kuria buvo pririštas. Tik 
ūkininkas pamatė, kad šuva

vedė savo smegenis Kame- 
lio .universitetui su'tik^ljQ4 į- 
rodyti, kad niotenes smė
lelis lygiai yra' išsivystę, 
kain ir vyrų smegens. ų 

Karnelio unįversjįtetas gar- 
____  ,______ 7_________ sus yra įžymių į žmonių, i 

nutraukęs virvę bėga prie jo mokslininkų smegepų rmki-

•

su degančiu šniūru ir dina=~miu. 
mitu. Mirtū’s baimė apėmė 
ūkininką. Surinkęs visas 
pajėgas, jis leidosi bėgti, 
kaip padūkęs.. Bet, žinoma, 
šijo’ greiti'šnis už žmogų ir smegenis, padarė labai malo- 
jis buvo beprisivejąs savo nią moterims išvadą. Profe- 
pęiią. Tuo tarpu miškas bai- sorius sako, kad p. Gardener 
gėsi, už miško buvo nema- smegenys raukšlių'ir pilkos 
žą.upė. Ūkininkas matvda- smegenų medžiagos gausumu

•

Šio smegenų mųzęjaus di
rektorius, anatomijos profe
sorius Paperas, smulkiai iš
tyręs rašytojos Gardener

V •išsivystę Jie mažiau, o gal 
būt ir geriau, negu esantie
ji Komelių muziejuje garsių 
vyrų smegens.

f
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Iš irb^’r.?.- AE. RICHTER & CO. 
L'crry & So. SthStrects 

Brdoklyn, N. Y.
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Pirmutinė 
Pagalba 
nuo Skausmu 
ir Išsinarinimu
Staigus

Nervus kratanti agonija! 
Pain-Expeller!s !

• <

Gerai Įtrinkite. Pam tysite kaip 
jūsų cda noriai jį sugers. Jis įsi
gauna po oda momentaliai. Išveja 
skausmą ir suteikia skubią ir ma
lonę pagalbą. Nusipirkime bonką 
šiandien ir laikykite savo na
muose. Jus negalite žinoti, kuomet 
netikėtas staigus atsitikimas 
pcreikalims jo pagalbos. Pirmam 
žnyptoU'imui apsireiškus—Įtrin
kite ji ir nuvykite skausmą šalin.

>
Skndier. paprašykite pas savo 
vaistininką bcnįos Dr. Rich- 

- tcr”.o Faū-.-L x p c i 1 e r i c — 
naudojamo per suvirs pusę 
Prr r.-ręčio. Tikrais turi In- 
fcra r -t pakelio. 35c ir 70c 
už benk?.

’ -i

t ALCO3OL 
f Af RtCHTER S Co

■

Henidencijos Telepbonas: 0779-R. R 
ofiso Telefonas So. Boston 07T0-V
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KELIONĖ Į TOLIMĄ 
“AFRIKĄ”.

Įvairūs gandai apie toli
muose laimės kraštuose e- 
sančius aukso kalnus jau 
taip yra išsiplatinę, kad net 
jau ir “protingesnieji” pie
menys svajoja apie gerą pa- "j 
laimintą gyvenimą Brazili
joje, .Argentinoje ir A f riko-

SLOGĄ TURINTIEMS
DIDELĖ NAUJENYBĖ

Nosinė, kad ir mažas rū
bo gabalėlis.’ bet ji ne ma- vinėja. 
žiau reikalinga žmonėms,. 
kaip, sakysime, marškiniai. 
Tik tas gali įsivaizduoti tą 
nepatogumą nosinę pametęs 
ar užmiršęs, kas tai jau yi-a 
patyręs. Ypatingai nosinės 
reikšmė didėja mieste ar

nes, pasirodo šitais automa
tais labiau naudojasi, kaip 
tais, kurie saldainius parda-

I 

šiaip didelėj žmonių draugi-j

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi 
suomene susiartinimo idėja, priva 
io užsisakyti kareivių laikraštį 

iš H

ĮvAIRIOS KNYGOS
laANDAGUMAS—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukvnas______ 20a.
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRTBĘ-pažinimas tikybos, jos 

privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės." Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_________________________________ JOe.'

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas §v. Pranciškau« vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai__  8c.

HUCKI.EBERRY FINNAS—labai Įdomi apysaka.................... 75c.

^ATARMeS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia-' 
m?, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas______________________________________________15e

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___ ___________ ’_________________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—p; ' " 
v*iams sekasi Amerikoje. Parašė K__ _________

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._________________40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie Įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______ 45*

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas te -galo Įdomūs nuotikiai kelionės per Įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75e 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—1G iųpt;.
Paraše P. Žadeikis.________________________________ :------------75e

GERUMAS—aprašymas apie gcrr.mą per Tėvą Faberų-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.___________ __________________________ 2-------- 15c

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_____________ ____________________________15c

’ŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKITTIS— 
a p y s a k a...............  15c

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas - --- ----- --------------------------------------  ..50c.

J APAŠTALYSTĖS 1MALD0S Statutas—vertė Kun. P.‘Saurusaitis 25c. 

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio__________ ____________ _50c.

\RITMETIKOS UŽDAVINYNAS_______________ ___ __________25c
AIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui- .... ^7-/.50c 

’ETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_______15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje________________________________________________ 15c

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis__________________________ 50c

.AIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus________  50c

JŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Vėr- 
♦ė Jonas M. Širvintas______________________________ ;__________50c

UTININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Peekaitis---------------------- 50c

AETUVOS ŽENKLAI, Išleido J. Šeškevičius ir B-vė. Kaunas... ...40c. 

sMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina_________________________________30c

f . «.

IRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vvsk. A. Baranauskas__________ 10c.

•ITJCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis__15e.

\ RIŠT AUS KRYŽIUS, Stacijos. Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K. A. Vasy&_...25c.

šGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis^:_________________ 75c

•ANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalcvičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais_________ ‘______________________ $1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
'YČIŲ ITIMNAS—Parašė Aleksandravičius_________
ILAIVININKU IILMNAS—Česlovo Sosnausko_______

:GLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko.

IŲ NAKCELY_______ _______
-IUNTĖ MANE 31OTINĖLĖ

AI AŠ PAKIRSČIAU •___

’ Ž ŠILINGĖLĮ .. ..... ...................
KYNLfC SKYNIMĖLĮ ___

IGHO (latviška)

..*---

šiaip didelėj žmonių draugi- j “Karys” rašo ne tik apie Įvai 
joj esant ir darkai sloga tu- pus^ktuvos kariuomenes reika 

. . . . lūs, oet ir duoda z irau iš Lietuvoj-
nma. Anglai, įvertindami ir iš užsienio.
nosinės reikšmę. londonie-Į 
čianis atėjo pagalbon. Di-
Įdžosose gatvėse, greta kitų Įvairenybių iš naujų mokslo išra 

^dlmų. Kariuomenės švietimo ko 
; misijos “Kary” skelbia savo pra 
įnešimus apie kariuomenės švieti 
mą, kurie Įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstvbė 
veikia karo sritvj, k?:p jos gink 

j luojasi. kokius naujus karo pabūk 
Hus išranda ir Fa pasaulis gal 
laukti ateity, kokie karai gali kil 
t i.

« c

•f [
Mariampolėje, plento sar-'automatu" iie pastatė. ii 

tuos, kurie mietus smulku 
nnigėli, išmeta nosinę. Zmo-
'----- ' - - — —

go Kemeraičio 2 vaikai, 
vienas 11 metų, antras 15 
metų ir jų kaimynas Dobke
vičius 14 metų vyras, rug- 
piūčio mėn. 15 d. per Žoli
nės atlaidus, išėjus tėvams į 
bažnyčią, susitaria, negaiš
tant brangaus laiko, tuč 
tuojau išvažiuoti i Afriką. 
Pasiima su savimi 2 kirvius, 
2 kaltus, t piūklą, grąžtą, 4 
dėžutes degtukų, žemėlapi iš 
mokyklos knygų, duonos, ' 
paliktus tėvų 14 litų pinigų! 
ir nuėję į Šešupę, suradę 
"kažkieno valtį, leidosi pa- 
vande^riui tiesiog Į Afriką.

Sugrįžta tėvai iš bažnv- j 
čios, neranda savo paliktųjų ; 
pinigų ir nesulaukia jų pa-Į 
įeinant. Rytojaus dieną tė-1 
vai praneša apie tą “krimi-i 
nalei” policijai ir patys i-į 
masi stropiai ieškoti savo j 
vaikų^ bet — veltui — nie- < 
kur }ii nesuranda. j

“Emigrantai” nuplaukia ! 
valtele iki Pilviškių. įeina į ' 
miesteli kažko nusipirkti ! 
kelionei, bet. išgirdą kalbant '• 
apie M'airampolėje pabėgu- i 
sius vaikus, 'pabijojo toliau' 
plaukti, kad nesugautų po
licija, o gal jau ir “tolima” 
kelione buvo įkyrėjusi, pa-! 
metė Pilviškiuose valti ir 
trečią dieną pūsti “emigran-' 
tai” grįžo iš “Afrikos” į į 
namus pas savo tėvus. j

Tai kiek yra išsi 
Brazilija ir Afrika.

{

i Visiems šviesesniems žmonėm.'- 
svarbu skaityti “Karį,” nes ji> 
spausdina bendro lavinimo rastų

TpI W&įĮT hqo°.
LIETUVIS DANTISTAS !

IDR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS!

425 Broadway. So. BostOD
OI šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte, ir nuo 1:30 iki S 
ir nno 6 iki 8 va), vakare Tjfisas 
D^arytas sutintos vnkarai® ir ne- 
dėl<lien»nis. taip-gi sere<l<>mi9 nno 

12-tos diena nedarytas

Karys” daug rašo d-4 visuo 
menės susiartinimo su kariuome 

nes tik susiartinę tegalėsim. 
Įvykdyti sa^o amžiną troškimą — 

I Vilniaus Gedimino pily pakelt 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų 
reginių, apysakų, eilių. Įvaireny 
bių, juokų ir t. t.

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

Kiekvienas sportininkas priva! 
skaityti “KavĮ.” nes jis paduod: 

Idaug sporto žinių i? Lietuvos i> 
'užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriai 
reikės atlikti karo tarnybą, tur 
skaityti “Kari,” kad iš anksto su 

isipažintų su kariuomene. Toks jai
S, nuoiis patekęs kariuomenėn iš kai . • • v® , • • •~4 tmnoici no
X,tai garbingai tarnybai.
§ i Kur tik yra susikūręs koks nor 
a ' •

ne,

(
LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI

(GALINAUSRAS)
414 Broadway, So. Bosto

Telephone So. Boston 2300
Ofisas atdaras nno 10 iki 12 ryto 

s nuo 1:45 ikT 5:20 po piet ir nuo " 
J iki 9 vakare, šventę dieną pagal su
5 sitarima.
■NiraBEBK5EOT:S!EKCT^

$ i'eL Brockton 5112

DANTISTAS

DR. A. J. 60RMAK
įGrMAUSKASi

705 Main St, Montello, Mass.|it0 Jausis pažįstąs ją ir pasiruošę 
. Kampas Rruad street) ,tai garbingai tarnybai

Ofiso valandos: ,
Ryte nuo 10 iki 12 vai. jaunimo ratelis, ten būtinai tur 

~ •’ • - ’ » kr’+; »> nes jis be kariški
rūpinasi kiekvienan

: S E
I

A«

Dieną-nuo 2 iki 5 vai. g. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. ; 

Sekmadieniais pagal sutarties. |

X 
TEL. So. BoatoD 0606—W 
LIETUVYS DANTISTAS | 

L L KAPOČIUS f

251 Bro&dwav. So. Boston č 1
(“Keleivio" tume) 

Onso VALAKDcnr nno 9 iki 12.

v nuo ft iki 12 vai diena ''
ITllatillllsi ■ v'Snbatornh nno 9 Itl 6 rak. Ned* įj t 
M ’ ųplnml« nno 9 <kl 12 (peni «nt»rf1' ' ’

fa.

J. PETRUŠKEVIČIUS
j Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl vescli- 
jų, krikštynų ir šiaip pasivaži- 

nėjimo, pigiau nė lyti.
162 Broadway, S. Boston, Mass.
Ofiso Tel. So. Boston 0304AV 

Ros. Tel. S. B. 0304-R.
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būti f‘Karys, 
auklėjimo 
jaunuoliui Įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerat< 
riai dovanai gauna priedą — gra 
žų, spalvuota sieninį Karių Kalen 
dorių. Kalendorius dalininko dar 
bo, papuoštas paveikslais ir aura 
švti jame žymesnieji lietuvių gin 
klo nugalžjimai nuo pat senovė 
ligi šių dienų.

i “Karį” redaguoja pulk. Įeit74 • « 1
v* B u r o k a s . „ 
$ “Kario” kain;

iM 9k1 6 Ir ano 6:80 Iki 9 vakar* '» ryz :.n $o rnC 1O M| X užsieni

kaina .metams 1.1 litu
pusmečiui 8 litai, 1 įnėn. 1.50 et

Adresas: Kaunas, Nepriklauso 
mybės Aikštė. “Kario” Redakei

Tel. Nonrood 1503

E. V. WARABOW
(WRUBtIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

J •
117P WaSTTTNGTON STREET 

Norwood» Mmb. I
.1

*

» . -.-fc •

. • J

t’

i

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mass.
Telcphone University SSSl-tV
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.25c. 
15c.

.5 00 

.30c.
,20c

20c.
.30c. 
.10c. 
JOc.X----------------

TEATRAI
JILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c 
’.LGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė'Sei

rijų Juozukas_______________________________________ 25c.

BAGŲ AKADEMIJA IR UBAGU BALIUS—komedijos po 1 ak
tą : parašė Seirijų Juozukas_________________________________ 35c.

<\'IEGAS—Drama 4 aktų. VFrlė Akelaitis ___________________ 40c.
'.SUMAS—3-eia dalis dramos "Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas______________________________________ 10c.
YDŲ KARALIUS—drama 4 aktu. 5 pav. Vertė J. M. širvintas_30e. 

ĮSI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. ________ _10c.

’ATRICTJA. arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo
nas Tarvydas________________________’__________________ 10c

'ĮLOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jom'ŽuTTarvydas___ ,35c.

UJAMOS: 1) Germanai 21 Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebūklas
4 aktų; parašė Jonas Tarvydas______________________ ,______G5c

A1KŲ TEATRAI: dalis I: 1) Pagalvok ką darai: 2) Jono lai
mė; 3) Pasakyk mano laimę: Surinko S. K., D. ir N_______ ,15o

'ATKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsimc paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K.. D. ir N. -________ 15c

MALDAKNYGĖS
’ULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais$2.50 ir$3.5C 

siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 

DARBININKAS
366 West Brondvray South Boeton. Mam.
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