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Lenkų eilinis prasimany 
mas apie Lietuvą
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AUTOMBILIU UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ

LAWRENCĘ, Mass. — 
Sekmadienio naktį, spalių 
30 d. ant Merrimack gatvės, 
Methuen, Louis Busta auto- 
lūobiliu užmušė ant vietos 
Bernardą Rudį, 42 metų am
žiaus, gyv. 85 Spruce St.

Kadangi nelaimingasis a. 
a. Rudis neturėjo prie savęs 
jokio ženklo, tai policija tu- 
rėjo daug vargo iki surado 
kas jis per vienas.

A a. B. Rudis paliko žmo- 
na Marijoną ir penkius vai
kus. Prigulėjo prie šv. Ka
zimiero ir Lietuvių pašelpos 
draugijų
, Pirmadienio, ryte, L. Bus

tas pristatytas teismui, kur

VARŠUVA. — LenktTži- 
niomis Kaišedorv karo lau
ko teismas pasmerkė mirties 
bausmei 15 karininkų ir 5 
kareivius. Kiti dešimt nu
bausti kalėjimu.

BERLYNAS. — Praneša, 
kad Lietuvos karo teismas 
nagrinėjo kap. Karsaičio ir 
15 kareivių bylą. Jie visi bu
vo kaltinami neva už ruošia
mą naują sukilimą. Šeši nu
teisti mirtimi ir sušaudyti.

Šios žinios yra nuo pra
džios iki galui neteisingos. 
Žemiau dedame Lietuvos At
stovybės pranešimą iš kurio 
skaitytojai sužinos kaip 
biauriai varšaviakai meluo
ja- ' \
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GELŽKELIEČIŲ STREIKAS 
AIRIJOJ

BELFAST. — Visoj Ai
rijoj gelžkeliečiai ruošiasi 
prie streiko, jeigu tik kom
panijos bandys nukapoti al
gas.

KAUNAS. — Lietuvos vy
riausybė pasiuntė naują 
skundą prieš lenkus Tauriu 
Sąjungai už ištrėmimą jš 
Vilniaus krašto lietuvių, 
Lenki jos^piliečių.
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jis prie kaltės neprisipažino. L Washington, D. C., 1927 
A. a. Rudžio kūnas iš ligo- m lapkričio mėn. 1 d.—Šio-

nmes buvo pervežtas į na- 
mus. "

Trečiadieny, lapkrieicfS'd.
jis palaidotas. Ryte,. 9 vai 
šv. Pranciškaus lietuvių baž
nyčioje už ji buvo atlaiky
tos gedulingos šv. mišios.

mis dienomis kai kuriuose 
Amerikos laikraščiuose pasi- 
rodžiusi iš Varšuvos žinia a- 
pie šešių kariškių sušaudy
mą Lietuvoje yra eilinis pra
simanymas. Žinia neteisin-

PORTUGALŲ RAUDONIEJI 
BUVO APSIGINKLAVĘ 

/ BOMBOMIS

LISBON. — Lapkričio 1 
d. Portugalų valdžia susekė 
naują raudonųjų suokalbi 
prieš valdžią. Areštavo de- 
vvnius raudonuosius. Poli- 
rijos viršininkai sako, kad 
rado daug bombų, ginklų ir 
amunicijos.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai

TĖVAS KONSEKRAVO 
PIRMĄJĮ JAPONŲ 

VYSKUPĄ
RYMAS. — Spalių 30 d. 

Šv. Petro. Bazilikoj Šv. Tė
vas konsekravo pirmąjį ja
ponų vyskupą Hayasaka. Iš
kilmėse d&k’vavo virš 40,000 
žmonių.

ŠV.

Pasirašyta sienos sutar 
tissu Latviais

B. r M>

Spalių 15, d. Rygoje pasi- kad būtų, paskirtas ir mūsų 
rašyta galutinai sutartis šie- Į toks asmuo. Perkirsti ūkiai 
noms išvesti tarp Lietuvos ir turės būti likviduoti per dve- 
Latvijos. Iš mūsų pusės pa- jus metus, kada siena bus 
sirašė: komisija, kurios pir
mininku yra inž. Račkaus
kas ir nariai Pacevičius ir 
Rogalskis, o iš latvių pusės

• > komisija iš pirm. Rucelio ir 
narių —. Manteneko ir Jan
sono. a Pasirašius sutartį lat- 
vių užs. reikalų min. CieĮenš 
dalyviams suruošė lunčą, ku
riame dalyvavo pats latvių 
užsienių min. Cielens, mūsų 
pasiuntinys Latvijoj p. Bi
zauskas, abiejų komisijų na

triai ir latvių užs. reikalų 
min-jos aukštieji valdinin
kai. Sutartį pasirašius, lat
viai paskyrė vieną asmenį 

. likviduoti perkirstiems ri
kiams, taip pat pageidauja, tos užmušė.
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ratifikuota. Latviai nori, 
kad likvidavimo terminas 
prasidėtų nuo 1928 rfi. sau
sio T d.

Italijos laivas “ Principess a Mafalda,” kn 
ekspliodavus. šiuo laivu vežė 998 pasažierius; 
S. O. S. laivai išgelbėjo. « 5

jį’'.

^nuskendo Brazilijos pakrantėse boileriui
240 laivo darbininkų, bet visus, išskyrus 38,

Iš kur kilę Leiįlai ištremtieji 
iš Vilniai

ir Suvalkų aps 
žemės; 6) Ai
ŽEIKIEN% Į 
ir nuolat gyv 
kuose, kuy ji 
namus ir daržž 
ku tarnaujame

krašto
|g ' ■
kr. sklypelis 
Ltanina MA- 
[7‘m., gimusi 
muši Suval
ysi nuosavus 
fc Jos du vai-

BEŽAIZDAMAS UŽMUŠĖ
. TĖVĄ

LOS ANGELES, Cal. — 
Tlills Country Club laukuo
se B. Wesley Fox mokino 
savo 12 metų vaiką žaisti 
golfą. Tėva^ parodė vaikui 
kaip jis turi valdyti lazdą. 
Kada vaikas, sulig tėvo nu
rodymų, užsimojo lazda 

įmušti bolę, tai pataikė’ tėvui 
[tiesiog į smilkinį ir ant vi e-

Ištremtieji visi Lenkijos 
piliečiai

KAUNAS. — Spalių mėn. 
14 d. lenkų vyriausybės parė
dymu buvo ištremti nepri- 
klausomon Lietuvon Rudziš
kio rajone 
kurių tarpe kėturi kunigai. 
Sekmadieni, spalių mėn. 16 
d. į ištrėmimo vietą buvo nu
vykęs užsienių reikalų mi
nisterijos direktorius p. Ign. 
Jonynas drauge su Šv. Tėvo 
intemuncijaus pavaduotoju 
Mgr. Faidutti ir Vilniui va
duot sąjungos pirmininku 
prof. M. Biržiška įvykiui 
ištirti. Buvo konstatuota, 
kad ištremti 1) Vilniaus 
vyskupijos kunigas, Valki
ninko klebonas Jonas KAR
VELIS, 53 m., ėjęs mokslus 
Vilniaus seminarijoj, Vil
niuj įšventintas 1901 m., vi
są laiką išbuvęs-toj pat vys
kupijoj ir klebonavęs Val
kininke nuo 1918 m. birže
lio 1 d.; 2) anksčiau Seinų, 
dabar Lomžos vyskupijos 
kanauninkas Petras DVA
RAN AU^KAS, 64 m., išė
jęs mokslus Seinų seminari
joj, įšventintas kunigu 1889 
metais ir visą laiką kuniga
vęs dabar lenkų vyriausybės 
teritorijoj ;1889 m. buvo ru
sų vyriausybes nubaustas už 
lenkišką patriotišką kalbą, 
pasakytą Seinų mokyklos 
mokiniams; 3) kun Stanis
lovas VENCIUS, 35 metų, 
Punsko vikaras, įstojęs Sei
nų seminarijon 1909 m., ją 
baigęs 1915 m, ir visą laiką 
kunigavęs - Lenkijos valdo-Jjkus jokio kaltinimo, susodin- 
moj teritorijoj; 4) kurt. Ni
kodemas RAŠTUTIS, Vil
niaus mokytojų seminarijos 
profesorius, mokytojaująs 
ten po didžiojo karo; 5) 
Hermanas RYDZIEWSKI, 
34 m., garboriusr gimęs Su
valkuose ir ten nuolat gyve
nąs; Rydzewskio pasiliko
Suvalkuose žmona ir duktė

-Varšuvoje;
7) Julius PANGONIS, 55 
m., siuvėjas, ėjęs siuvimo 
mokslą Varšuvoj jiuo 1898 
m. ir dirbęs nuo 1901 m. Sei
nuos savo amatą. Pangonis 
palij<o žmoną ir 6 vaikus: jo 
vyi-esnysis sūnus atitarnavo 
lenkų kariuomenėj; 8) Sta
sys PANGONIS, Juliaus 
sūnus, gimęs 1905 m. Sei
nuos ir pašauktas kariuome
nėn, bet iš joskatleistas, kai
po kateiviavimui netinkąs;
9) Antanas TARUTIS, 37 
m., ūkininkas,.nuėjęs 1919 m. 
pradžioje iš dabartinio pa- 
demarkacijo į žentus į Sen- 
kurų kaimą, Suvalkų apskr., 
Tarutis paliko žmoną, dveje
tą vaikų ir 25 margų ūki;
10) ’ Š.‘ LACHAREWICŽ,
25 m., Suvalkų žydų sinago
gos dirigentas, gyvenąs Su
valkuos nuo 1914 m.; 1)
Šmule JOSADY, 30 •metų, 
duonkepis, gimęs Kalvarijoj 
ir persikėlęs į Suvalkus gy
venti 1916 m. ir 12) Mari
ja BATBOKAITĖ, 30 m., 
gimusi Trakų apskr., ir ap
sigyvenusi nuo 1921 m. pas 
to paties apskrities Marcin
konių parapijos kleboną ku
nigą Rūką, kaipo tarnaitė.

Visi šie ašmenys buvo 
anksčiau suimti ir, nepatie-

nūs stude:

v*

kunigams būtinų dokumen
tų apie galimumą eiti savo 
kunigiškąsias pareigas.

Visi ištremtieji, išskyrus 
Baibokaitę, einant Lenkijos 
1919 m. birželio m. 28 d. su-
tarties su didžiosiomis vals-
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straipsniu yra Lenkijos pi
liečiai. Jie tos pilietybės ne
išsigina. Visi pareškė noro 
tuojau grįžti į savo nuolat 
gyvenamąsias vietas. Lietu
vos administracija jų neprL 
siima, laikydama juos visus 
de facto Lenkijos piliečiais. 
Nelaimingieji pasiliko prie 
pat demarkacijos linijos 
Užulėjos kaime. Kasdien jie 
reikalauja iš lenkų pafrončių 
policijos leisti jiems grįžti 
grįžti atgal. Įdomu pažymė
ti, kad kai tremiami kunigai 
pareiškė protestą Vilniaus- 
Trakų viršininkui (staros- 
tai), nurodydami, kad, ei
nant Lenkijos konkordatu su 
Šv. Sostu, jie turi būti v- 
patingoj valstybės globoj, ga
vo atsakymą, kad konkorda
tas lenkams neturįs jokios 
reikšmės. -Tremiamam kun. 
Karveliui buvo Vilniaus vai
vados pavaduotojo. p. Kir
tiklio įteiktas raštas, kad jei 
jis savo valia grįžtų, tai teks 
pasėdėti ligi vienerių metų 
kalėjime arba užsimokėti pa
baudos ligi 10,000 zlotų arba 
pakelti abidvi bausmės kar
tu. (E.)

ti j Vilniaus,-Suvalkų ir Gar 
dino’ kalėjimus spalių mėn. 
5-7 dieną, paskui atvežti į 
Rudziškio stotį ir iš čia iš
tremti ties Užulėjos kaimu. 
Iš jų visų, išskyrus p. Bai
bokaitę, buvo atimti visi do- 
kumeutai. ^Kiinigat nH ne
gavo iš savo vyskupijos ku
rijų kanonuose numatytų
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NAUJAS KAPITALISTŲ 
“SKYMAS” PRIEŠ 

• RINKIMUS
WASHINGTON, D. C.— 

Prieš 1928 metų rinkimus 
kapitalistines partijos pra
dėjo pūsti burbulus. Paža
de j įmai pasipylė kaip iš gau
sybės rago. Valstybės iždo 
ministeris Mellon, prasidė
jus ginčam delei taksų, pa
taria sumažinti ant $225,- 
000,000.

Darbininkams federales 
taksos mažai ką reiškia. Tai
gi taksų sumažinimas bus 
naudingas turtuoliams.

---------*.— •
LONDONAS. — Nuo pe

reito penktadienio Britų sa
lose siautė baisi audra. Žu
vo apie 100 žmonių. Žalos 
padaryta už apie milijoną

r-—& ___.__ _ ,
NUŽUDĖ MAKEDONIJOS 

VADĄ IR JO SŪNŲ
BELGRADAS. — Keletą 

savaičių atgal čia nužudė 
gen. Michael Kovachevitch. 
Lapkričio 1 d. nužudytas 
Makedonijos diktatorius 
Princas 'Micheloff ir jo sū
nus. žmogžudžiai nesurasti, 
bet spėja, kad šį piktą dar
bą bus padarę-federalist'ai.

NELAIMĖ VARIO A 
KASYKLOSE

HOUGHTON, Mieli. — 
Septyni darbininkai, dirbu
sieji 4,100 pėdų po žeme, bu
vo prislėgti. Tas ątsitiko dė
lei’ įvykusios ekspliozijos. 
Nors prislėgtiems darbinin
kams tuojau buvo pasiųsta 
pagelba, bet maža vilties 
juos visus išgelbėti. Tris'dar
bininkus šiaip, taip pavyko 
atkasti ir ištraukti į ridiij. 
Kiti) tebeieškoma.

■
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Visi ištremtieji pareiškė* - j 
kad j ie nors yra lietuviai, bet ag 
Lenkijos piliečiai ir nori . “ 
grįžti Viinijon.

Kadangi ištremtieji atga- ; 
benti lenkų ant demarklini- 
još, tai Lietuva klausia Tau
tų Sąjungos, kur tuos pilie
čius siusti. : J

Be to, Lietuva protestuoja 
prieš'lenkų tęsiamą terorą 
Vilniaus krašte ir uždarymą | 
lietuviškų mokyklų.

BOLŠEVIKASŠOVĖ Į GRAI
KIJOS PREZIDENTĄ

ATHENS, Graikija.—Spa
lių 31 d. jaunas komunistė
lis, Zafira Gussis, 25 mptų 
amžiaus, bandė nužudyti 
Graikijos prezidentą Kon- 
duriotį.

jam lipant iš autbmobnio 
buvo paleista šūvis^ kuris 
pataikė į automobilio langą 
ir kulka atšokus, įstrigo pre- - : 
zidentui į smilkinį. ’

Šovikas buvo tuojau areš
tuotas. Pasirodė esąs raudo
nas liolševikas. Jis prisipa
žino, jog norėjęs nužudyti 
prezidentą, keršydamas jo 
valdžiai. '

ĮVASHINGTON, D. C.— 
Nuonekurio laiko čia prasi
dėjo skandališka aliejaus 
šmugelninkų Fall—Sinclair 
taip vadinama konspiracijos 
byla. Buvo pačiame įsisiū
bavime, kaip štai valdžia iš
kelia aikštėn, kad “jurv- 
men’ai” yrajtakoje kalti
ninkų, o ypač vienas, kuris 
pareiškęs: “neužilgo turė
siąs karą ilga kaip visas 
blakas.” Valstybės prokuro
ras į tai atkreipė teisėjo Sid- 
dons domę, kuris po pasikal
bėjimo paleido jurymen’us 
ir nutraukė teismą. Įtartini 
jurymenai. dabar kamantinė-' 
jami. Taipgi susekta būk 
Sinclair turėjo pasisamdęs 
detektyvus, kurie rinkę ži
nias ir turėję susinėsimą su 
jurymenais.

Ši “šmugelninkų” byla 
jau ištraukė valdžiai ir kal
tinamiems $750,000. Tą su
mą ne kas kitas turės sudėti, 
kaip tik vargšas pilietis. O 
kur dar pabaiga ? Jeigu is-

Pairo aliejaus “šmugel 
ninku” byla

■ ■ ■ ■ ■

tikrųjų kaltinamieji turėjo 
įtekmę į jurymen’us, tai by
la turės prasidėti iš naujo ir 
prieš naujus juryme.n'uš.

RUSIJOS CARO MOTINA 
DAR GYVA

COPENH AGEN, Danija.
— Čia gyvenanti buv. Rusi-’ 
jos caro motina Maria Feo- 
dorovna, 80 metų amžiaus, 
tikisi dar kada nors pamaty
ti savo sūnų su visa jo šei
myna. Ji nenori tikėti kad I r f*bolševikai būtų jį nužudę.

PRANCIJA PASIRAMTSU- J 
TARTĮ SU JUGOSLAVIJA g 
PARYŽIUS.—Šiomis die

nomis Pranei jos valdžia pa- ■ 
sirašė draugiškumo ir apsi
gynimo sutartį su Jugosla- 
vija. Panašias sutartis jau 
turi pasirašius su Belgija, 
Čekoslovakija. Lenkija ir 
Rumunija. Matyt, Pranci- 
ja nori apsisaugoti nuo didė
jančio pavojaus iš Vokiečių 
pusės. .1
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Lapkričio 41,
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| NUBAUDĖ BARBARĄ

Praėjusiais 1926 m. rug
piūčio mėn. iš 5 į 6 d. nak
tį apie 24 vai. nežinomi pik
tadariai, nužudę Pasvalio 
valsčiaus valdybos saigą Po
vilą Kraptavičių, išplėšė val
sčiaus valdybos piniginę dė
žę, iš-kurios pagrobė pinigu 
7523 lit. ir padegė valsčiaus 
valdybos raštinę. Kadangi 
gaisras buvo pastebėtas lai
ku, todėl jis pavyko greit 
likviduoti. Vaizdas šios bai
sios arenos yra žiaurus ir 
patsai atliktas darbas galėjo 
būti padarytas tik barbaro 
rankomis. Kraptavičius — 
sargas nužudytas smūgiu į 
galvą ir diržu už kaklo pa
kabintas ant durų praba- 
jaus. Apžiūrėjęs jo lavoną 
gydytojas konstatavo, kad 
sargas buvo smaugtas, nuo 
ko paliko ant kaklo žymės. 
Piniginė spinta išdraskyta 
ir išvartyti visi esami joje 
dokumentai. Visos valsčiaus 
bylos ir kiti dokumentai su
krauti į vieną krūvą, api
pilti žibalu ir padegti. Kas 
tai galėjo padaryti, prie ko
kių aplinkybių, nieko nusta
tyti negalima buvo, nes nu
sikaltimo vietoje jokių pėd
sakų nepalikta. Kriminali
nė policija, tyrinėdama šį 
Visą dalyką, priėjo išvadą, 
kad tai galėjo padaryti bu
vęs valsčiaus valdybos rašti
ninkas Kiukis Tadas, gyv. 
Pasvalio miestely, nes pas
tarasis turėjo ant valsčiaus 
valdybos kerštą dėl jo atlei
dimo iš tarnybos ir grąsin- 
'damas žadėjo ką tai padary
ti. Sulaikytas Kiukis tardo- 
faias neprisipažino, bet, jo 
nelaimei, kratos metu rasti 

• pas jį drabužiai — kostiu
mas visas sulaistytas žibalu, 
iŠ ko liko aiškus Kiukio pa
dalytasis nusikaltimas. Dar 
labiau jo kaltę įrodė jo nepa
aiškinimas ir neatsakymas 
tiksliai į visus užduotus jam 
klausimus.

Š. m. spalių mėn. 5 d. Pa
nevėžio Apygardos Teismas, 
išnagrinėjęs šią bylą prie vi
sų duotųjų aplinkybių, pri
pažino KiukĮ Tadą kaltu ir 
nubaudė kalėti iki gyvos gal
vos.
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plauka. Kaipo geriausia vie
ta surasta Smeltėje Apelha- 
gen firmos žemės sklypas su 
50 mtr. uosto prieplaukos 
krantine ir keliomis trobo
mis. - Ši vieta sujungta su 
plačiojo ir siaurojo geležin
kelio šakomis. Komisijos 
nuomone ji buvo patogiau
sia, todėl ją ir nupirk už 
250,000 litų. Šaldytuvų ir 
skerdyklų statybos darbai 
bus pradėta, kiek galima 
skubiau, taip, kad jau šal
dytuvų statybos įrengimo 
darbai būtų baigti 1928 m. 
gegužės mėn. 1 d. Dabar ei
na pasitarimai, kam atiduo
ti statybos darbus. Yra pa
sisiūliusios Klaipėdos ir 
Kauno firmos, gi šaldytu
vams ir skerdykloms įrengti 
reikalingų mašinų pasiūlė 
kelios užsienio firmos. Tai
gi, dėl ilgai kalbėtų šaldytu
vų gal ir neteksią ilgai lauk
ti. Daug priklausys ir nuo 
vietos žemės ūkio ir ekono
miškų organizacijų šiuo rei
kalu susirūpinimo. Šaldytu
vų ir skerdyklų ųįrengimas 
turįs be galo didelės reikš
mės ne tik Did. Lietuvos, 
bet svarbiausiai ir Klaipėdos 
kraštui. Tokiam darbui te
gali nepritarti tik tie, ku
riems nerūpi mūsų krašto 
gerovė. Vis dėl to yra nuo
stabu dėl kai kurios mūsų 
krašto spaudos skeptiško 
šiuo reikalu atsinešimo, ku
li parodė dar šaldytuvų ir 
skerdyklų statybai sumany
mų stadijoje esant.

Produktas P. Lorillard Koffi. įst. 1760

DĖLTO KADO. Gs. YRA GERESNI

Visas švelnaus jūrų vėi elio pučiamas prieskonis yra OLD 
GOLD cigaretuose ... Ir visas švelnumas ir pasitenkini

mas, iš geriausios tabok os, geriau sumaišytos ir geriau pa
dirbtos. Pabandyk O. G. kartą ir tu norėsi jų visados. 
Pamylėsi iš pirmo užsidegimo.

old Gold
nėra ne kosulio vežime

tuose, kur drauge su sve- AKADEMINIS GYVENIMAS 
čiais buvo 100x su viršum ] KAUNAS. Lietuvos U-

PRADŽSIĄS VSZKTI DIDE
LIS’ “UNI0N” CHEMIKŲ 

IŠDIRBINIŲ FABRIKAS : 

KLAERįDA. -r “Union’? 

fijma Statine <|ar 1925 met. 
kreipėsi per Klaip. Krašto 
Dii-ekt. į Lietuvos valdžią 
prašydama atgaivinti ir leis
ti į darbą jai priklausančių 
Klaipėdoje žemės ūkio trąšų ' 
ir kitų chemiškų išdirbinių 
“Union” fabriką, bet drau
ge statė nepriimtinas sąly
gas, kaip uždėti didelius 
muitus įvežamoms iš užsie
nio trąšoms ir k. Dabar to
ji pilti firma jš naujo kelda
ma šį klausimą, tokių rei
kalavimų nestato, ir prašo 
tik ilgalaikio kredito iš Lie
tuvos Banko, kad galėtų 
paskiau tokių kreditų teikti 
Lietuvos ūkininkams. Visa « *■ 
fabriką firma atremontuoja- 
savo lėšomis Nesenai Ber
lyne įvyko pasitarimas taip 
Lietuvos, atstovo Berlyne p. 
Sidzikausko, Kr. Direkt. at
stovo p. Borcherto ir firmos 
atstovų. Nutarta dirbtuves 
atgaivinti ir jau pradėti pir
mieji remonto darbai vado
vaujant fabriko direkt. p. 
Šrėteriui.

Kaip sriuba be druskos netin
ka, taip darbininkas be “Dar
bininko’ 'negali apseiti.

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

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio:

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

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

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

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

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

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

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

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pit senovės 
ligi šių dienų.
’ -‘Karį” redaguoja pulk. įeit 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci- 
& , -

■Tiesa, ir čia yra korporaci- 
ijU,
I

PADIDĖJUS IMPORTAS 
o kepuraičių — tikras Prekybos departamento ži- 

margumynas, bet vis dėlto niomis, šiuo metu labai gy- 
tradicijos dar tik formuluo
jamos. Yra ir čia studen- 

į 1400. Šiuo būdu nūnai į tų, leidžidnčių laiką prie 
Universitetą lanko per 4500 • alaus stalo ar kur kitur, bet 
studentų. Ir šiaip jamiutis j tokių neperdaugiausia. Kiti 
mūs univei-sitetas įgauna vis puri rūpintis visuomeniniais 
daugiau pilietiškų teisių ir į 

lygsta kultūringosios Vaka
ri) Europos universitetams. 
Kai kuriais atžvilgiais mū
siškis juos net prašoka, bū
tent — savo-' darbingumu. 
Mat, didžiuma, o beveik vi
si studentai, išskyrus mažą 
dalelę turtingesnių, turi pa
tys sau duoną užsidirbti. 
Tiesa, tai nemalonus darbas 
ir net žalingas studijoms, 
bet nieko nepadarysi — pil
vo juk neišmesi. Ir jis turi 
savo teisi>ir reikalauja, kad 
jos būtų iŠĮiildytos.. Tai ir 
\ erčia mūsų studentus grieb
tis visokių priemonių duonai 
užsidirbti. Ir ko tik jų tar
pe nerasi ’ 
redaktoriai ir žurnalistai, ir 
valdininkai, ir šiaip tarnau
tojai. Jų visur pilna, visos 
vietos jų užimtos. Lietuvos 
studentas tikrai universalus 
žmogus. Tuo atžvilgiu jis 
žymiai prašoka ir kultūrin
gosios Europos “bursą.” 
Tiesii kalbant, iš vienos pu
ses tai nenormalus reiškinys, 
nes studento uždarbiavimas 
trukdo jo studijas, bet iš ki
tos — geras ir sveikintinas. 
Priveistas užsidirbfT sau. 
duoną, studentas tuo būdu 
susiduria tiesiog su realiu 
gyvenimu, geriau jį pažista 
ir prisitaiko. Tai savotiška 
gyvenimo mokykla, kuri ne 
vienam išeina į gerą.

Studentiškų tradicijų, ko
kių t-nri kili Europos stu- 

^ dentai. lietuviai d^r-neturi.X.

žmonių. Čiaycboras padaina- niversiteto studentų skaičius į 

vo J. K “Il^ąų^J-metų” kasmet vis <ūlėja. Šiemet j 
- • . • . . ' J ci4-n z1 za-v»4-ii r. ii rrn attz\ I

NEMUNAITIS (Alytaus 
apskr.). — š. m. rūgs. 22 d. 
čia atsilankė J. E. Kaišedo- 
rių Vyskupas. Nemunaity, 
kaip tikras Vilniaus vysku
pijos vyskupas buvo, jau 
bus 80 su viršum metų. To
dėl ne nuostabu, kad dar dvi 
dieni prieš vyskupui atva
žiuojant čia jau buvo ruošia
masi visu smarkumu.

J. E. Vyskupo išjojo pa
sitikti apie šimtą dailiai pa
sipuošusiu raitelių. Iš viso 
buvo pristatyta vienuolika 
vaitų. Dailiausi ir didžiau
si vartai su obalsiu “Sveiki
nam savo ganytoją” — Ne-i 
munaičio pavasarininkų pa
statai. Prie kiekvienu vai*- 
tų žmonės ir tam tikros or
ganizacijos sveikino Vysku
pą. Miestely Jo Ekscelenci
ja sutiko visa bažnytinė pro
cesija, organizacijos ir dva- 
s'.škiai.__Jėinant Vyskupui į 
bažnyčią choras iškilmingai 
gieda “Ecee sacerdos mag- 
nus.” Po kleb. pranešimo ir 
Po klebono pranešimo ir 
Vyskupo pamokslo už miru
sius choras sugieda “Libcra 
me Domi ne. ”ffuo pirma die
na ir baigėsi.

Antrą dieną nuo pat ryto 
žmonės renkasi į bažnyčią 
atlikti katalikų pareigą. Tą 
pačią dieną buvo švenčiama 
L. K. Moterį) Draugijos me
tinė šventė. Sumą celobravo 
J. E. Vyskupas. Sumos me
tu pats Vyskupas dalino šr. 
komuniją. Šis momentas 
žmonėse sukėlė labai gilaus

, Šiemet 
lutisicų balini. To naujų studentų suvažiavo

♦

ir kitų tautiškų 
pietų Vyskupas prakalba į 
ruošusius šią šventę, nurody
damas jos svarbą ir naudin
gumą, drauge reikšdamas 
noro ir ateity dirbti. Po pra
kalbų visi svečiai ir šventės 
dalyvės nusifotografuoja.

Trečią dieną J. E. da teikia 
sutvirtinimo ’sakrameritus 
ir apžiūri bažnytinius daik
tus, raštinę, po pietų priima 
su sveikinamais visų katal. 
organizacijų valdybų atsto
vus. Po visų apeigų Jo Ek
scelenciją su didžiausiu en
tuziazmu 4:30 v£k išlydimas.

ar savo reikalais.
Ypač gyvas sąjūdis buvo 

dar tik pradžioj mokslo me
tų. Tai buvo tarsi studentų 
skruzdėlynas, bet pamažu 
viskas įeina į normalias vė
žes.

Ant. Pauliuks

vai eina į Lietuvą importas. 
Šiemet užsieny užpirkta 
daug daugiau prekių, negu 
per tą patį laiką pernai. Jei
gu taip eis importas iki ga
lui metu, tai valstybės pa
jamos iš muitų labai padidės 
ir prašoks valstybės biudže
te numatytą sumą, — būtent 
vietoj numatytų 42 mil. litų, 
galės būti paimta apie 46-7 
mil. litų. Importo padidėji
mas rodo padidėjusią šiemet 
piliečių perkamąją galią.

Klaipėdos uoste sker
dyklų IR ŠALDYTUVŲ 

ĮRENGIMO PIRMIEJI 
ŽYGIAI

KLAIPĖDA. — Rugsėjo
23 cl. atvyko,Klaipėdonn ko
misija, susideanti iŠ finan
sų ministerijos atstovo Vai
tekūno, techniško žinovo di
rektoriaus Irt pieno, Liefu- 
Vs pieno perdirbimo bendro- 

\ vių atstovo Glemžos ir tech
niško žinovo inž. prof. Grin

ai;. kevičiaus. be to, iš Klaipė
dos komisijoje dalyvavo Ak- 
cyzių inspektorius p. Var
nas. Komisijos uždavinys 
buvo susipažinti su statybos 
darbais? rasti tinkamą vietą 
ir įsteigti akcinę bendrovę, 
kuri vestų ir prižiūrėtų šal
dytuvu ir skerdyklų reika
lus, kas ir pavyko. Dėl vie
tos buvo įvairių pasiūlymų, ir didelio įspūdžio Antrų va
tai prie Akmenos upės, tai 1 landą po piet buvo suteiktas 

> lx’t jos ne visai sutvirtinimo sakramentas.
P<> to jo Ekscelencija teikėsi

< *

fe-

Smeltėje. lwt jos ne visai 
buvo tinkamos, kadangi yra 
žemoje vietoje. l>e to. Smel- dalyvauti suruoštuose L. K. 
'tėję reikėtų įrengti ir prie- M. Draugijos bendruose pie-

I HH -

KAUNAS. — Karo cen
zorium paskirtas pulk. Įeit. 
Burokas. Iki šiol buvusis 
cenzorius majoras Kuizinas, 
palieka cenzoriaus padėjėju.

DOTNUVA. — Šių metų 
spalių 15 d. įvyko Žemės U- 
kio Akademijos 3-jų metų 
sukaktuvės. Buvo atvykęs iš 
Kauno p. Žemės Ūkio minis- 
teris p. Aleksa.

Akademijos Rektorius p. 
Matulionis ir. atvykęs iŠ 
draudimo laikais ir vieūas iš 
Kauno gerbiamas svečias 
sakė kalbas. Be to, buvo 
laikyta paskaitos: prof. Ton
kūno
dųc. Vitkus — apie gyvuli
ninkystę, prof. Kemėšis :— 
apie ekonomiją žemdirbystė
je ir gyvulininkystėje ir J. 
Rauktis — skroblo siena 
Lietuvoje.

Po paskaitų buvo bendra 
vakariene, per kurią skam
bėjo stnd. himnas ir kitos 
dainelės. • ; ? c • ■

■ ’ S ■■. . S-

apie žemdirbystę.

\ Į . •

Studentai — ir

Okupuotoje Lietuvoje
•Ijl ' ‘ ' ___

VASIŪNAI, (Tverečiaus 
valse., Švenčionių apskr.) Š. 
m. rugsėjo 23 d. mūsų baž
nyčioje buvo adoraciniai — 
keturesdešimeių atlaidai. Iš 
tos priežasties mūsų jauni
mas surengė viešą vakarą. 
.Vaidino komediją “Mūsų 
gerasis” ir farsą “Tantomi- 
na.” Suvaidinta gerai. Pa
baigoje publika dar užgiedo
jo “Lietuva. Tėvynė mūsų.” 
Bot tuo tarpu pašoksta iš 
pirmos eilės Tverečiaus poli
cininkas ir sušunka: “Spie-1 sodžius, kadai vienų lietuvių 
wač nie wolno, nie pozrve- 'apgyventas. Bet šiandien mi
lam.” Visi nutilo. Buyo ma- *sibodo “mužikais”

z * *

tyta, jog tiioiui viskas pasi
baigė. Tačiau išėjo kitaip. 
Rugsėjo 1 d. atvykęs iš Tve
rečiaus policininkas ištardė 

įvisas buvusiojo vakaro vai- 
jdintojas: iš Vasifuių: Valią 
S]x‘čiūfę. Jadvygą Gruzdy te, 
iš Disnos: Leokadiją Baužy
tę ir Ceciliją Vileitaitę, pas 
kurias policininkas klausi
nėjo ir reikalavo prisipažin
ti, ar tikrai giedo j ilsiose kas 
liepęs giedoti, ga^kunigas, ar 
kas kitas. '

lūs, įsake daugiau nebegie
doti. ’

Mūsų kiekviename sodžiu
je visada skamba lietuviškos 
dainos ir lietuviški himnai. 
Juos gieda, dainuoja moti
nos prie lopšio, prie ratelio, 
jos skamba ir jaunimo tar
pe. Ir ar galima tai uždraus
ti ! Ne To jau nieks nebesu
laikys!

KOCHANOVKA, Šven
čionių par. — Grąžoj vietoj

-------- — —. - .1
1 nnn’r’i’Aninc YI11.

'.riYA “zi būti, ne-

įnori žmonės lietuviškai nei 
įkalbėti. jau vaikai tik iršve- 
įbridžioja lenkiškai kaip ga- 
lileųšai. Geras sūnus nedrįs
tų niekint tos kalbos, kurios 
mbčiutė išmokino, ypač kai 
svetima dnr blogiau kalba
ma. Atminkit, kaimynėliai, 
kad.jūs tėvai lietuviai būda
mi- dar geriau gyveno, negu 
męs tokie ponai vyžuoti. 
Gęįiau liūtų Fojupkint Žmo-, 
niįi nes vis tiek “aukščiau 

Surašęs protoko- nosies neperšoksini.”

££' ■■■
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NAUJA STADIJA

Pertaisom
ir Prieinamai

LIETUVIAI!!

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

Kęsk nelaimę, kad galėtum 
pakęsti laimę.—Seneka.

Kuomet mes pertaisom vartotą karą, mes 
atliekame visą darbą gerai. Visas darbas 
atliekamas veiklią ekspertu mechaniką, ku
rie vartoja teisingas dalis dėl visu pertai
symą. Tuomet mes apiprekiuojame teisin
gai.

Nepraleiskime tą koncertu ir 
lankykhnės gausiai. Panašas 
koncertai bene bus paslhitiniai 
Amerikoj.

Art. J. Babravičius savo dai
nomis sužavėja publiką, o ko
mikas A. Vanagaitis prijuoki
na iki ašarą ir nuogą, teisybę 
pasako apie mūsą pokerius, 
suprise parties, kumštynes, me
nininkus, Marijonas su trum
pais sijonais ir kitus blogumus.

Bostone ją koncertas bus 11 
gruodžio.

Žiūrėk tik dėl mūsą raudonos “O K. 
kabos kuomet pirksi vartotą karą.

“Senas pasakymas, jog'mo
kydami kitus, patys mokomės, 
niekur geriau nėra. patikrina
mas, kaip ton, kur patys moko
me save.” (Dinteris)

turi būti apsaugoj amas, nes 
jame pasireiškia asmens sa
vigarbos jausmas. Jį panie
kinti reiškia panaikinti as
mens doroves pagrindus. 
Mes primename dar Senekos 
nuomonę, kad ’-nuogų moterų 
vaidinimas scenoje reiškia 
tos tautos puolimą. Įstaty
mai prieš nešvarumus ir 
šlykštumus nepakankamai 
kovoja. Mes gydytojai turi
me pasmerkti visas nedory
bes ir apsaugoti liaudies 
sveikata.”

Ūžėjus žiemos sezonui, art. 
J. Babravičius ir A. Vanagai
tis pradėjo keliauti su dainom 
ir juokais po lietuvią kolonijas. 
Ją koncertai labai įdomūs savo 
programų. Ypatingai art. A. 
Vanagaičio nauja^ programa,^ 
sako, labai nusisekė. Naujos 
dainos apie Sbarkį ir kitos, tat 
tiesiog nepaprasta. Apie Shar- 
kio puotą Cliicagoje išgirsime 
visit Chicagos laikraščiai skai
to šį koncertą geriausiai nusi
sekusiu.

KAINOS LAIVAKORČIŲ Į
' KLAIPĖDĄ

Trečia klesa----- ---------- $107.00
Ten ir atgal tiktai____$181.00

Turistinė III klesa ___ ĄĮU.OO
Ten ir at<zal tiktai__$196.00

Valdžios taksai atskirtum.

Chevrolet Motor 
Company 
GENERAL OFFICES

110 Cummington Street, Boston

SALĖM: McKenzie Motor Co., 27-T 
Ih'rhy S t.

MATTAFAN: J. J. Polanov. 1500 Blnc 
BIII Avė.
CHYDE PARK: J. J. Delaney. 1243 
įlydo Pnrk Aro.)

IVOBCRN: I.ynrh Motor Sales 
READING: Lynoti Motor Sales 
OUINCY: VVashiugton St. Garage, Ine., 

210 IVnsblngton St.
(ATLANTIC: North Qnlncy Gsrnge. 
133 nancoek St.)

NEIVTON: Stunrt Chev. Co., 431 VVash- 
ington St.
(ĮVEST NEIVTON: W. J. Fnrbtish. 
50 Davis Aro, >

NON’ANTTM: Silver Ij«ke Clwv. Co, 
444 \Vatertown St.

IVATERTOIVN: Danlols Chevrolet CK 
047 Mt. Atihnro St.

CANTON: Morao 4 Maltin Motor Ct. 
Ine. ,

. Berlvno laikraštis “Cent- 
Bum” rašo, kad vokiečių gy
dytojų ir visuomenes doro
vės sąjunga padarė tokį nu
tarimą: “Mūsų pareiga yra 
pastebėti, kad kūno kultū
ros tobulinimas visai nerei
kalauja visiškos nuogybes. 
Mes turime pažymėti, kad 
visai klaidingai manoma, 
jog nuogybė reikalinga svei
katai palaikyti ir kad pri
pratimas prie nuogybės ati
traukia mintis nuo šlykšty
bių. Mes gydytojai prie to
kios neteisybės negalėjome 
prieiti, ko taip pat negalėjo 
padaryti ir liaudis (tauta). 
Mes turime pabrėžti, kad 
sveikas gėdingumo jausmas 
savo natūralinėje formoje

čia parodo Mičhigan Universiteto nauja stadija prie Ann Arbor. ši stadija buvo forma
liai atidaryta pastaruoju laiku lošiant “footbal’ą.”

AUKŠTOS DOROS LAIK
RAŠTININKAS YRA TAS, 

KURIS ATVIRAI PA
SAKO TEISYBĘ

Wūrtęmbergo vidaus rei
kalų ministeris Bolz, tenyk
ščių laikraštininkų sąjungos 
susirinkime pasakė kalbą,

kurioje pažymėjo- spaudos 
garbingus uždavinius: suras
ti teisybę ’ir ją paeąkyti. 
“Aršiausios politinės, eko
nominės kovos laikais, sakė 
Bolz, surasti; teisybę ir ją pa
sakyti Ąra nelengvas daly
kas. Ir aš drįstu pažymėti, 
kad tai yra sunkiau šių lai
kų politiniame gyvenime, 
nei praeity? Atidarant Hei
delbergo laikraščių institu
tą, Amerikos pasiuntinys 
Schurmann pareiškė, kad 
tikrai reikšmingas laikrašti
ninkas yra tas, kuris pade
da žymiam valstybės vyrui, 
kad jį kiti aplaidžia. Ši pa
žiūra yra ypač tefeinga. Bet 
aš iš kitos pusės priduriu: 
aukštos doros laikraštinin
kas yra tas, kuriam užtenka 
drąsos savo sužinotai tiesai 
pasakyti. Jis yra geriausias 
savo tautos tarnas, jis ge
riausiai dilina tėvynės gero- 

* y ?vei.

minacinei politikai mūsų 
tautiečių atžvilgiu. Naikin
damas lietuvių švietimo į- 
staigas ir pasinaudodamas 
įtartinai skubiai įvestu Vil
niaus krašte priverčiamu 
pradžios mokslu, Pilsudskis 
bandys, matyt, vykdyt, ja
me savo “kultūrtregeriš- 
kus” planus su ligšiol dar 
nepraktikuotu mastu ir bū
du. “L-va”

Į IR SI

LIETUVOS 
PerBREMEN’Ą 

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečiu Garlaiviu 
COLUNBUS . 

arba kitais žios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesoe kamba
riai—tik miegamieji

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodiio-December
žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą Ar į Bendrovę------

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street New York, N. Y.

" -“Popiežius savo rašte italų 
katalikų veikimo vadovybei 
pažymi, kad .pasauliečių da
lyvavimas katalikų veikime 
yra labai reikšmingas. Ypač 
tai jaučiama, kai turima gal
voje ne vien aukšti Bažny
čios siekimai, bet taip pat 
katalikų visuomenės medžia
ginė gerovė. Jis pataria daž
niau šaukti diecezijų konfe
rencijas, kur būtų svarstomi 
veikimo būdai ir tvarka. Be 
to, pataria praplėsti para
pijų tarybų veikimą, nes jos 
yra viso veikimo pagrindas. 
Baigdamas Popiežius palin
kėjo, kad per maldą ir pa
siaukojimą plistų katalikų 
veikimas ir Kristaus Dva
sia apimti! tikybinę, kultūri
nę, visuomeninę ir mokyklos 
sritis, o taip pat, kad Die
vo karalija įsigalėti! visuo
menėje ir^ privačių asmenų 
gyvenime.

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

DORCHESTER: Colnmbin Chevrolet 
Company, 515) Cohimhia Road (Vp- 

hnms Corner) 
(MEDFORD: Atton lt Jonės Ine., 21 
Rlverside Avė.) 
(STONEHAM: Stoneham Sales nnd 
Service Co.) 
(MELROSE: Fleld Motor Sales) 

DEDHAM: Dedhnm Sqnare Chevrolet 
Company, VVasblngton St.

BEDFORD: Middlesses Garage.
IVALTHAM: E. O. Maxwell, 58 Adams 

SL
CAMBRIDGE: Cnmhrldge Motor Co.. 

277 Mass. Ava.
Cambridge Motor Co.. 19M) Mass. 
Ave„ Porter Sq.

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co.. 
412 Hlghland Aveu Davts Sq.

SOITTH BOSTON: Dalley Chev. Co., 
884 Bromlyray Į<

LYNN: H. & Pembrook

BOSTON: Commonwealth Chev. Con 
345) Commomvcalth Avė.

• (ROSLINDALE: Mt. Hope Motor 
Sales, 400 Hydo Park Avė. 

ARLINOTON: Arlington Anto Co.
(I.ENINGT0N: Svedlnnd Chev. Co., 

' 35 Bedford St.)
EVERETT: Melnnson Bros., Ine.. 83 

Chelsea St.
. (REVERE: Melanson Bros., Ine., 
282 Broadtvay)
(CHELSEA: McBrlde Chevrolet Co,, 
3 Cmas St)
(U’rNTHROPi Ocean Spray Garage)

. RONBl'R Y: Orove Hali Cbevrąlet vo, 
j 458 Blue Hill Avė.
•N’OliVVOOD: Tnwn Sq, Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Sfack & McAdam, Ine.

.WELLESLEY: Stock & McAdam, 
I Ine.
MALDKN: Frame Motoro, Ine., 500 

I Maln St.. at Cotiveroe So.
MELROSE: Field Motor Sales.

V Motor 
vRadiator 
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v Transmission
v Siarting 
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v Ignitiog 
V Barter? 
vTires 
v^Upholstery

Lietuvių švietimo įstaigų 
naikinimas Vilniaus krašte 
eina obalsiu: “Kerštas už 
lenką persekiojimus Lietu
voj!” Mes jau žinom, ko
kiomis sunkiomis aukomis 
taslenkų “kerštas” Vilniaus 
lietuviams tenka pakelti. Ži
noma taip pat, kaip “vargs
ta” Lietuvoj Varšuvos glo
bojamieji “rodakai,” Tačiau 
dar pilnesnis tų “kančių” 
vaizdas pasirodo, lyginant 
lenkų švietimo padėtį Lie
tuvoj ir lietuvių — Vilniaus 
krašte.

Lenkai Lietuvoj turi ketu
rias gimnazijas, kurių viena 
laikoma valdžios 
antra verčiasi su 
pašalpomis ir likusios iš
laikomos jau privatinėmis 
lėšomis. Beveik visi moky
toją! tose gimnazijose, b kai 
kur net ir direktoriai becen- 
ziai. Lietuvių kalba jose pa
statyta tiek žemai, _jog^ bai
gęs ją’ abiturientas toli gra
žu nesusilvgins saver žinio
mis kalbos srity su baigusiu 
lietuvių pradžios mokyklą. 
_ Tuo tarpu Vilniaus krašte 
baigusieji lietuvių gimnazi
jas perkvočiami įvairiose 
valdžios komisijose taip, jog' 
polonistikoj su tokiais abitu
rientais sunku būtį! rungtis 
ir patiems lenkams.

Kai dėl pačių aukštesnių
jų mokyklų, tai lietuviams 
lemta naudotis Vilniaus kra
šte tik dviem gimnazijomis 
— viena Vilniuj ir kitarie- 
pilna — Švenčionyse. Moky
tojų seminarija su 300 mo
kinių per paskutinį pogro
mą uždarvta. Taigi lietuviai 
gimnazijų okupuotoj Lietu
voj turi du kartus mažiau, 
negu lenkai pas mus. Be to, 
prie gimnazijų išlaikymo 
valdžia nėra prisidėjus ir ne
prisideda nei centu. Abi jos 
laikomos 1 ‘Ryto ’ ’ daugiau
sia iš gaunamų amerikiečių 
lietuvių aukų. Mokslo per
sonalas jose tik cenzuotas.

Pradžios moksle Vilniaus 
lietuvių padėtis ar katastro- 
fingesnė. Valdžia 1927 me-. 
tų pradžioj visam krašte iš
laikė tik 7 vadinamąsias lie
tuvių mokyklas, bet ir tos v- 
ra lietuviškos tik iš pavadi
nimo. Mokyklų valdžia va-
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dina jas tokiomis tik dėl to, 
kad skiriami į jas mokyto
jai neva moką lietuvių kalbą; 
IŠ tikrųjų, tie mokytojai,išė
ję lenkų suruoštus 6 savai
čių ( !) lietuvių kalbos kur
sus, teturi apie lietuvių kal
bą menką supratimą. Lietu
viams mokytojams durys į 
valstybinę tarnybą uždary
tos.

Privatinių “Ryto” drau
gijos pradžios mokyklų šių 
metų pradžioj veikė 111> Iš' 
jų ,48 dabar uždarytos. Tad 
pasiliko 63. Šių mokslo me
tų pradžioj nei vienos nau
jos mokyklos steigti nebuvo 

pinigais, leista. Taip pat nepatvirtin- 
valdžios tas nė vienas mokytojas. Mo

kyklų valdžia privatines lie
tuvių mokyklas dar perse
kioja tuo būdu, kad nuolat 
atranda jose įvairių defektų, 
kurie neva trukdo vaikų mo
kymą. B’e to, valdžia nelei- 
žia atidarinėti lietuvių pri
vatinių mokyklų, jei *3 klm. 
nuo jų yra lenkų mokykla.

Dabar pažiūrėkim į lenkų, 
pradžios mokslo padėtį Lie
tuvoje. 1927 metų pradžioj 
-pas mus veikė 70 privatinių 
lenkų mokyklų, kuriose mo
kė 84 mokytojai. Iš visų tų 
mokyklų Alytaus apskričiui 
teko 7, Biržų — 1, Kauno — 
17, Kėdainių — 8, Mariam- 
polės — 1, Panevėžio — 5, 
Raseinių — 1, Šiaulių — 1, 
Trakų — 11, Ukmergės — 
17 įr Utenos — 1. Nei vie
na iš tų mokyklų šiais moks
lo metais neuždaryta. Iš pri
statytų “Pochodnės” drau
gijos sąrašų mokyklų kandi
datų į privatines mokyklas 
rugsėjo 19 d. patvirtinta 17 
mokytojų, spalių m. 6 d. — 
12 mokytojų ir spalių m. 12 
d. — 3 mokytojai. Iš visų tų 
32 mokytojų yra tik 1 cen- 
zuotas, visi kiti becenziai.

Be privatinių lenkų pra
džios mokyklų Lietuvoj dar 
veikia valdžios išlaikomos 9 
mišrios (ultrakvistinės) mo
kyklos sudėstomąja lietuvių 
ir lenkų kalba. Jose moko 
11 mokytoju. Be to, savival
dybės išlaiko 24 lenkų pra
džios mokyklas, kuriose mo- 
kvtojauja 50 mokytojų.

Tuo būdu 65,000 lenki] 
Lietuvoj turi keturias gim- 

’ nazijas ir 105 pradžios mo
kyklas, tuo tarpu lietuviai 
Vilniaus krašte, su’darvda- 
mi ten gyventoji! dauguma, 
turi tik dvi gimnazijas ir 70 
pradžios mokyklų, jei skai
tyti ir lenkų išlaikomas, ku
rios faktinai yra lenkiškos. 
Šie daviniai patvs už save 
kalba. Lietuvos lenkai Pil
sudskiui vaidina +ik prie
dangos vaidmenį jo ekster-

Judėjimąs prie OLD-/ 
GOLDS cigaretų vis tebesi- , 
tęsja. Ir visur kur tik ran~. .j 
dasi rūkytojai po visas val
stijas visi gėrėjas šiuomi ąi- , 
garėtu. Nauja išdirbvstė iš- 
leišdinėja 30,,000,000 cigare- 
tų per diena.

OLD GOLD yra naujas ir 
geresnis cigaretas, gali jį rū- ’ 
kyti lyte, dieną ir vakare, be 
jokios gerklės iritacijos. Nė-' • 
ra nė kosulio vežime.

Dėlto kad OLD GOLDS : 
yra geresni turėtumei juos 
rūkyti visuomet.

Skaityk OLD GOLD ciga- 
retii skelbimą šiame nume- • 
r}’- . Rasi jame daug juoko 
ir malonumo dėl savo drau- . 
gų ir šeimynos. Jie^lj^ 
nuolatos. ~
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“KAIP TAISOMA KONSTI 
TUCIJA”

Po tuo antgalviu “Mūsų kova tarp seimo ir vyriąu- 
; Rytojus” talpina įsonstitu- ’sybės. Tuščia tuomet lauk- 
cijos keitimo projektą. Re-1 ti darbo. Darbo vietą užima 
dakcijos prieraše ‘ ‘Mūsų • peikimas, insinuacijos ir tuš-
Rytojus” sako: “Jau spauz- 
dinami atskiroje knygelė
je vyriausybes paruoštieji 
Konstitucijos pataisymai su 
trumpais paaiškinimais. Ši 
knygelytė būsianti plačiai 

’ paskleista žmonėse... No
rėdami gerb. skaitytojus 

'greičiau supažinti su kon
stitucijos pataisyfriais, čia 
įjuos pilnai, karta Supaaiš
kinimais, išvanos, tik pra
dėtos, spausdinti knygelytės, 

persispausdiname.”Tie “pa
aiškinimai” yra grynai agi-, 
tacinio pobūdžio. Konstitu
cijos keitimo projekto pasi
rodymas agitacinės “knyge- 
lytes” formoje yra, manda
giai sakant —- nerimtas, at- 
Isiminus dabar viešpataujan
čią cenzūrą.

ti žodžiai. Prezidento Wil- 
sono prezidentavimo pradžia 
ir pabaiga geriausiai tai 
iliustruoja. Kiek tai svar
bių reformų jis'pravedė sa
vo prezidentavimo pradžio
je,- kuomet Kongreso didžiu
ma buvo Demokratų ranko
se! Užtat paskutiniais dviem 
jo prezidentavimo metais 
nieko nenuveikta, nes Kon
greso didžiumon pateko Res
publikonai ! Tokios laimės 
“pataisytoji” konstitucija 
užtikrina Lietuvai 5, o’ gal 
ir 7 metus paeiliui!

Jeigu gi prezidentas pa
norės prisilaikyti šeštojo 
punkto ir, Seimui pareiškus 
ministerių kabinetui'nepasi
tikėjimą, skirs ministeriais 
didžiumos partijų žmones, 
tai labai galimas daiktas, 
kad Voldemarui neteks mi-

Kuomet jis tapo siuvimo 
dirbtuvės savininku, ji buvo 
beveik bebankrutijantis. Ne
žiūrint į tai, jjs,nuo pat pra
džios ėmė taikinti prie .d 
hįnihku > ‘ “aukso ‘ 
Rezultatai; nustebino yi . 
Vietoje,/ kad baniutyti, 
dirbtuvė augo ir plėtojosi. 
Juo daugiau jis mokėjo dar- 
bininkam|, juo labiau jam 
sekėsi. Kur pirma dirbo 
keli darbininkai, ten dabar 
dirba tūkstančiai. Jo dirb
tuvės apyvarta buvo 125 
tūkstančiai į metus 1919-ais 
metais.* Praeitais metais a- 
nvvarta jau buvo virš mili
jono dolerių į mėnesį.

Tęisingas darbdavis nesi
bijojo' darbininkų unijos. 
Pradžioje jis buvo priešin-

Gražūs buvo mūsų kaimas,
* * - - —- -į. ‘ —81TCIJ , tmUpABSįS - 

vaizdai.

gas kaikuriems unijų meto
dams,. bet pagalios pats su 
pagelba Amalgameitų pirmi
ninko Sidney Hillmąno su
organizavo savo darbininkus 
į unijas.

Daug yra visokių izmų, 
kurie nori neva išdildyti 
prapulti tarp kapitalo ir 
darbo, bet be pasekmių. Ne
nori matyti tik vienintelio 
recepto, kurį mums davė 
Kristus bevek du tūkstan
čiai metų atgal: daryk kitam 
taip, kaip kad tau kitas da
rytų, jei tu būtum jo vieto
je. Jei Nash’ai būtų ne iš
imtis, nebūtu jokių bolševiz
mų, socializmų ir kitokių iz
mų pasauly. Skriauda ir ne
apykanta juos pagimdė.
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Kitą savaitę, penktac 

nio laidos vienas “D k 
egzempliorius išeis si 
ringas nuo kitą. Kas 
egzempliorį gaus bus i 
mingas, nes gaus “IAe 
vos Albumą” vertės $3.50 
veltui Tad, pranešame, 
kad gavę tą numerį nenu- 
meskite iki mes pareika
lausime grąžinti laimingą
jį egzempliorį.

“D-ko” Redakcija

geležmus, In
duliuose samė^e špįndl Ne 
tik koplytėlės — ir' papras
tesni mediniai ir geležiniai 
kryžiai, alyvomis, apsodinti 
— laimino giliai tikinčio lie
tuvio kiemą. - ' .

TruidSngijū^aiisias laikas 
sodžiaus gatvėje tai “subat- 
vakarial ” Ar būtų žiema ar 
vasara; pavasaris arba ru
duo—jaunimas savo pramo
gos nepraleis. Vien tik ad
vento ar gavėnios metu so
džiaus jaunimas aprimsta. 
Žiūrėk, pačiam vasaros dar
bymety, nusiplūšęs, nusipra- 
kaitavęs prie dalgės Petras 
ar Antanas, nors dirbo išti
są dieną — o vakare tik spė
jo vakarienę pavalgyti — i- 
ma armoniką. Pusiau- mo
demiškos muzikos garsai — 
duoda ženklą visam sodžiaus 
jaunimui, kad metas į va- 
karušką rinktis. O kur va
karuška? Žinoma ten, kuri 
mamatė daugiau dukterų 
užaugino! Ir ūžia jaunimas, 
Šoka griežiant armonikui, 
kartais smuikui. Eina žilvy
tį, aguonėlę, rūtelę, bijūnėlį. 
Arba vėl kojoms pavargus 
sustoję ratu ant kiemo trau-

retkarčiais -dar > įdomiau jį 
paįvairini--^ miglotai įpėly- 

s siena.’ Di;
. ... - M’! 

liai: jaukiausios maudy
nės šventadienių popiečiais. 
;G .kKHnet tyla, nešlama me
džių viršūnės — tai klausyk 
žąsys suklykia; - merginos 
žlugtą velėdamos krykščia.

• Įeini gatvėn: Gryčios, bal
tomis ar žydriomis langinė
mis šviečia. Nuo gatvės gra
ži tvorelė ar štankietai už 
kurios bujojo pilni įvairiau
sių gėlių sesučių darželiai. 
O rūta auga pačioje rinkti- 
niausioje vietoje. Vienos 
gryčios < ; palangėje gražus 
darželis," kitos gryčioš—dar 
gražesnis, įvairesnis^ Alyvų, 
jazminų, rožėtų malonus 
kvapas verčia ilgiau kieme 
pasigerėti pavasario mėne
siena. \

Ko ne prie kiekvieno dar
želio, kieme didžiuojas kry
žius. Kaimo dailininkas į jį 
įdėjo savo sielos dalį. Kop
lytėlės įvairiausiais, rūpes-

linti kryžiai. Subatvakariai dr 
šventadieniai, Jaunimo špo
sai- . . ■
Kas iš • musų neprisimena 

mūsų gražų malonų sodžiaus 
vaizdą? Visa mūsų senes
nioji karta, kuri išvyko už 
jūrių aukso ir duonos ieško
tų—išimtinai paeina iš pras
tos šiaudinės, bet jaukios 
kaimo pastogės. Mūsų išei
vis’ir kelioliką — net ke- 
lesdėšimt metų kaip atsisvei
kinęs su gimtuoju kaimu — 
jo neketina 'pamiršti Jis 
gyvai prisimena tas šimta
metes liepas, klevus, -kur 
prie kiemo galu svirno išskė- 
tę plačias šakas žaliavo. Ne
pamirš vyšnių ir kitokių 
vaismedžių sodnelio, prista
tyto įvairiaspalvių darb
ščioms bitutėms namelių. Iš
eivis atsimena savo sodžių, 
dažjįai svajoja jį prilanky
ti ar net-visai į jį pagrįžti, 
kad baigus ramiai senatvės 
dienas. Tos gausios, pilnos 
užuojautos aukos, pirmosio
mis Lietuvos nepriklauso
mybės dienomis—ir yra vai
sius to prisirišimo, meilės 
savo gimtojo kaimo.

Ir ištikro idealingai gra
žus buvo, dabar jau nyks
tantis Lietuvos kaimas. Už 
mylios keliaudamas matai — 
kur toji, Vasaros saulėje ir 
žaliumuoseMięšta po dešinei 

ir po kairei; priešais ir už
pakaly kaimo vaizdai. Tik

• ♦

Kalbant apie pačias kon
stitucijos “pataisas;” nega-

“pataisos,” ‘ 
turės būti vėl taisoma. Štai 
•kaip skamba trečias ir šeš
tas punktai “pataisų” lie
čiančių vyriausybę: 3. Res
publikos prezidentas skirs ir 
atleis ministeriųs; 6. Minis- 
terių kabinetui nepasitikėji
mą pareikšti Seimas’ galės 
tik trimis penktadaliais bal
sai. Tais punktais manoma 
sustiprinti prezidento ir mi- 
nisterių kabineto teises, bet 
ištikrųjų tiedu, punktu prie 
tam tikrų aplinkybių įneš 
tiktai chaosą ir* suirutę į val
džią. Sakysim, kas bus, jei 
rinkimus laimės tautininkas 
prezidentas, Seimo gi di- 

^džiuma bus krikščionys de
mokratai, liaudininkai, ar 
social-demokratai. Tautinin
kas prezidentas, žinoma, pa
skirs tautininkų kabinetą, 
ries “pataisytoji” konstitu
cija aiškiai jam tą teisę su
teikia. Iš kitos vėl pusės ta 
pati konsitutcija duoda tei
sę Seimui pareikšti kabine
tui nepasitikėjimą trimis 
balsų peųktdaliais. Netenka 
abejoti, kad Seimo didžiuma 
pareikš nepasitikėjimą prie 
pirmutinės progos. Kas tuo
met lieka prezidentui tauti
ninkui ? Pasirinkti, sakysim, 
social-demokratų kabinetą, 
ar,^ pasinaudojant jam kon
stitucijos suteikta galia,

* skirti vėl tautininkus minis
teriais ir vėl laukti seimo ne
pasitikėjimo? Ir taip dd in- 
'įinituni kaip toje pasakaitė
je: Buvo diedas ir .bobela, 
turėjo avį ir avelą įr vėl 
pradėsim iš galo: Buvo die- 
das ete., etc., ete...

Jei kova tarp partijų yra 
bloga, tai dar blogesnė.yra ir santikius su kitais sulyg jo per trisdešimts penkis metus! Istiėsų, tai ii-

Įima > nepastebėti ypač tos? nidteriauti* per septynios 
pataisos,” kuri netrukus metus, o gal nei per'septv-

nius mėnesius ir konstituci
jos “taisymas” bus nuėjęs 
niekais. ' • • Štai pavyzdys, prie kokio 

idiotizmo prieina cenzūra. 
“Lietuvos Žinios” 230-me 
numery pasikėsino kritikuo
ti “Vienybę” straipsny už- 
fyardytam: “Vienybė” nesu
pranta, ką pati rašo. Cen
zorius bet gi nesnaudė ir

do: |
“Jei ‘Vienybės’ redakto

riai tiek suamerikonėjo, kad

po dešinei

nustojo suprasti lietuviškai, 
būtų paprastas dalykas, bet 
nematyti aiškiai pačių kar
tojamųjų žodžių ir duoti 
jiems atvirkščių prasmę — 
yra jau nedovanotina ir ne
gražu.”

Arthur Nash
Nesenai miręs Arthur Nash 

buvo žinomas kaipo Golden 
Rule Nash. Golden Bule, 
arba Aukso Taisyklė yra va
dinama Kristaus įsakymas. 
“Taigi visa, ko jūs norite, 
kad žmonės jums darytų, ir 
jūs jiems darykite.” Tos 
Aukso Taisyklės bandė lai
kytis Nash, siuvėjų dirbtu
vės savininkas. Nash’o gy
venimas dar sykį įrodo šio 
Kristaus1 pasakymo teisingu
mą: “Ieškokite visupirma 
Dievo karalystės ir jos tei
sybės, o visa tai (t. y. ką 
valgysime, ką gersime, ar 
kuo apsidengsime) bus jums 
pridėta.” Nash “ieškojo 
dangaus karalystės.” Pra
džioje jis buvo Septintos 
Dienos Adventistas ir kaipo 
toksai tikėjimo, kad visi ki
ti tikėjimai yra Dievo pra
keikti kaipo Babilonas ir 
kad tik 144 tūkstančiai žmo
nių tebus - išganyti Kristui 
antrą syk atėjus į pasaulį. 
Kiek imliau jis persimetė iŠ 
vieno kraštutinumo į kitą ir 
tapo bedieviu. Galų gale jį 
patraukė prie Kristaus E- 
vangelijos.

Nash buvo tai žmogus, pas 
kurį tikėjimas ir darbai ne
tik kąd kits kitam nesiprier 
šina, bet eina greta. SykĮų- 
tikėjęs į Kristaus paskelbtą 
“aukso, taisyklę,” jis ban- 

, dė tvarkyti ir savo gyvenimą vijimo pas ohliavimo stalą. Juk jis dirbd prie
• « •     j _ w J ____j * • a _ į t ,

štai,. kaip toji kritika atro- - < Težino pasaulis, kad * Vie-
s . x 7

nvbė” yra Voldemaro “lū
pos” ir kad prieš tą organą 
nevalia bliuznyti.

PERSENAS
Kaip apkvaitęs stovėjo jisai ant gatvės ir ne

paisė aplink jį besisukančio gyvenimo. Smulkus 
lietus lijo palengva ir permerkė jo plonus drabu
žius ; per kūną perbėgo šaltas šiurpulys ir jo są
narius supurtė. Jo galva degė, karščiavo... 
o per smegenis atsikartotinai perlėkdavo mintis: 
‘ ‘ Gyvenimas toks sunkus — o myris taip lengvas! 
Staiga jis krūptelėjo. Netoli stovėjo keletas vai
kų ir tyčiojosi iš jo. Jis atsipeikėjo ir šaltomis 
šlapiomis rankomis suspaudė degančią galvą, už
simovė kepurę giliau ir ketino eiti. Kur ? Taip, 
ištikrųjų, kur? — jis nežino nė pats. Tėviškės 
jis neturi. Neturi jis nė pačios — nė vaikų — 
neturi jis nė vieno, pas ką galėtų nueiti — 
vienas, vienų vienas ant šio plataus pasaulio!

Persenas! — Šitas žodis nenori jo apleisti. 
Jis neįstengia jo užmiršti. Jis skamba nuolat 
ausyse! Pergenąs! Ar ištikrųjų jis yra perse- 
nas gyventi? Bef ne! Jis'dar jaunas, labai jau
nas gyventi. Jis tik dirbti persenas! Jis pats 
nebuvo to iki. šiol pastebėjęs. Jis jautėsi dar la
bai tvįrtn,labai jėgiu prie darbo; bet kitką .pa
sakė jam dirbtuvės 'savininkas, o tas be abejonės 
turėjo Žinoti! Persenas, kad dirbti... Bet jis 
nebuvo dar taip labai senas! Tiktai penkiasde
šimts dviejų metų! Tiesa, plaukai buvo jau pra
žilę. o nugara biskutį sulinkusi! Vienok tįdiel 
galėjo būti senatvės žymes, jis įgavo tą nuo ato

,ps

Salomėja Neris

Negrįžtančiai
Staiga per išbalusias lūpas" "<* ■
Išsiveržė giedras šypsnys: 
Ji buvo man — vasaros saulė, 
Ji buvo — manoji jaunystė!

Žiūriu į tavo paveikslą, 
Akių atitraukt negabu! —
Buvai mano džiaugsmo pasaulis, 

s; * Pasaulis šviesos irgėtiųr j
*

Buvai tu man... Mirsiu apleistas 
Be tavęs sparnuota ’j aunyste I 
Bučiuok mano bąlančias lūpas * 
Dar vieną vienintelį sykį!

Sugrįžki, sugrįžk numylėta, 
Uždek mano šąlantį kraują!
Aš noriu gyventi, mylėti!
Su tavim gyventi išmaujo!

Sugrįžk! Šaukiu aš beprotis, 
Be tavęs gyvenimo nėr!
Į tave, brangioji, man kelią
Pastojo plika giltinė... “Lietuva”

gas, ląbai ilgas laikas! O tuo laiku jis matė daug- 
daug gerti ir blogo. Jis buvo laimingas ir links
mas, vienok nelaimės ir skausmai nebuvo nuo 
jo toli atlikę ir jam davfragauti gana gyvenimo 
kartumų ir apsivįlimų. ; "

Gerai dar, kad jo Magdųtė, jo ištikimoji gy
venimo draugė, to negalėjo matyt O gal būtų 
buvę geriau, jeigu ji būtų gyvenusi, nes ji vi
sada kęsdavo viską su juo drauge, ramindavo 
jį, padrąsindavo jį, kada jisai, besigrumdamas 
su begailestingu gyvenimu netekdavo drąsos ir 
jam gtęsdavo pražuvimo pavojus! Ir ji dirbo su 
juo, kankinosi sykiu. Abu stengėsi atsiekti ką 
geresnio, ką prakilnesnio! Ir ištikrųjų pasise
kė jiems atidėti kelis centus “juodąjai dienai;” 
tiesa, ne daug, bet visgi bent kiek. Ir jie bu
vo laimingi linksmi. Už kelių metų gimė jiems 
graži sveika mergaitė. O, tuomet jie pasiekė 
laimės aukščiausį laipshį. Vienok neilgai tega
lėjo jie pasidžiaugti tąja laime; netrukus, atsi
lankė liga d su jąja kartu ir sunkūs rūpesčiai. 
Pirmiausiai pagriebė liga jo mylimą Magdutę. 
Per keliąs, savaites kybojo ji tarpe myrio ir gy
venimo. feęt galų gale visgi ji pergalėjo ligą, jos 
tvirtas organizmas atsispyrė prieš'mirtį. Ji pa
sveiko. Vienok tuojau po tam atsigulė ant li
gos patalo jų kūdikis, mažiukė Onytė* ir ji jau 
daugiau nesikėlė...

Buvo tai sunkios valandos, kurias judHu pra
leido prii savo numylėtinės lopšio. Tykiai Tjm- 
kas sunėrę sėdėdavo juodu prie lopšio. Vėliau 
aptilo jų gyvenimas, ūžėjo lyg kokia tamsa; na-
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kia: “linksminkimės,. links
minkimės, pakol jauni e- 
sam.” “Sudiev kvietkeli...” 
“Jojau dieną” ar “Kur bė
ga Šešupė...” Ir vėl žaislai •>.. 
ir vėl smuikas, armonikas. 
Tik toji nakties vasara toki 
trumpa. Nespėjo sutemti 
vidunaktis. Čia žiūrėk vėf 
švinta; reikia dar kiek ir * 
prišnusti.

Šventadieniais pasikarto
ja tas pat. Skirtumas toks, 
kad pradedama anksčiau, 
dar su saule — ir baigiama 
“vakaruška” taip pat anks
čiau. Pirmadienis ne šven
tė. Bernai saujei tekant jau 
dalges plaka, tai prisieina 
gulti anksčiau. Bet ką reiš
kia jaunuoliui ir nedamiego- 
ti koki valanda! Tik pus
berniai, arba ir suaugę ber
nai, kuriems prisieina nak
ties- joti — žirgų įganyti — 
jaučiasi nuskriausti, kąd ne-' 
gali podraug su kitais kaimo 
“vakaruškoje linksmintis. 
Nevisiems ir vakaruškos iš
eina naudoh. Nevieną mer- 
gele paskum griaudžiai *rau- 
da praradus vainikėlį. Čia 
turima minty praeities jau
nimas ne šių dienų. Praei
ty jaunimo būta doresnio. 
Mergelės tankiau ravėjo 
darželį, dažniau rūtelę laistė 
ir sava sielos skaistumą ge
riau pridabojo. Senespes 
kartos jaunimas buvo doro
vingesnis. Bernai prie mer
ginų nedrįsdavo nepadoriai 
pliaukšti^niekų tauzyti,—tik 
juokais, nekaltais šposais 
linksmindavo ūpą.

dos. O vakare po šermenų priglaudė jo Magdu- 
tė savo liūdną, apverktą veidą prie jo peties ir 
pratarė tyliu liūdnu balsu: “Ir vėl ėasme vie
ni, Joneli, ir vėl priklauso va Viens kitam.” Ir 
taip jie gyveno toliau. Rūpesčiai metė jiems, 
šaltus šešėlius ant jų gyvenimo tako. Vienok mei
lė buvo nemari. Bet nepraėjo nei keturi metai, 
kaip jį ištiko baisiausis smūgis:*jo moteris mirė 
po trumpos ligos. Dabar jis liko vienas plačia
me pasauly. Jis išpardavė Viską ir apsigyveno 
pas svetimus žmones. Lyg kokiu vienuoliu, lyg 
nuteistu jis jautėsi! Jis gyveno tiktai sau, Už
sidaręs, dieną praleisdavo darbe, vakarą savo 
kambarėlyje skaitydamas knygas ir laikraščius, 
arba pagrimzdęs atminimuose. Vienok po kelių 
dienų įvyko smūgis kuris pakirto .visą jo likusį
jį gyvenimą. Dirbtuvės savininkas pas kurį jis 
dirbo per trisdešimts penkis metus atleido jį nuo 
darbo. Dabar jis buvo priverstas ieškoti kitur 
užsiėmimo. Jis keliavo iš vienos dirbtuvės kiton, 
iš vienos vietos į kitą, bet veltui! Darbo jis nie
kur negalėjo gauti. Ar kaltas buvo tam pramo
nės ėjimas? Ne! jis tankiai matė, kad jaunus 
darbininkus priimdavo dirbtuvėse tuomet,,kada 
atsakydavo darbą sehiems darbininkams. Jis pa^ 
stebėjo, kad ne'jis vienas buvo pasmerktas būti 
be darix>: jis mate kad šimtai ieškojo darbo ir 
negalėjo rasti, o kuomet ieškantieji darbo susi
rinkdavo pas dirbtuvės vartus, tuomet darbdą- 
vys išsirmkdavO iš būrio jaunesniuosius' o se
niems liepdavo eit kur nori. Lyg perkūnas tren- 

_ __ . kė jį vieną dieną, kuomet jis sū tokhrpat nusku* 
mas aptuštėjo, kada išnešė jų dukrelę ant visa- rusiu bendru išgirdo nuo darbdavio tuos žodžius;
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NEURALGIJOS. 
KENTĖTOJAI 
SKAITYKITE Sj

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

Didžiausias tikėjimo prie
šas yra bedieviška spauda. 
PrarastiV’ltikeiima reiškia

lingi “seni žmonės!” Šalin! Žmonės, kurie visą 
savo gyvenimą, visas savo jėgas pašventė turčių 
kompanijos labui žūsta priemiesčių gatvėse ba
du!

■a v j T ‘ • j • • 'i^yiWIW>tėSntis ir 
šiuo žvilgsniu nauja

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintįs
Trisdešimt dainų............ :.

profės8-|būstaiyti-iie vien tik iš žmo
gaus išvaizdos, bet ir iš jo 
darbų ir palinkimų. Žiūrint 
jo schemos, paaiškėja politi
niai asmenys, visuomenės 
veikėjai visų amžių, bet, kas 
svarbiausia, žmogus pažįsta 
pats save ir savo vietą kitų

mes, kurių metu buvo susi
rinkusios tūkstantinės žmo
nių minios, o pačiam mieste 
ir priemiesčiuose suruoštos 
paskaitos.

L. K. Studentų ateitinin
kų sąjunga Vilniaus reikalu 
siišaukė visuotinį narių susi
rinkimą 14:30 vai. didžiojoj 
universiteto salėj. Vilniaus 
vadavimo reikalu kalbėjo 
bu v. sąjungos pirmininkas 
stud. Pr. Dielininkaitis, vy
riausias at-kų vadas prof. S. 
Šalkauskis ir kiti.

Gedulos dieną at-kai stu- 
dentai-ės nešiojo prisisegę 
gedulos ženklą ir aktingai

Klaipė-
Mat, senovės gotų kal- 

duona vadinama 
(iš jo paeina ir rusų 

žodis “chleb”)’ ir “ėsti” — 
valgyti. Lietuvių kalboje 
duona reiškia Dievo dovana. 
Šis žodis paeina iš lotynų žo
džio donore, kurs reiškia do
vanoti.

Nuo įsikūrimo dienos Klai
pėda buvo žiauraus likimo 
persekiojama. Apie ją ilgus 
amžius kovėsi lietuviai, vo
kiečiai, danai, švedai ir ru
sai. Ypač smarkiai kovėsi 
lietuviai sų kryžiuočiais.

Pirmą kartą Klaipėdą nu- 
teriojo lietuviai 1323 metais, 

z ^Gediminui 
viešpataujant. .1409 m. Klai
pėdą sudegino žemaičiai.. ■

Per Žalgirio mūšį 1410 m. 
Vytautas Didysis sutriuški
no kryžiuočių ordeno galybę, 
bet, einant taikos sutartimi, 
Klaipėdos kraštas pasiliko 
kryžiuočiams.

Devyniolikto amžiaus pra
džioj, kada Prancūzų impe
ratorius Napoleonas užka
riavo veik visą Europą, Vo
kietijos karalius Vilhelmas 
Pirmasis perkėlė savo buvei
nę į Klaipėdą

kaipai paveikti, Netrukus pasirodyk spaudi
gali daugiau padėti, :negu • jo Ogesnis ^traipsniš. Jis. 
medikamentai. ; įrašo taip pat šiuo klausimu

Sulig dr. Varnausko davi- f ištisas knygas.
niais, kraujo grupę galima] Jis ištyrė dar studijuojan

čius Mūnchene lietuvius, bėt 
dėl jų mažo skaičiaus tuo 
tarpu negali spręsti apie 
mūsų-tautos sudėtį, tačiau 
neabejoja, kad pas mus yra 
visos 4 grupės, ir mano, kad 
dominuoja^ grupės A ir B, 

“Lietuva”

sykiu teka/*" — kaip sako 
metraščiai. Pilis buvo par
vadinta Memelburgu. Klai
pėdos istorija siekia tačiau 
dar žilesnės senovės.

Jau apie 1000 metų po 
Kristaus- gimimo Klaipėdos 
kraštą, kur tuo laiku ten jau 
gyveno lietuvių giminės, lan
kė danai, švedai ir kitų tau
tų jūrininkai prekybos tiks
lais. Šie jūrininkai 'davė 
Klaipėdai ir vardą,

Atvykstantieji į miestą, 
svetimšaliai ‘ čia. rasdavo 
daug duonos ir maisto ir pa
vadino šią vietą “duoną val
gančiu miestu” 
da.” " 
boję 
“klaif
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Kiekvienos žmonių grupės praktikavo žinomas 
’riusVoronas Paryžiuje, to 
moksliškai nepamatavus.

Be to, dr. J. Varnauskui 
pasisekė sintetiniu laborato
rijos būdu padaryti vienos 
grupės kraują iŠ kitų gru
pių kraujo. Tai duodą nau
jos įdomios medžiagos pavel
dėjimo mokslui.

Pagaliau, kas visų svar
biausia, jis įrodė kraujo 
grupės ryšį su fizine ir psi
chinę žmogaus konstrukciją. 
Todėl jis skaito žmonės, žiū
rint jų kraujo grupių, į ata
tinkamas kraujo rases. Kiek
viena žmonių .kraujo rasė tu
ri ją charakterizuojančias ir 
nesikeičiančias dvasines ir 
fizines ypatybes ir žymes. 
Todėl iš žmogaus išvaizdos 
galima pažinti, kokiai krau
jo grupei jis priklauso, kas 
ligi šiol buvo laikoma nega
limu. Norint skirstyti žmo
nes į grupes,- nėra reikalo 
būti šios srities specialistu 
arba gydytoju. Tą gali da
ryti kiekvienas žmogus. Pa
vyzdžiui dr. Vamauskas pa
pasakojo vienam juristui, 
.kaip skįrstyt žmones. į krau
jo rases, žiūrint jų išvaiz
dos ir dvasios ypatybių. Ki
tą dieną tas juristas atvedė 
pas jį 10 savo draugų ir de
vyniems pats galėjo nustaty
ti. kokiai kraujo rasei kiek
vienas iš jų priklauso. Iš
tyrus jų visų kraują, pasiro
dė, kad jis neklydo. Tą eks
perimentą dr. Vamauskas 
darė daug kartų ir visuomet 
su didžiaūsiu pasisekimu. 
Net iš lavono išvaizdos jam 
pasisekė nustatyti kraujo 
rasę, ką jis įrodė Mūnęheno 
teismo medicinos profesoriui 
Merkeliui. Savo pacientams

Vilniui vaduoti. , -
Kauno nuotaika liūdna, 

bet drauge ir narsi. Visi liū
di Vilniaus, jo kenčiančių 
brolių, kuriuos klastingi 
lenkai pastaruoju metu su
ėmė net barbariškai perse
kioti, ir yra pasiryžę visa
da ir visur kovoti už tą Vil
nių, už skriaudžiamuosius 
tautiečius.
. Vilnius buvo mūs ir bus! 
Tai visos lietuvių tautos 
tvirtas pasiryžimas.

Ant. Pauliuke

Spalių 9 d. — visos tautos 
liūdesio ir susikaupimo die
na. Tą dieną visa tauta itin 
liūdi išplėštos širdies — so
stinės Vilniaus — ir kaupia 
jėgas didžiam žygiui — Vii-, 
niui vaduoti. Kiekvieno tik
ro lietuvio širdis plaka tą 
dieną Vilniui, brangiajajam 
Vilniui, priešininkų niekina
majam Vilniui. •

Tą dieną Kaunas pasipuo
šė gedulo vėliavomis o baž
nyčiose daug kur . laikomos 
gedulingos pamaldos, mel
džiamasi už žuvusius laisvės 
kovotojus. Po miestą skra
joja aukų rinkėjai—skriau
džiamajam Vilniui ginti.

Lygi'ūi112 vai. pasigirdo 
tienas balsas. Visas mies
tas sustingo vieną minutę, 
liūdesio ir susikaupimo mi
nutę. Visų širdys plakė vie
nu troškimu: Vilniaus, Vil
niaus, Vilniaus!

Organizacijos suruošė sa
vo susirinkimus, pašvęstų 
Vilniui, o Vilniui vaduoti 
sąjungos nariai prie karo 
muziejaus uždėjo ant žuvu
sių karių paminklo vainiką. 
Vakare prie Karo muziejaus 
)uvo suruoštos gedulo iškil-

VILNIAUS GEDULO DIENA 
KAUNE
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kraujas turi įvairių ypaty- 
bių. Pavyzdžiui, žmogui, 
priklausančiam grupei AB, 
galima įleisti kiekvieno ki
to žmogaus-kraują. Grupės 
A. ti B gali naudotis tik sa
vo grupės arba grupės O, o 
grupė O vien tik savo grupės 
krauju. Bet jei žmogui,, pri
klausančiam grupei B arba 
O, įleisti kraują, grupės A, 
tai jis netrukus miršta nuo 
tromboxo ir kolliapso.

4Šios žinios buvo.pritaiky
tos pasauliniame kare, lei
džiant svetimą kraują su- 

■ žeistiems ir praradusiems 
daug kraujo žmonėms. Tuo 
ir baigės tyrinėjimai šioje 
mokslo srity, tik teismo me
dicinoje ši kraujo ypatybė 
duoda galimybės pažinti tik- 

-7 r?ji vaiko tėvąr bylose ’del 
alimęntų. Pavyzdžiui, jei 
vaikas priklauso grupei B, o 
motina A, tai tėvas gali tu
rėti tik kraują grupe B ar
ba AB. Šiomis žiniomis pla
čiai yra naudojamasi Vaka
rų Europos ir Rusijos teis- 
mo medicinoje. Pavyzdžiui, 
1926 metais Maskvoje buvo 
nagrinėjama apie 30,000 by- 
hrutnnentų rpikalu, pritai
kant šį metodą tikram tėvui 
surasti.

Dr. J. Vamauskas labiau 
Įsigilino į šią mokslo sritį. 
Jis ištyrė per 2,000 pacientų 
ti įrodė, kad daugelis kon- 

‘ stitucijos ir proto ligų ankš
tai sujungta su kraujo rūši
mis. Ligi šiol tai buvo įro
dyta tik dėl Basedovo ligos, 
karcinomos (vėžio) ir kai 
kurių nusikaltimų. Tuo bū
du, kraujo grupiij tyrinėji- 

• mas įgijžt didelės reikšmės 
ligų, diagnostikoje.

Nuo Kosulio ir '■
Šalčio Krutinėję^

Naudokite—— ~-n

tės, kuomet jūs dar jauni, kuomet jūsų gyslose 
teka karštas galingas kraujas, nelaukite, iki bū
site “perseni!” Stengkitčs išreikalauti geresnį 
surėdymą,- kad tokiu būdu greičiau išauštų die
na, kurioje galėtų senas darbininkas ramiai ir 
laimingai be jokių rūpesčių užbaigti savo gyveni
mo dienas! kad ištikrųjų būtų “senatvė gerbia
ma.” ‘
; Dabar tiktai susiramino vienuolio siela, da
bar jisai žinojo, kad jisai ne pirmutinis kuris ši
tokiu būdu žuvo! Vienok jis tikėjo, kad ateis 
tokia diena kurioje nebus nė vienas “persenas” 
ir nemirs badu priemiesčio gatvėse. Jis tik da- 
liar suprato netikusio surėdymo priežastis, kur 
pirma laiko sunaudojo jo jėgas ir išmetė jį ant 
mėšlyno. Jis mete dar vieną žvilgį ant visko ką 
jo akys galėjo užmatyti lyg norėdamas dar kar
tą pažinti iš kur kilo visi jo vargai ir nėlaimės. 
Jo žvilgis buvo ramns. Rodėsi, lyg senai dingę 
laimingi laikai slenka pro jo akis, ramindami jo 
sielą ir saldindami jam kartumų ir kančių'gyve- 
nimą. Bet po valandėlei suspindėjo neapykanta 
jo akyse. “Personas,” sušnabždėjo išbalusios 
drebančios lūpos. Jam pasidarė sunku, jis ne
galėjo ilgiau be atramos Bedėti, todėl nuslinko 
pas seną medį ir prie jo pridėjo savo žilą galvą. 
Jis buvo mirtinai nuvargęs, Nuovargis pergalė
jo5 nei. jo Įlkį. Šnabždėdamas vardus savo mo
ters irkūdikio jisai užmigo. ~ Auštant rytui pa
do jį darban einantieji darbininkai —negyvą!

J Adomas Padegimai

Argi tas teisinga, argi tas gera, argi tas 
ne žiauru? Ar tai tą mes turime pavadinti arti
mo meile?! Ne! Taip neturi būti per amžius. 
Jisai tik dabar suprato to žodžio reikšmę! Ne! 
jisai, nė jo likimo draugai nebuvo per seni! Vien 
tik turčių kompanijos Surėdymas yra persenas ir 
jis reikalauja, pertvarkymo. Čia yra visas blo
gumas! Čionai tik reikia daryti pataisa! Šitos 
tiesos supratimas jam buvo kaipo didžiausia švie
sa jo gyvenime... Su šiuo supratimu paėmė jį 
gailestis. Jis pats buvo sunkiai prasikaltęs. Jis 
buvo gyvenęs tik sau, užmiršdamas visai kad dau
guma jo draugų, jo bendradarbių stovėjo eilėse 
ir kovojo už pagerinimą savo ir bendrų būvio. 
Bet jis tą suprato jaU pervėlai. Bet jis atsimi
nė, kad gyvenime buvo dar žmonės, kurių gyslo
se tekėjo jaunas kraujas, kuriuose degė galinga 
pasišventimo ugnis, kurie rengėsi į kovą. O ar 
nebus jo gyvenimas, jo likiinas perspėjimas ki
tiems? Kuomet atras jį šitoje vietoje mirusį iš 
bado vien dėlto, . kad jisai negalėjo rasti darbo, 
kadangi “persenas,” kuomet jo bendrai jį pa
matys, ar nebus šitas jo myris pamokinimu ki
tiems, ar neuždegs jisai bailiųjų ir tinginių šir
dis, kurie žiopso ištolo ir bijosi kovos? Ar ne-, 
bus jo likimas graudenimu kitiems šaukiančiu 
jėgiai galingai: “Pabuskite, susiriškite! slisi- 
vienykite! Štai vėl viena auka. Išmokite supras
ti sąryšį šiandieninio neteisingo turčių kompa
nijų surėdymo I pamatykit jo trūkumus! vienyki-

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos............. ...............
13. Giesmė į Šv.Kazimerą................. * .
14. Lietuvos Vyčių Imnas .....................
15. Pirmyn 'į kovą........................................¥
16. Mes grįšim ten.......................... ..
17. a) Išauš vasarėlė, ii

b) Tu mano- mergelė, yĄ
c) Išbėgo mergytė ............... /..

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

19. a) Eikš mano mergele,
b) - Aš sutikau žydelį, \
c) Kam anksci kelcis.......................... ..

20. a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę, i
c) Atsigėriau žalio vyno.. ..............-

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbiu jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą........... ....................

2z. a) Tykusis, rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur-Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia

Visos virš paminėtos dainos galima j 
“Darbimnko” Knygyne.'Siųsdami užšalę 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adn 
kitę taip: '

“Jums darbo nėra, jūs perseni!” Tuomet pasi
žiūrėjo abu vienas į kitą. Jisai buvo lyg išsigan
dęs, jojo bendras vienok karčiai tyliai nusijuokė. 
“Taip, taip, drauge, mes perseni! Mes atlikome 
jau savo užduotįr o dabar mus išmeta ant mėš
lyno, kartu su kitoms nereikalingoms išmatoms. 
Dabar jis pirmą kartą priėjo savo gyvenimo tą 
laipsnį, kur jis niekuom negalėjo save pavadin
ti. Ji sutaupyti pinigai išsibaigė. O čia jau pri
siartina žiema. Jis mąstė, ar ištikrųjų gi jis y- 
ra taip giliai nupuolęs, kad per tiek metų sun- 

* ■ kaus darbo neturės nė kur savo pražilusią galvą-
priglausti ir pasotinti badaujantį kūną. Perse
nas? Baisu! Ir jokios išeigos! Elgetauti? — 
Ne! Jis negali elgetauti, kuomet visą savo gyve
nimą be poilsio stropiai dirbo. O dabar turėtų 
'elgetauti? Be to juk yra gana kalėjimų kurie 
priima tinginius. Ne! aš negaliu būti nė elgeta 
nė vagis! Ką daryti? Juk reikią gyventi? Ir 
per galvą perlėkė mintis: “Gerbk senatvę.” Kar
čiai nusijuokė jis. Puiki tau pagarba! Žmogus 
yra mažiau pagerbiamas negu gyvulys. Gyvuliai

- šiltuose tvartuose, šeriami i r -apžiūrimi o Žmonės 
miršta iš bado gatvių pašalyje. Jisai, kuris pa
aukojo geriausias savo jėgas, savo gabumus tur
čių kompanijos labui, kuris saTe atidavė už mažą 
atlyginimą kompanijai ir tokiu būdu ją pratur- 

. tino, jisai, kuris buvo išnaudojamas, skriaudžia
mas, jisai dabar jau jiems “persenas” ir išmes
tas badauti. Kam gi juo rūpinsis kompanija t 
Jiems reikalingi jauni jiegingi vyrai. O kada ir 
tie pasens.. w na, tuomet laukia ir juos tas pats 
likimas — ant mėšlyno su jais! Mums nereika-

I
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Tūkstančiai kelių veda prie 
paklydimų; prie tiesos—tik
tai vienas. — J. J. Rnsseu.

Jau galime pasigir'tip kad 
spaudos platinimo darbas yra 
pilnai sutvarkytas.xP-nių 'Mo
lienės ir Stepuliomenės T<rau- 
tuvėje, 1916 — 25th St. užra- 
šynėjami visi katalikiški laik
raščiai išleidžiami šioje šaly ir 
Lietuvoje. Dabar geriausias 
laikas užrašyti “Darbininką” 
į Lietuvą savo giminėms ir pa
žįstamiems. Tai bus geriausia 
Kalėdinė dovana. Galite užra
šyti ir kitus laikraščius.

BABRAVIČIAUS-VANAGAI
ČIO KONCERTŲ MARŠ

RUTAS
Cleveland, Ohio 10 lapkričio 
Amsterdam, N. Y. 16 lapkr. 
AVaterbury, Conn. 20 lapkr. 
Hartford, Conn. 23 lapkr.
Bridgeport, Conn. 24 lapkr. 
Boston, Mass. 11 gruodžio 
AVorcester, Mass. 8 d. sausio, 

1928 m.
Lawrenee, Brooklyne, Eliza- 

beth, New Jersev, Scrantone ir 
kitose kolonijose, bus paskelbta 
po Naujų Metų.

Manageris J. Balčiūnas

DETROIT, MICHIGAN
(West Side)

Lapkričio 6 d. Federacijos 
43 skyriaus įvyks svarbus su
sirinkimas. Visų draugijų ats
tovai ateikite, nes bus svar
stoma svarbus mūsų tautos rei
kalai.

Spalių 9 d. paminėjimas ne
pavyko dėlto, kad nebuvo su
tarimo ir darbininkų. Šaukė- 
mės į pageįbą kitų parapijų 
inteligentus, bet matėte kokios 
iš to buvo pasekmės.

Taigi ne tik draugijų atsto
vai, bet ir visi darbštesnieji 
lietuviai, kurie mylite savo tė
vynę ateikite Į šį susirinkimą 
ir prisidėkite prie šįė skyriaus 
kilnių darbų ir sumanymų.

Mes turime stiprią L. Vy
čių kuopą su jos vadu art. Ol
šausku ir chorą ir galime, jei
gu tik bus sutarimas, nuveik
ti didelius darbus.

Tikimės, kad nuo dabar ir 
mes galėsime dažniau skaityti 
žinutes ‘Darbininke” apie nu
veiktus ir veikiamus darbus 
šioje kolonijoje.

DETROIT, MIGH.
Šv. Jurgio parapijos bazaras 

prasidės lapkričio 5 d. Prie 
šio bazaro prisidėjo beveik vi
sos draugijos. Tik šv. Jurgio 
draugijos nariai apsileido ir 
darbininkų neišrinko. Gal ka
da susipras ir pamatys savo 
klaidas.

Smarkiai darbuojasi prie-šio 
bazaro prirengimo J. Usaris, 
V. ‘Šnaras. M. Bukšaitis, V. 
Buteikis, P. Tamelis, J. Štaku- 
tis ir kiti.

I. V. Kulikaitis,
N. Y. ir N. J. LDS.-Apskri

čio Pirmininkas.

Lapkričio 20 . d. įvyks aps
kričio suvažiavimas po No. 15 
East 23rd St., Bayonne, N. J. 
2 val.po pietų, parapijos salė
je. Prašome visų kuopų pri
siųsti atstovus į minėtą suva
žiavimą. Prašau visų atstovų 
stengtis pribūti ant paskirto 
laiko, nes dažnai atsitinka, 
kad posėdis priseina pradėti 
keliom valandom vėliau negu 
paskelbta. Vėlai suvažiavus 
nedaug ką galima nuveikti.

Gerbiamieji veikėjai šio aps
kričio! Darbininkų Sąjunga ir 
organas “Darbininkas” vi
siems katalikams lygiai tar
nauja. Tad mes katalikai tu
rėtume sulig savo pajėgų padė
ti platinti tą idealą liaudies tar
pe. 0 kad prie to darbo tin
kamiau prisiruošus ir sudarius 
tam tikrus planus, tai turime i 
minėtą suvažiavimą gausiai 
pribūti. Ypač kviečiu mūsų 
inteligentus, kurie gali duoti 
daug naudingų patarimų ir pa
kelti dalyvių dvasią, kurie su
grįžę galėti] paskleisti savo ko
lonijose.

žmogus 
katalikiškų 
prie dviejų 
pašelpimų, 

ir iri linin
iui r kuo- 
a. a. Ražai- 

sudėjo

DBL APRŪPINIMO, 
MOTINU IR JŲ ’ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,,

LAWRENCE, MASS.
Smarkiai Ruošiasi

Mot. Są-gos 16 kuopa smar
kiai ruošiasi prie perstatymo 
didelio veikalo, tai yra 5-kių 
aktų dramos “Gyvenimo Ver
pete.” Šiame veikale dalyvau
ja gabiausios scenos pajėgos. 
Svarbiausias roles turi šie sce
nos mėgėjai: p. .T. Bu ja. kurs 
jau nekartą yra pasižymėjęs il
gose rolėse atlikdamas su pa
sisekimu. Kas nežino p. J. Zup- 
kausko, jis tinka visur. P. K. 
Breitmozer’is yra svetitnas 
Lawrence’ui, bet nėra svetimas 
Lewiston’ui, proga jį pamatyti, 
nes jis bus stambi figūra šiame 
veikale'. P. .T.. Strelčiūnas, tai 
inteligentiškos išvaizdos jauni
kaitis. Jis loš milijonieriaus 
rolę. Draugiško būdo p. A. Ri
mas vėl parodys ką gali. P-lė 
Zofija Rimaitė, kuri jau žino

ma Lawrenee ne tik kaipo rim
ta veikėja organizacijose, bet 
taipgi ir scenoje", kaipo lošėja ir 
dainininkė. Ji loš Agutės rolę. 
Kam nežinoma jau nuo senai 
pasižymėjusLilramose, p-lė M. 
Zekevičiutė, turės motinos — 
Jievos rolę. P-lė P. Grigaliū- 
naitė yra jauna gabi lošėja. Ji 
bus p-lė Ona.

Čia paminėjau tik svarbes
nius asmenis, o jų dalyvaus šia
me veikale kur kas daugiau.

Veikalas, “Gyvenimo Verpe
te,” yra paimtas iš lietuvių gy
venimo čia Amerikoje. Yra la
bai gražus ir pamokinantis. Pa- 
matyti jį turi būtinai kiekvie
nas jaunas ir senas. Praktikos 
eina visu smarkumu ir tikimės 
kad neužilgo Lawrence’o visuo
menė galės pamatyti. Tėmvki- 
te tolimesnius pranešimus, ka
da bus ir kur.

Jaunimas pasišoko
Vietinė L. Vyčių kp. turėjo 

surengus spal. 29 d., pasilinks
minimo vakarėlį. Jaunuome
nės buvo apsčiai. Šoko sukinė
jos po salę iki sočiai.

Enorb.

Camel yra sumaišyti iš rinktinio ta
bako, kas padaro švelnumą, vėsumą, 
lengvumą ir atšviežinanti rūkymą. 
Nereikia specialiu prirengimų dėl 
gerklės apsaugojimo - Camel tabakas 

nereikalauja to.

STRAIPSNIS 39 
Įvada

Mes rekomenduojame sekančius 
“nedalyk,” manydami, ka!d vidu
tinė motina nėra tiek gerai infor
muojama apie savo ir savo kūdikių 
gerovę, kiek turėtų būti. Dideli 
žingsniai padaryta tų žinių prapla
tinimui per valdžios įstaigas ir ki
tur, bet Borden’s Kompanija, su
prasdama, kad tūkstančiai kūdi
kių penimi su Eagle Brand Pienu, 
paduoda šituos nedaryk užpildy
mui spragos:

Mes tyčiomis apleidžiame pata
rimus apie gydymą, žinodami, kad 
tokius)patarimus geriausia gali su
teikti gydytojas, kada reikia, a

, Nepenėk kūdikio per dažnai ar 
perdaug. '

Neguldyk kūdikio vakare nepa.- 
penėjus.

Neguldyk kūdikio vakare jei ne
bus gerai vidurių liuosavęs per die
ną.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią 
bonkutę, ar kit-ką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaisu ar gy
duolių bė daktaro patarimo.

Neduok'kūdikiui arbatos, kavos 
ar alkoholinių gėrimų.

' Neduok kūdikiui šokolado, sal- 
dainiii ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto 
pirm metų ir tada tik po truputi 
ir lengvai suvifškomose formose.

Neskupėk su vandeniu atsigėri
mui; vanduo pagelbsti vidurių ju
dėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio-del 
ataušimo.

Nedaryk maisto daugiau, negu 
reikalinga vienam sykiui. Geriau
sios pasekmės gaunamos kada pie
no mišiniui tik ką šviežiai paga: 
minti.

Nevartok jokių kitokių- gumų 
prie bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno sirbon- 
kute.-

Nepasitikėk kam kitam išvalvt 
indus ir bonkutės: prižiūrėk -ši
tuos svarbius dalykus pati.

Nepamiršk sykį j savaitę kūdi
kį. pasverti. J

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę 
ilgiau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigti su čiul- 
nuku burnutėje. Nežaisk su kū
dikiu po valgiui. Lai jis ilsisi ra
miai nejudomas.

Nepavelyk vaikams greitai mais
tu: nebandyk jų dome nukreipti 
ar žaisti su jais valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp 
valgių.

Nenavelvkš _ vaikams greitai 
tą ryti. Lai ima užtektinai laiko 
sukramtvmui.
"Neapleisk vaiko dantų. Jai svam

bi priedermė kurios nereikia už
mesti.

Nėra gink vaiki] valgvti. Jei iie 
kasdien atsisako valgyti,prie sta
lo. nasirodavyk su gvdytojn.

Stnvtvk šituos stratnsnius kas 
savaitė ir pasidėk ateičiai.

| WORCESTER, MASS.
f 108 kuopos snsirinki-
|mas'bus 6 d. lapkrič'«».,i-uoj po 
įsuųips Aušros Vartų parapijos 
^bažnytinėj salėj. Šis susirinki. 
<mas bus svarbus tuomi kad 
lįpėngsi iries prie teatro. Jau 
|“Ci.ngu Lingu” iš Chicagos 
-atlinguoja. Knygelės jau pa
dėjo. Tad visi nariai malonė
kit susirinkti ir užsimokėti jnė- 
'nesines duokles. Nekurie jau 
^atsitikote su nrokestimi tai tu- 
; priminti kad jūs skriau- 
-džiate “Darbininką.” Laikraš- .. 9 * e
<3tis pąjs savaimi neišdvgsta kai 
[grybas po lietum. Laikrašti iš- 
leisti lėšuoja krūvą, pinigų ir 

iminės privalom jį remti. Kas 
įiė^ą katalikų spaudą, tas pa- 
įdaro-ta i n gerą darbą, kaip pa- 
statvlj; hažnvč-i.--!. Mes darbi- 

pninkai dirbam dėl hažnvčios ir 
'iėvvnės. Tad ir tu brolau ne- k, /
gat^yųesk nuo mūsų būrelio. 
|Stok ir dirbk! Vienybėje — 
s^bilvbėf - J>-:-

T1EW BRITAIN, CONN.
JMirė Tamošius Ražaitis

LDS. 36 kp. nustojo vieno 
tikimo Dievui ir organizacijai 
ano, Tarno Ražaičio, kuris su
šukęs 58 metų ir savaitę pa
ilgęs šiltine, atsiskyrė iš mū- 
ų tarpo. Mirtis pakirto jo gy- 
ybę. Paliko nuliūdime mo
jų, dvi dukreles i r-tris sūnus.

-Tinę’’- eina mokslą 

tofeliešierio seminarijoj. Liud- 
HT’bttvo skirtis tėveliui nepa
mins savo sūnelio atsiekti- 

f

io tikslą, kurį velionis begalo 
vertindavo.
SPi. Tamošius Ražaitis bu- 4- ♦ r r

o doras ir maldingas 
i geras rėmėjas 
arbų. Prigulėjo 
lėtinių draugijų 
rfc LDS. 36 kp.

Tad nariai 
os pažymėjimui 
įo nuveiktus darbu 
eftkius dolerius ir užprašė šv. 
[fšias, kurios buvo atlaikytos 
kidbtuvin dienoj. Tretininkai 
įnagi neatsiliko ir užprašė šv. 
gižias, stimesdami 10 dol. 
-"Velionį palaidojo iškilmin- 
(ri $6 d. spalių, 1927 m. šv. 
įhdriejaus bažnyčioje 10-tą v. 
jrte buvo atlaikytos trejos ge- 
(■liagO4 šv. mišios. Pamokslą 
titre klebonas/kun. E. Grikis, 
hryo šeši kunigai, svetimtau- 
■B. Visi knnigai palydėjo j 
(f. Marijos, airių,-kapines. Tl- 
KMumnuai svetimoj žemelėj. 
įynHhvnis kPe« iš Liet n vos., 
L.
Įmttų parapi.jtr.
KT-* x**’ -

LDS. 36 kp. narys

i
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a “ Apžvalgystė ”)
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(Iš madą art. Vanagaitis taip
Lf - ' juokiasi)
/ Štai Kazlauskų Marijona 
,\/3au sutrumpino sijoną 

/ /Ą O Mackevičiaus Attinka, . 
/ >Kerpa plaukusJmąšinka..
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VAKARmit BUS KO£.’
ą. - 'lUka;-’;--- :< ' .-f • ' * * i ? -

Šv. Petro Hetuvių-parapi- 
jos vakarienė, lapkričio 13 <L 
pobažnytineje svetainėje bus 
karališka, nes šeimininkės 
gamina skaniausius valgius 
iš produktų gautų nuo duos- 
nių ūkininkų ir biznierių, »•.

Vietos biznieriai noriai /e- 
mia parapiją aukodami šį 
bei tų vakarienei.

Lietuvių Rakandų krautu
vės vedėjas p. A. Asmenskas 
paklojo dešimkę. Taipgi sal
džių gėrimų išdirbėjai Ste
ponavičius ir Trakelis jau 
pasižadėjo aprūpinti gėri
mu. Bučeriaį, duonkepiai ir 
farmeriai kaip tai Švelnis, J. 
Jakštas, J. Vervečka ir J. 
Švagždvs, J. Kanovich,' J? 
Strigimas, Bušmanas, J. 
Skiuotis, J. Račkauskas pa
sižadėjo aprūpinti valgiais. 
Vėliau paskelbsime ir kitų 
duosnių Biznierių ir farme- 
rių vardus.

Klebonas kun. K. Urbona- 
yičjus savo automobiliu ap
vestojo šeimininkes pas' ū- 
kiųinkųs. Gavo visokių gy
vų-daiktų/

Taipgi p-nia Siaurienė ir 
V. Į Trakelis apvežiojo ir pa
dėjo , šeimininkėms gauti 
daiktus. ■/ * • < j

Vakarienės* tikietai eina 
kaįp iš pypkės dūmai. Jau 
mažai beliko. Kas dar' netu
rite, tai pasiskubinkite įsigy
ti; nes pardavinės tik iki 
lapkričio 7 d. Tą. dieną ti
kietų negausite nė už $10. 
Ruoškitės iš anksto. Gerai 
papasninkaukite, kad atėję 
vakarienėn galėtumėt visus 
valgius suvalgyti.

Taigi , _ _____
kaįĄTDr. fS^pns galime tikė
tis,? kad jisAaug naudos gali 
padaryti.

Lapkričio 8 d. balsuo 
už Dr. Joseph V. Lyon

• .
•I

Kajp išauga; jau į/žjnones, 
Meno nębetup skon/
• •••••,•<<» * • ta'-' ’ 1

y ,

Rep.

t

Lapkričio^ d^ūyko Bos
tonan' Lietuvos: airtnijos lei- 

įĮgku& Jis ap- 
ką” ir pa-

ųkojų-įDįe Lietuvą ir 
padėtį. Ri^sęjd;mėnesy L 
tenai/t ' “alkus atvyko’ 
LieĮu^
Haftoiįįr Uotiri. Keliose* lie
tuvių -Kolonijose jis—laikė 
prakalbas, Kadangi jis pa- 
reugiipuose dalyvauja kari
nėje uniformoje,, tai padaro 
į visus labai gerą įspūdį. 
Bostone jis žada pabūti ke
lias dienas ir aplankyti įžy- 
mesnias istorines vietas. 
Lankydamas lietuvių koloni
jas renka žinias iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, ku
rias žada panaudoti Lietuvos 
spaudoje. ’z .

. Leitenantas Katkus Lietu
vos kariuomenę labai aukš
tai stato ir/didžiuojasi būda
mas karininku. Sako, kad 
ir visi jaunuoliai priimti ka- 
ruomenėn, pasibaigus laikui 
nenoromis grįžta į namus.

Aš paklausiau, ar leite
nantas girdėjo sandariečio 
Pratapo ir kitų pletkus apie 
gen. Plechavičių, būk jis, 
be Jokio teismo sušaudęs sa
vo tarnaitę $

Pirmą kartą girdžiu, atsa
ko leitenantas. Jis sako, kad 
nieko panašaus nebuvo ir ne
suprantąs delko kaikurių a- 
merikiečių laikraščiai taip 
žemai šmeižia įžymius Lie
tuvos asmenis ir vadus.

Leitenantas Katkus žada 
dar aplankyti Worcester’į iri 
porą kitų kolonijų ir lapkri
čio 12 d. iš New Yorko grįž
ta Lietuvon.

»

METINIS BALIUS
Šv. Petro ir Povilo D r-j a 

rengia nepaprastai šaunų 
balių lapkričio 5, prapijos 
salėį492 E. Seventh St.Pra- 

■ sidės 7:30 vakare ir tęsis iki 
11:30 naktį.

Griežš visų mėgiama Žvin- 
gilo Orchestra visokius šo
kius: angliškus It lietuviš
kus. Šių šokių nepraleiskite 
nė vienas — visi atsilankv-> * 
kitę. Bus smagu įr linksma!

Rep.

MINĖS DEIMANTINĮ 
JUBILIEJŲ

Bostono Mergaičių Aukš
tesnė Mokykla lapkričio 12 
d., mokyklos salėje, minės^S 
metų sukaktuves. Ši mokyk
la mergaitėms yra pirma ne 
tik Bostone, bet ir visoj ša
ly, kuri sulaukė 75 metų, 
deimantinį j ubiliej ų.

iŠRliiKlME ĮŽYMŲ ŽMOGŲ 
Į MOKYKLŲ KOMITETU 
Antradieny, lapkričio 8 d. 

bus rinkimai įvairių, miesto 
.viršininkų. Svarbų,.kad vir
šininkais būtų išrinkti įžy
mūs ir atsakomingi žmonės. 
Begalo svarbu, kad mokyk
lų prižiūrėtojai būtų žmonės 
su gera reputacija ir turį 
prityrimą toje srity. Tokiuo 
yraDr. Joseph V. Lyons, 
kandidatas į mokyklų komi
tetą. •

Dr. Lyons paeina iš geros 
katalikiškos šeimynos. Bro
lis Jurgis yra klebonu Dan
gaus Vaitų parapijoj, So. 
Bostone. Kun. Kazys buvo 
Bostono kolegijos preziden
tu, o dabar yra prezidentu 
Georgetown Universiteto, di
džiausio katalikių universi
teto Jungt. Valstijose. Ki
ti brokai yra Dr. Frederick

4

VRLEPUT^ PAVYKO ;
palių 30 4. pobažnytinė- 
svetainčje įvyko Lietuvoj 
kterų po' globa Motinos 

Dievo draugijos margumy
nų vakaras. Žmonių buvo- 
pilnutėle svetainė. Vakaro 
programą atidarė įžangine 
prakalbėle vietos kleb. kun. 
K. 'Urbonavičius. Jis savo 
kalboje pažymėjo draugijos 
nuopelnus ir ragino moteris 
ir merginas prie jos rašytis. 
Prisirasė apie tuzinas darbš
čių lietuvaičių; Dar ir dabar 
yra gera proga prisirašyti už 
numažintą įstojimą.

Vincas-- Savickas pasakė 
monologą, kuriuo prijuokino 
publika. ■ .
t Po to buvo vaidinimas 
“Pleputė/’ Šis veikalėlis 
yra pilnas; gerų juokelių ir 
publikai patiko.

Pleputės rolėje labai ga
biai vaidino p-lė Genovaitė 
Žarviutėw t

Neblogiau vaidino p-les 
Paulina Meškauskiutė, Ste
pam ja Mastavičaite ir Mar
celė Ašmenskiutė. Visos jąu- 
nos lietuvaitės, nesenai atva
žiavusios iš Lietuvos.

Vyrai vaidintojai buvo 
Vyčių kuopos nariai: K. 
Ambrozas, Albinas Neviėra, 
Vincas Tamoliūnas ir J. 
Naujalis, apdraudos agentas.

Visi- gerai-atvaidino. Tad, 
visieihs r - pasidarbavusiems 
šiame vakare tariame garbės 
ir padėkos žodį.

Prie scenerijos daug dir
bo LDS. 1 kp. iždininkas V. 
Valatka ir p-lė Šulčiutė prie 
vaidintojų.

Didžiausi ir sunkiausi 
darbą atliko.mūsų draugijos 
raštininke p-nia Ciunienė, 
advokato J. Cunio žmona, 
nes ji išmokino vaidintojus. 
Nemažai prigelbčjo ir kun. 
F. Strakauskas. Taipgi pri
sidėjo Ona Siaurienė ir Ona 
Marksienė.

Visiems dalyviams ir dar
buotojams tariame širdingą 
ačiū. _ Valdyba

PADĖKOJO UŽ BAUSMĘ 
3 MĖNESIŲ KALĖ JIMAN 
CAMBRIDGE, Mass. — 

Kriminalio teismo teisėjas 
Tarną Ajnanicovitch 'pasiun
tė 3 mėnesiams į pataisos na
mus už mušimą žmonos. Jis 
prie kaltės neprisipažino, bet 
džiaugiasi, kad nors 3 mėne
sius galės ramiai pailsėti, ir 
teisėjui už bausmę padėkojo.

Meną, — vargas pagamina 
Ir jis šalį tą-dabina.
Jus jo vertę juk pažįstat — i 
Derinant varsoj A 'neklystat^ 
O delkol a-Tad^saįgot, i; 
Jį išmokų augot J
Są gįmi

> Sa A^šuikąfc, paršelėĮiais, 
Su ėriukais, Su teliukais, 

v^Šį^^dsos kumeliukais...
^D§iB»įėtės mažu šunyčiu, 
•Glostėt kaifiinūš katyeio... *
Vaikėt antį, žąsį, ožį... 
O pavmšaaiękąrgrežį t ”; 
Vašaržlę-’mdtmėlę, • -• 
Rudenėli-tetušėlį, 
O žiemutę, tą rtetutę'— 
Vis atsimenat, n'užmirštat, 
Nors tautybėje jau mirštat L.

v Ką jąs vaikai šiandien mato ? 
Kaip jiėeūga? Ką jie mąsto? !.. 
•Nei gamtos, nei galvijėliu, 
Nei paukšteliu čiulbuonėlių... - 
Nei saulutės tekant ryte,

’ Nei žvaigždėms dangaus dabin- 
Jife nemato... Jiė nejaučia[to 
Per dienas po gatvę siaučia.

' O tos gatvės — akmeninės, 
Dulkės, žaislas beisbolinis, 
Futbolas, žiahrios kumštynės. 
Neestetiškos ristynės, 
Rūkymai ir nedorybės, 
Vagiliavymai, suktybės...
Iš mažens prie to pripranta — 
Tą jie gerbia, tas jiems šventa.

* r
4 ■-

* *■
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— “Sharki, Sharki ! Pasistengki 
Neapvilti mus.-
Mes tau duodam štai tą puodą 
Už penkius šimtus!” —
(Iš chicagiečių vaišių dėl Sharkio)

MENAS IR MOKSLAS
Menas ir mokslas, suprast negali 
■Kaip išnaudoja sportas šią šalį.

Beisbolo bole 
Ir golfo laukas 

t Ir futbols!..
Futbols,-futbols, beisbols, beisbols, 
Traukia žmones pažiūrėt, [golfas 
Dėlto kad brangiai reik mokėk 

(Dainuojasi kaip “Litai”)

1

P. S. Redakcija gavo šias feiles 
iš paties autoriaus. Babravičiaus, ir 
Vanagaičio koncertai šiais metais 
bus daug Įvairesni. Pasistengkitė 
jų neapleisti. R.

MAJORO NIOHOLS ŽMONA 
SVEIKSTA

Gydytojai skelbia, katTpo- 
nia Nichols, Bostono miesto 
majoro žmona sveiksta.

; 1 *

MIRĖ PETRAS LUCAS
Spaliu 24 d., Petras Lucas 

buvo išėjęs į darbą, bedirbda
mas pradėjo jausti dideli 
skausmą viduriuose. Pranešė 
apie tai bosui, tas pasiuntė į 
miesto ligonine. Tą pačią die: 
ną ligoninėj b«W0-pftdftryta-o- 
peracija, bet Petras jos nega
lėjo atlaikyti ir po dideliu 
kančiii spalią 29 d. mirė.

A. a. Lucas paėjo iš Lietuvos 
Kauno red., Telšių apskričio,, 
Kretingos valsčiaus. Į^Ameri- 
ką atvažiavoJ 911 m., visą lai
ką išgyveno So. Bostone.

Lucas bifeto .^ptbštus 
gus už ta/paliko moterį nėj 
visai biedną,/ Velionis'vįsįSlau 
ką prigulėjo prie vietinės pa
rapijos. Po operacijos jausda
masis blogai pasišaukė kunigą, 
atlikęs išpažintą priėmė šv. Sa
kramentą, netrukus ir persi
skyrė su šiuo pasauliu. Paliko 
brolį Antaną) - mylimą.' savo 
žmoną Uršulę ir penkis vaiku
čius: Petrą, Antantg Oną, Ju- 
lijoną-irt^G niertešiųi Jonuk į 
Dabar liūdi jo žmona ir vai
kučiai netekę savo , uįthfėjo. 
Velionis tapo palaidotas su 
bažnytinėm; ąpeigoni 
Benedict kapinių. Paskutini 
patarnavimą. 'suteikė. Maųjąs 
gfaboritis, Jonaš PėiruskVvi- 
v •_ _ *cins r *• ■ ■ĮV i y į

Reporterių
įc=

NEPRALEISKITE
Beta Proga . -

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

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

“ SARGINAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz- 
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta- tą biz
ni arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenini^.' Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų- su trim kamba
riais -užpakaly krautuvės. Randų 
ateina $95B0 į mėnesį. Biznj ir na
mą galima nupirk!i už $8.000 o gal 
dar" pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
Šešių šeimynų mędinė.stuba su 24 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randij atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14.800. Lengvos išlygos. Ma- 
tvk A. J. KUPSTĮ- '

. y - -1 •

South Bostone
Šešių šeimynų medinis namas, 27 
kambariai. Rendų atneša $780 į 
metui Pąrfe $4,500. Lęhgvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS p: ĮŲ3IR 

: - ? • ,
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemosjaikas artinasi , Paprasta i 
imAnf šngfiai ir malkos ąfebhiiTgs- 
ta, tad gi neatidėliokite, įduokite 
savo “ orderius.” 
, Kreipkitės pas: .

Ą. J. KUPSTIS<»>

' . i, 2S30 fra pietų ( V
THORNDIKE SeHOOL BAU 

Špring Street, /įv J?- - ' Cambridge,
Bilietų Žr 35; Vaikams 15 centų.

Viršminėtame koircefte dalyvaus a pie, 30 mokiniu: smuikininkų 
pianistų. Gerb.'tėveliams kaip' leidžiantiemsj- tąiji^ norintiėins lei&t- 
ti savo-vaikučius muzikos-mokyk lon, patart ink* atsilankyti ant 
koncerto, kur bus proga asmeniškai persitikrinti jr nuspręsti apie 
gabumas loiįfr. mokinių, taip ir mokytojo.

ANT RENDOS
' .* - - z >• •

“Darbininko” name, prie E 
gatvės, ant rendos didelė ;krau-. 
tufe. Tinka sandeliui, dirbtu-- 
velei arba šiaip kokiam bizniui. 
Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininkė” Administracijoj 
366 Broadway, So. Bostin. Tel. 
S. B. 0620.

LAIKRAŠČIAMS PRANEŠIMAS
Pamestą Lietuvos užsienio pasą 

Nr. 15354, išduotą Vidaus Reika
lų Ministerijos pil. Alizui Gudui, 
laikyti neturinčiu vertės ir radus 
ji pasiųsti Generaliniam Konsula
tui, 15 Park Row, New York, N. Y.

NAUJA STIPRYBĖ IR JĖGA 
DĖL SILPNŲ ŽMONIŲ

Per 35 metus.. Nuga-Tone buvo 
didžiausi palaima milionams silp
nų, sergančių ir visuomet- kenčian
čių vyrų ir moterį. Jos suteikė 
jiems naują sveikatą, daugiau stip
rumo ir vietoj kentėjimų, laimę ir 
džiaugsmą. Ir gyduolės, kurios 
turi toki puikų rekordu per taip il
gą laiką, tikrai ,ynr vertos pasiti
kėjimo kiekvieno’ silpno i sergan
čio žmogaus. ' ■

Jei jūs prarandate savo svaru
mą arba stoka jums stiprumo e- 
nergijos arba turite kokią nors li
gą iš priežasties nusilpnėjimo viso 
jūsų, kūno, pavartokit Nuga-Tone 
ir pamatysite, kad jos jums ištik- 
rųjų pagelbės. Išdirbinėtojai Nu
ga-Tone yra pilnai įsitikinę, kad 
jos jums pagelbės,^ o. jei ne, tai 
vaistininkai jums pinigus grąžins, 
jeigu tik pirkėjas pasijus, kad šios 
gyduolės jam nepagelbėjo. Tiktai 
žiūrėkite, kad gautumėt Nuga- 
Tone.

r ANT RENDOS
City Pointe 4 kambariai ant ren
dos, gražioj vietoj. Renda nupigin
ta. Patogūs gyventi, yi»,gazas ir 
elektros šviesa. 1488 Columhia^ 
Rd., So. Boston, Mass.

■ ■ -—------———t—
JAU SUGRĮŽO 

JACKUS J, STARKUS 
visiem gerai žinomas pentorius iŠ 
Floridos, kuris baigė mokslus ant 
įvairių padailinimų, kurių Bostoho- 
malioriai nemoka. Kreipkitės ofį,. / 
san: 350 Broadvav, Tel. S. B. 0212.

(L.-8)

••

ANT RENDOS
4 kambariai. Yra gazas jr piazai. 
Kreipkitės ant 1-mų lubij: 264 Bol- ’ 
ton St., So. Boston. (L,*4)Lr

■

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. SARKItJNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO kompanija

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI i

&
A<<»

Z.Ą

■ .
ŠV. JONO £V. BL. PAŠELPINĖS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — M. žioba,
539 E. Seventh St, So. Boston, MaM 
Telephone South Boston 8652-B. . 

Vice-Plrminlnkas — J. Petranstas,
17 Vale St, South Boston, MąA' 

Prot Raitininkas — J. Glineckji
5 Thomas Pk, South Boston, Me* 

Fin. RaStinlnkas — M. teikia, ,,
366 Broadway, So. Boston, Ma* 

Kasierius — A Naudžiūnas, *
885 E. Btoadway. So. Boston, MHK 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Ma* 

Draugija laiko susirinkimus kas troSg 
nedeidien] kiekvieno menesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 
Seventh-St, So. Bošton, Mft*-

D. L, K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

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

Vice-I’irmininkas •— Povilas Buka, *
95 C Street, South Boston, Masš. 

Prot Rast — Antanas Macejunas, ■. x-
450 E. Seventh St., S. Boston, Masa 

Fin. Rast. — Pranas Tuleikis, ‘’
109 Bowen St., So. Boston, Mas^ 

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

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,
906 E Rrondvvay, So. Boston, Mass/ 

Draugija laiko savo susirinkimus kaa 
antrų (2-trų) nedėldienf kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertė B-lr-- 
Silver gnt.. So. Boston, Mass., 1:30 
vai. po pietų. Ateidami susirinkimttk* 
praSome atsivesti naujų narių pri
rašyti prie mnsų draugijos. ,J

♦‘JI

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAJAI 

So. Boston Mftss.
•

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L Street, South Boston, MasA ’ 

Viee-Pirmininkas — L. švagtdys,
111 Bowen St, South Boston, M&V 

Prot Raštininkas — V. MfckevtiSas,
405 Thlrd St, South Boston, Mas* 

Finansų Raštininkas — M. teikis,
366 W. Broadway, So. Boston, Mis* 

Iždininkas — V. Balutis, >» $
88 Mercer Street So. Boston, 

Maršalka — P. Laučka,
803 Fifth Street. South Boston, Ma* 

Draugija laiko susirinkimus kas antr< 
nedėldlenl kiekvieno mėnesio, po ta* 
vak po pietų. Parapijos 8al<j, SspttB 
ta Gatvė, Sosth Boston, Ma*

§1 kompanija Išdlrblnėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
ttotal ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra- 
8yk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dyk?!..PrleS pirksiant matyk Poną 
fi&tkluną. -

Vose A Šons Piano Co.
BOSTON

Proof Enough

» . k I 
r*’ /: ♦

FINNEY OF THE FORCE

i

HC DcESMT i >
BUNHSr'!- 

JoST CAOSE t*S G6T A LČC 
OF LETTEftS flPlĖft ttS 
MAME./-VJHAT DOES THAT

< MAS LACAMA) 
0? 1WGQEES LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

P OGIOM. MOTINOS iV& 
VALDYBOS ADRESAI M*

” XV- * <*
Piminfnkė — Jtora MarksteoA 

828 E. Blghth SU So. ~ 
Prot.
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Pirmadienio ir Kėtvirtadie 
nio Vakarais Vodevilis

MOON OFISRAEL 
su Arlette Marshall

ADVOKATAS 
811-812 Old fikratb Building 

294

-parašė Uosis_
su paveikslais iš 1914—-16 met

laiku vėl esą mėginama jis 
^ątgaivinti. Eilė asmenų Len
kijoje, kurie laiko save gar
būs kovotojo dėl Lietuvos^ 
Lenkijos laisvės ainiais, jau 
jpadavė Amerikos kongresui 
savo teisių pareiškimą. Ei- 

’nantJimgf. Valstijų įstaty
mu, toms teisėms jau atėjo 
terminas. Bet ta termino 
kliūtis gali būti panaikinta, 
jeigu to darbo imsis vienas 
kongreso narių. O kadangi 
nuosavybė, kuri kadaise pri
klausė Kasciuškai, sudaro 
dabartiniu laiku dviejų su 
puse ftiilijardų dolerių vertę, 
tai dėl to, tūri būti, kliūčių 
nebus. Vis tiktai, kol kas ei
lė asmenų- 'Lenkijoje jau 
svajoja apie Kasciuškos mi
lijardus.

Ir mūsų laikraščiuose bu- 
, vo anksčiau pranešta apie 
tai, kad Latvijoje gyvenąs 
tūlas geležinkelietis, kuris 

- save taip pat Kasciuškos ai- 
vTiiu laiko.

WHAT PRICE LOVE 
su Jane Novak

\

TEATRAI 1
GILIUKINGAS V Y KAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Paraše Sei

rijų Juozukas_______________________________________25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas  ___________ _________________35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis_________________40b.
ESUMAS—3-čia dalis dramos ‘ ‘Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas__________ =_______________________ 10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. širvintas_30e. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. __________.lOe.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas_______________________________ 10a.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas____35c. 

DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas 
4 aktų; parašė Jonas Tarvydas_______________ :________ 65c

VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai
mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N. 15a

VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Tštirsime paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko St K., D. ir N. — _ 15a

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $X56 

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 

darbiCinkas
366 West Broadway South Boston, Man.

VALAKIŠKI RIEŠUTAI
* LIETUVOJE

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny
Lapkr. 7-8-9

ŠALTUKO BARAS su visais įtai
symais/kaip tai: kranai, sienos, 
veidroolSai’ ir visi kiti daiktai pa
gal naujausios mados Buvo ver
tas $2,500, dabar tik $800.

Taipgi turime gerų farmų ir na
mų mieste, ir apielinkėj ant parda
vimo ir mainome. Kreipkitės šiuo 
antrašu: Lithuanian Real Estate 
Agency, 50 High. St, Nashua, N.

LIETUVIŲ KALBA TARP- 
- -TAUTINIAM ŽODYNE

Tarptautinis žemės ūkio 
institutas pradėjo leisti že
mės ūkio žodyną prancūzų ir 
anghi kalbomis. Specialiniai 
techniški išsireiškimai ta
čiau paduodami 25kalbomis, 
jų skaičiuj ir lietuvių kalba. 
Pastaroji tarptautiniam žo
dyne vartojama pirmą kar
tą.

■ i ■. •

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_________ _______________ 25c.
VATKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mohelui__________50c.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo 'vykdymas
Rusijoje__________________________________ _________15c.- , • .**•-.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis *_________________50c.

LAIME—(poema). Parašė Vaitkus ___ ______________________50c.
JŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas___________ __________________ - 50e.
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Peekaitis---------- ----- ---- 50a
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas.—40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina______________ .__ —_________ ,30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas-------------- 10c.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—15c. 
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis__ ;______________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais____________________________ $1.00

* POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius _ ______________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _ _____________15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________ 5.00
ŠIŲ NAKCELY .________________ ____________________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_____________________________ 20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU___________________________________ 20c.
UŽ ŠILINGELĮ ._______ J.......................................... ..... į -j*“"
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ /_____________________ 10c.
LIGHO (latviška) ' __________________ 10c.

r kurie nesidomi politika 
nenori galvoti jYpie būsi- 
ikarą verčiasi kalbomis a- ->-■ - i' dzio men., o gale, liepos nąe- \

• a •< V ’ i. ' ’ i ‘ į
nėšio ,ją išvaręs ir net negrą- : 
žinęs jai jos nuosavų daik
tų. “Tu manai, kad aš tave: 
vedžiau kaipo žmoną-” — sa
ko jai vyras — “ne, tu‘man 
ne žmona, o tik. sezono tar-

-e 7 // ’IA'-

Tu matai, kad visą 
mūsų šeima dirba fabriko j, 
o dirbt laukuose nėr kani — 
matai dėl tą aš tave ir ve
džiau darbo sezonui... jis 
pasibaigė ir važiuok svei
ka. .. ” — “Šis taip mane su- 
audino — aiškina teisme 

žmona, — kad aš jam ir sa
kau: durniau, tu, durniau, Jr 
dar fabrikoj dirbi, 50 metą 
gyveni, o proto nė kiek ne
prigyvenai Dėl šių mano tei
sybės žodžių pradėjo vyras 
mane mušt; o jo žentas dar 
jį mokė, kad muštų į pašo
nes, kad nepadarytų mėly
nių po akimis Taip jisai ma
ne sumušė ir išmetė lauk*?’ 
Šis dalykas buvo nagrinėja
mas dviejuose teismuose: 
liaudies ir Maskvos apygar-: 
dos, kurių sprendimu vyras 
už sumušimą žmonos buvo 
nuteistas fabrikoj prievarta 
dirbti 4 mėnesius. Bet nė 
viens teismas nerado kaltės 
žmonos išnaudojime ir pra
ėjus “sezonui” gatvėn išme
time. - '

MISINGINIS VABALAS^

Vokietijoj, Heidelberge ir 
kai kuriuose lituose įmes
tuose pasirodė labai pavo
jingas vabalas, vadinamas 
“Messingkafer” (varinis 
vabalas). Moksliškas jo pa
vadinimas — Niptus holo- 
lencus. Jis yra žinomas tik 
Mažojoj Azijoj. Europoj iki 
šiolei jo nebuvo. -Nepapras
tai kenksmingas jis yra dėl 
t, kad jis viską naikina: rū
bus, vis tiek ar žinomus, ar 
lininius, ar medvilninius; 
medį, odas. Įstabiausia, kad 
jis ėda ir metalus; geležį, va
rį ir kit. Trumpai tariant, 
jis viską naikina. Ypatingai 
daug žalos padafo jis perės- 
damas vandentiekio, dujų įrį 
kitas triubas. Jis yra tokio 
didumo, kaip musė. Varį-, 

iniu pavadino jį dėl to, kad 
I jo spalva yra panaši į varį.

Kaip jis galėjo iš Mažo
sios Azijos pakliūti Vokie
tijon — niekas nežino. Be 
to, kacĮ jis viską naikina, ši
tas vabalas yra pavojingas 
dar tuo, kad jis labai grei
tai veisiasi. Miestas utere 
tuos nmus, kur šis pavojin
gas “svečias” pasirodo, vi
sai sunaikinti. “M. Rytoju#”

J. PETRUŠKEVIČIUS, 
i Laisniųotas Oratorius 
1 ", 
j Laikau aatotnobilius dėl veseli- 
I jų, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kiti.
> 182 Broadway,S. Borton, Man 
. Ofiso TeL 8o. Boston 0304-W 

Rea. Tel. S. B. 0304-R.

Raudonės valsčiuje (Kaū- < 
no apskrityje), vadinamoje ‘ 
Gelgudo pilyje, kuri vietos 
žmonėse yra žinoma “Zom-J 
kaus ’ ’ vardu kieme auga me- < 
dis, kuris veda vadinamuo-j 
sius valakiškus (didieji ir J 
kietieji) riešutus. Tokie rie- < 
šutai į Lietuvą yra atgabe- | 
narni tiktai iš kitų šalių. Bet.j 
rūpestingi Gelgudo pilies ; 
šeimininkai, matyt, yra jų ' 
medelių iš svetur atsivežę ir 
savo pilyje juos išauginę.

Tai labaį patvarus, ilgo 
amžiaus medis. Nunokusius 
riešutus, aplinkiniai vyrai ir 
piemens lazdomis daužo ir 
tokiu būdu gauna nemoką-, 
mai. prabangos. dalykų (šie 
riešutai, mūsų importo da
lykų sąrašuose yra pažymė
ti prabangos daiktų skyriu
je).

Kada žmogvsatvi&i tooširdžiai 
ilb^mto* pikta*

Wa8hin«zton Street
Boston, Mass. 

[Valandos/ 9 k. M. iki 5:80 P. M.
GYVENIMO VIETA

> 37 Gorham Avė., Brookline
1 į Telephone Recent 6568

M9000000a0000000000000000<

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėjeįir C-J 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A Staniukynaa_____ 20c.

•APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas CozeL______________ 30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškau* vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__ 8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka____________ 75c.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas___ .________________________________ 15a. ‘

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus, laikų. Labai '' 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- . 
nas Montvila _________________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pačiojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kum J. Tumas____________ 50c.

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______ 45c.
KELIONE APLINK PASAULĮ"PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas h e galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio______________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75e.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI

Parašė P.- Žadeikis.______________ _____________________ 75c.
GERUMAS—aprašymas apie gefumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

■ Vertė Kun. P. L. ______1—________________ ' k..,-, . ,15c.1'
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikotskį . 

parengė S. Kaimietis___________ _______________ _________ 15c-
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a _______ ;________________ :______ 1------------- 15e.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku-

. nigas Tarnas Žilinskas --------------- ——----------------------- 50c.

nčae Tado Kasčinskos mili-* 
' i

mrdinį palikimą. Tas pali-J 
?|d)taas — ne pasaką, o visai 
Realus turtas.
^Žinoma, jog Kasciuška 
.praleido paskutinius savo 
Ifeyenimo metus Amerikoje, ’naitė. į p J* - - > - I
Įpmoje susidėjo stambų trfr-

Jo nuosavybė, dideli že- 
Mftės- sklypai, buvo pavesta 

. po -jo mirties valstybės iždo 
globai. Įpėdinių vis nebuvo: 
jmaža kas tuomet Europoje 
domėjosi kažkokiais skly
pais tolimoje Amerikoje. 
Bet praėjo dešimtmečiai ir 
lietuvio “mužikų generolo” 

^Buvusių sklypų teritorijoje 
įfeikūrė didžiulis miestas — 
kęhicago. Jungt. Valstijų 
valdžia didelę Kasciuškos 
žemės dali išnuomojo Chica- 
gos namu savininkams: bu- 
tusi plynė apstatyta didžiu- 
liais namais.
p Nesenai prieš pasaulinio 
"karo pradžią atsirado suma- 
nus advokatas, kuris buvo 
nutaręs surasti Europoje 
Kasciuškos įpėdinius. Karas 

* sukliudė to ' sumanymo įgy- 
į^endinimą, bet dabartiniu

I
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