
jo progą pažinti savo

abejojama ar priims 
darbininkai

—Du tūk- 
Shantung

Sovietų Rusija Latvijai ako- 
x linga apie 'milijoną latų

Jau areštavo keliolika policis- 
tų ir kapitoną

Policija įvelta $2,000,000 
šmugely

POTVYNIS MEKSIKOJ
Mexico City. — Praneša, 

kad Jalisco valstijoj kilo 
didelis potvynis. Penkioli
ka žmonių žuvo dr daug nuo
savybių sunaikinta.

• «" y "r~
Delei opozicijos

geria vandenį.
Sako, kad jaunikis apvy

lęs tdriis: išpirkęsa jiems (ti-. 
kietus į teatriĮŲitfliada tė
vai jšėję,jisisn jauu^įato^ 
sirepge nie
kas nežino. drSvf)

? Vėliau sužinojo,, kad jie 
buvo sujungti šv. Onos baž
nyčioje.

Jeigu motina tęs bado 
streikuo tai ji ilgiau neišlai-

Musolini įsakymu konfis
kuotas 'fašistų dienraštis 
“Impero,” kuriame buvo į- 
dėtas griežtas straipsnis 
prieš Kelogo paktą, 
pero” išvadino buvusį Jung
tinių Valstybių prezidentą 
Woodrow Wilson’ą “idio
tu,” o Kellogg’ą “jo vertu 
įpėdiniu.” Amerika turi 
daug Wilson’ų, parašė “Im
pero,” kai vienas mirė, jo 
vieton buvo rastas kitas. ,

i — •Bridgeport, Coųn. P-nia 
Tohn Gauser paskelbė bado 
streiką ir jau nevalgė nieko 
nuo pereitos savaitės penk 
tadienio. Ji pareiškė, kati 
ji badaus iki jos duktė 
Margaret sugrįžš į namus, 
kuri pabėgus Asu “kavalie
rių” Edward Madgefrau.

Policija ieško jaunos, po
relės, bet niekur negali ras
ti -

Naujas

Melilla, Moroccco, rugsėjo 
26 d. — Praneša, kad Fort 
Cabreriza ekspliodavo para
kas ir užmušta 40 žmonių ir 
apie tiek sužeista.

Taipgi antroje ekspliozi- 
joje čia užmušta septyni ka
reiviai, keliolika sužeista ir 
keletą namų apdraskyta. 
Priežastis ekspliozijų neži
noma. Fortas ir barakai su-

Jaus

2,000 KINIEČIŲ UŽMUŠTA 
/ Peking, Kinija 
stančiai Chihli - 
kareivių žuvo kovoje su na
cionalistais į Šiaurę ,nuo 
Tientsin.

Berlynas.
Lietuvos demarkacijos lini- 
jotogargyba sugavo slapta 
perėjusi Lenkijoj susiorga
nizavusi Plečkaičio karinį 
štabą,kuris būk vedęs savo 
armiją v nuversti Lietuvos 
valdžią ir užimti Kauną.

Plečkaičio armiją, kaip 
jai^ žinoma palaikė ir rėmė 
Lenkiją, taip in dabar pra
neša, kad suokalbininkus 
rėmė Lenkija.

visi
prie
Šios
esąs
\Tai naujas lenkų teroras 
prieš baltgudžius ir lietu
vius Vilniaus ir Gardino

TAURINANTIS

Geneva. Devintame Tau- 
tų Lygos susirinkame Įvyko 
karšti ginčai ir delta turėjo 
susirinkimą nutraukti.

- - u - J ■ ' '
Smarkus susikirtimas įvy* 

.ko tarp Vengrijos htstovo 
grafo Albert Apponyi iy 
Mažos Entantės delegatų 
dėl susitaikymo būdo. t

Rumunijos ir Čekoslova
kijos atstovai įrodinėjo 
Vengrijos netaikingumą ir 
prašė, kad Tautų Lyga kaip 
nors išrištų ginčą, nes nesu
sipratimai tarp šių šalių gro
sią Europai karą.

Taigi Tautų Sąjunga tu
ri pilnas rankas darbo, kad 
sutaikius mažąsias tautas. 
Gal dėlto, kad ne iš to galo 
imasi tvarkyti mažųjų šalių 
reikalus. Pavyzdžiui, kad 
ir Lietuvos-Lenkijos ginčą 
riša ne nuo Vilniaus klausi- t *
mo, bet nuo karo stovio Lie
tuvoje. Įsakyti) Lenkijai iš
sikraustyti iš Lietuvos že
mės ir ginčas būtų užbaig
tas.' - /• - - • -;
F~-- a -trr.* 11’ 5"--ė——X ~

■u a j ...... ~ .■ .4 ...r : -~i . i. ■ .J—

Praneša, fatd

LENKIJA UŽGINČIJA 
BERLYNO ŽINIAS

Varšava, rūgs. 26 d. -y 
Lenkų Teiegrapų Agentūra 
įgaliota užginčyti visas ži
nias iš Lietuvos, kad Lenki- 
ja rėmus suokalbininkus už
ėmimui Kauno.

Praneštoms, kad Lietuvių 
tremtiniai gavo dideles su 
mas pirtigų iš Lenkijos suo
kalbio pravedimui po pasi
kalbėjimo su mayšalu Pil
sudskiu ir Lenkijos štabu, siuntė į Lietuvą

40 UŽMUŠTA PARAKUI | LATVIJA 
/ EKSPLIODAVUS L ’ SSSR

MOROKOJ MOK

DIDŽIAUSI. DARBININKŲ
to nba^ĄJUNGA x
fiondfiWj <4- rt^Daily Teteg* 

rapilf ’• < Anglijoj
susijungė dvi didelėm anglų 
darbininkų ‘ ’ r • > ofg^ruzacijoė: 
transporto darbininkų iš 
300,000 narių ir dąrbininkų 
sąjunga iš 150,000. Nauja 
organizaciją sudartysto di
džiausią darbininkų; isdjun$ Motina gnK ilovoje ir jo
gą Agnlijoj. *.o2ijxh;<Įkio maisto, neprisiimam o tik

Varšava. — Spauda pra
neša, kad čia areštuota ke
letas dešimčių asmenų, ku
riuos kaltina išvogime ka
riškų ddkumAitų. Sako, kad 

areštuoti priklausė 
šnipų organizacijos, 
organizacijos centras 

Basanavičiuose.

išrinko Senatas ir Atstovę 
ButasJ. Jis užims nužu$fgE 
Obręgono vietą lapkričiu 
<L pasibaigus Calleso tartai- • 
nųi. - ; . .

Kongresas. įsako popule- į 
riškus prezidentinius rinki-' 
mus skelbti trečią sekmadie
ny lapkričio mėrtesy 192$ 
metais. , '

j Regiileriš prezidentas ta- 
dja išrinktas užims va- 
sąrio;^J030..r(vrrT>t. jin tarai 

į Naujas prezidentas Gil y* 
m
Jungt. Vąktojų^
J y ■ -4.»t¥MAamu •?-.

mgmas. ' ' .y
Prierašas. Tokiam 'lenkų 

užginčijimui patikės tik tas^ 
kuris nežino, kad ligsiol len< 
kai organizavo ir palaikė ne
va Lietuvos emigrantus. .rįĮĮg

Plečkaitis ir kito 
vds išgamos buvo apmokami 
lenkų ir jie padėjo Ienkanį$ 
smaugti Vilniaus lietuvius; 
padėjo uždarynėti lietuvį: 
mokyklas, pasodinti į kalė-" 
jimus lietuvių-veikėjus, svie- 
tiškius ir dvasiškius. / 
gu dabar Plečkaitis su savįi 
štabu ir “armija” žygiavę! 
į Kauną, tai jis tą darė sU 
lenkų žinia ir gavęs užtikri
nimą, kad jo žygius Lenkijai 
parems jėga. Bet, jeigu ži- 
nios teisingos, kad štabas 
areštuotas, tai matyt toLen^y 
ja nesuspėjo pagalbos pn* 
duoti arba gal lenkai jau ne-, 
benorėjo šelpti ištyžusiog 
Plečkaičio “armijos” ir pa-

Philadelphia, Pa., urgsė- 
jo 26 d. — Čia susekta po
licijoj suokalbis palaikyti ir 
globoti “builegerius?’ Po 
tyrinėjimų, kuriuos vedė a- 
pygardos prokuroras, areš
tuota ir pasodinta į kalėj ir 
mą 24 policištai ir vienas po 
licijos kapitonas. -

Jie kaltinami už plėšimą, 
kyšių ėmimą ir suokalbį im
ti pinigus nuo “būtlegerių” 
už jų apsaugojimą.

'Spėja, kad užbaigus tar
dymą bus dar ir daugiau po- 
lieistų areštuota ir pasodin
ta už geležimi) vartų.

Taip tai dedasi “sausoje” 
šaly, kur prohibicijos įsta
tymus vykdo ji) garbintojai 
republikonai. -

Ar buvo kada nors tokių 
įvykių Jungt;. Valstijose 
kaip dabar prohibicijos lai
kais ? Ne- /to

.to ---- >-------------  -

Pranešama ii Rygos, kad 
Latvi jos. vyiraifcvbė ■'vėl pa
reikalavo-, kad SSSR atsto
vybė vir jos organizacijos su
mokėtų skolas, lurįų.susida-. 
rę arti vieno milijono latir 
(apie du milijonus litų). 
Skolos susidąyį^ioB viš So- 
vietų mui-
fų. -

Sovietų valdžiai jau ne 
kartą buvo pasiūlyta apsi
mokėti skolas, bet ji iki šiol 
tenkinosi įvairiais susiraši
nėjimais. Šiomis dienomis 
Latvfja vėl pakartojusi, kad 
ji laikosi to nusistatymo, 
kad skolos turi būti sumo
kėtos ilgai neatidėliojant.

ŠEN. CURTIS TURĖJĘS 
“SNAPSO” KIŠENĖJE

Baltimore, Md. — Sonato
ms Wlliam C, Bruce raštu 
aatvirtinęs kalbas, kad Šen. 

1 burtis, Republikonų parti
jos kandidatas į vice-prezi- 
dentus, turėjęs degtinės 
toonkutę kišenėje kumet bu
vo nuvykęs į Pimlico lenk
tynes čia pereitą meta. Tą 
įrodė raštu ir vietinis advo
katas. Advokato rašte pa
žymėta esą, kad^Sen. Curtis 
ir jam davęs išsigerti.

Gal tokiil dalyki) ir ne
keltų viešumon, jei ne re
publikonų gyrimasis prohi- 
bicija ir nesistatymas dide
liais prohibicijos gerbėjais.

Demokratai iškeldami tą 
viešumon tik nori parody
ti, kad prohibicijos įstaty
mų nepildo nė jų “gerbėjai” 
republikonai.

Šiandien prohibicija vm 
motina visų nelaimių.

ANGLIJOJ VIRŠ MILIJONO 
BEDARBIŲ

Londonas. — Įregistruo
tųjų bedarbių skaičius Ang
lijoj siekia 1,320,000 žmonių, 
būtent, 11,846 daugiau, ne- 
gu*praeitą savaitę ir 270,739 
daugiau, negu tuo pat laiku 
pereitais metais.

X • : - - y

) DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

' Austrijos kompartijos or
ganas “Rote Fane” prane-

• ša negalėsiąs išsilaikyti, nes 
prenumeratorių skaičius ei
nąs mažyn, o pašalpų iš ša
lies negaunama.Prašo drau- 
us paremti.

Maskvoj baigiama tardy
to byla, kurioj kaltinami nu- 
siženimu valstybei keli teks
tilės fabrikų direktoriai, 

z kurie slaptai pardavinėję 
. savo naudai gaminius. Dik

tatoriai — nieks jų nekon
troliuoja.

Praneša, ka<l pavadini “grynasnų atstovai
. to

New Bedford, Mass. — 
Praneša, kad Valstijos Su 
taikymo Taryba ir Arbitra- 
cijos komisija užbaigė teks
tilės streiko tyrimą ir pasiū- 

Im>-lė kompanijoms numušti al
gas ne 10 nuoš. kaip buvo 
nutarusios, bet 5 nuošim
čiais.

Kompanijų vadai šį /pa
siūlymą priėmė ir tikisi, kai 
direktoriai priims.

x Darbininkų vadai jokio 
pareiškimo nepadarė ir abe
jojama ar darbininkai po-24 
savaičių streiko priims.Dar- 
bininkų algos ir taip bi<o 
skurdžios maždaug apiej $16 
svaitėje.

Tiesa, darbiriinkai nedirb
dami nustojo 24 savaičių al
gų kas sudaro apie $45.000,- 
000, bet priėmę nukapojimą 
vistiek tų pinigų' neatgaus, 
o tik dar į didesnį skurdą 
įstos. „ ;

Kova sunki. Iš vienos pu
sės kompanijos, o Iš kitos 
pusės komunistai persekio
ja darbininkus ir trukdo 
jiems ramiai kovoti su iš
naudotojais. Kcpnpdnijos 
skebais ir policija, o komu
nistai provokacijomis < ir 
imi jomis ? trukdo laimėti 
savo naujomis unijomis 
trukdo laimėti streiką ir ar
do vienybę. z
: Darbininkai, kad ir pp-

' ' -——----------
-KARO STOVIS GUATE-

MALA
• -

į, Guatemala City, Guatei- 
mala.

> griežto nusistatymo prieš e- 
y; t šamą vąldžią čia paskelbta 

karo stovis ir uždėta aštri 
to - cenzūra. Konstitucijos ga- 
į ] ■ rancija suspenduota pen- 
5'kiems mėnesiams dekretu ir■ 's 'Sto to paskelbta karo stovis.

' > . 20,000 ŽMONIŲ SERGA 
- PORTU RICto

: , Washington, D. C.—Porto

, džiai nukentėjo nuo uraga- 
nų ir tornado. Daug žuvo 

i; į ir dar daugiau sužeista.
-■ yto ■ Po šios baisios audros nu

kentėjusius kmones užpuo-
* lė^ligos, influenza ir kito- 

, kios ir jiems gręsia pavojus. 
’ ' Raudonasis Kryžius turi 

didelę ir svarbią užduotį vi
sus prižiūrėti ir visiems pa-

Laupunia . / -------- - . ,
• .* ? ■ • . ?

S
įto-. AMNESTIJA POLITINIAMS 
7** L KALINIAMS ALBA- 1

. k huoj
>abar Vienui, Austrija. — Pra- 

neša iš Tirana, kad Ahmed 
Zogn, naujai apfcarūnvotas 

ra bns Avė. Albanijos karalius paskelbė 
, Amnestiją visiems politi-

)FFICE niams kaliniams ir sumaži-
Jd 4 ’’ no baustnę kai kuriems kri-

Taikos komisijos pasiūlė ^ 
nuoš.

kinius (kompanijas)- ir 
dūrinius (komunistus) prie-' 
šus. Taipgi pamate, kadT 
darbininkams trūksta susi
pratimo ir bendro jausmo, 
kovoti už būvį. Kad ir šiam ; 
streike, vieni kovoja, o 
ti skebauja. , .

Darbininkai turėtų šviest*; 
tis ir organizuotis. Lietuviai, 
darbininkai turi dėtis prtaj 
Lietuvių Darbininkų Sąjun^* 
gos, skaityti ir platinti jūs:, 
organą “Darbininką.”

t



irutis

jjmas ar 
Jėzaus 1

Vidaus reikalų ministeri
ja jau galutinai paruošė su
stiprintos apsaugos Įvedihfo' 
ir karo stovio panaikinimo 
įstatymo projektą/ kuri ji 
įnešė ministerių kabinetan 
patvirtinti. / ,.

vižlai 
idešimt hfupier 
minimi kaimai

EDVARDAS TURAUSKAS 
PALEISTAS

Lietuvos spaudos praneši
mu “Ryto’’ redaktorius Ed. 
Turauskas atbuvęs dviejų 
savaičių areštą koncentraci
nėj Varnių stovykloj, sugrį
žo Kaunan. — ■

atiduos? -
Vilniaus' magistratui po 

ilgų slenksčių mindžiojimu 
Varšuvoje, • pasisekę gąlūfl- 
nai gauti krAšto brinkę 
,700,000 auks. paskolos mies
to investicijoms. Kelinta iš 
eilės paskola. Ir kur tos 

; paskolos tirpsta, vienas Die
vas težino, bes* miestas, kaip 
skendo skurde, taip ir tebe- 
skęsta.

DIDELĖS PYLOS
Utena. Utenos apylinke 

se pradedant rugpiūčio m 
14 diena HjčPbe paliovos ke- 

-v « y —. z a* . * v. • * -» . L .. a.

apsėmė 
J f O&;

gsėjo 2 ir 3 d.fšiaj^uee- 
yko pirmoji Lietuvos 
rininkystės paroda. .. J 
los atidaryųip iškilmes 
atvykęs žemės ūkio mi
ns Aleksa.
itistikos daviniais, pa r 
į buvo išstatyta 120 
2$0 galvijų, 29 gardai yybei didelio

I
i 

ik _2±L__75c.
•; r V oi :X 5uj^. t

M. Gav'a^iiusO .

apdarų 75 ceitai, su apdarais-1.00
Leidos ir PasafeimAi^-

rastas di- 
uvti juos 
Į gyvulio 
s iatiduoti 
ulįiejui.

gus,, pats pasiėmęs p£ft«ais 
pagelbėjo darbininkams. Į‘J 

Tarp kitko, jis užlipo žĮit 
trečiojo stalaįo ir traukė yiH 
ftis; tačUi; Mt kurioj 
jis stovėjo lūžo ir klebonus 
stačiai įįūva iš palubės nu- 
krito ąnt klausyklos. į;.-xj 

įSusĮtrenkimas buvo dide^ 
lis; nes kol jį parpešė kieto?: 
nijon — jis jau nūętojo sąį 
mones. z Iššauktoji^ mediku 

plos pagalba konstatavo dk 
ar-Fdelį, galvos sužeidimą. r 

pavojaus ne-

P.Bužyp

Elementorius irVaikų.SkaL, 
tyreliai Išleido M. Paltanai-

T Socializmas ir Krikščionybė? . 
Wofj V. Juf gučip • 10*.

1 Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis___________________ 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio krik
ščionybės. Lietuvių kalbori iš
guldė P. B.----- i_____________ 25c.,

r Apie ApdfStfdą. Parašė j.
S. VaSiliauskaą—  . .. 5c.

Katoržnikąė ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)______ 15c.

Trumpa Apologetika arba 
Kžit. TikšjimČApgymmaę/Pa-, 
tašė kun. V. Zijabčauskak—50ė.

> ApsriMiią AotaėĄją. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Išguldė- Lapšiaus Vai
kas. ------- --- -------- ---------------- 10c.

Moterystė if SdritfM Vertė 
j40c.

įtartina, Lietuvos emigrantų ŽmL f Al ti»IA, DĖT IČADA 
pirmininko kelionė Nepriklau- 
somon Lietuvon. Lenką spau
doj pasirodė < .žinių, j kad ži
nomas. V ililiųjeUni versite! o 
prof. Stanislovas Wladycz- 
ko gavęs Nepr. Lietuvos vy
riausybės leidimą vykti 
[Kaunan užmegzti su lietu
vių mokslo sferomis santy
kių. ■ , ’

Mums betgi rodosi, kad si 
kelionė yra •> labai įtartina, 
lies minėtas profesorius yra 
pirmininku pabėgusių iš 
Nepr.- Liėtuyos lenkų sąjun
gos Vilniuje. Beto visi šau- 

[kiami Vilniuje mitingai 
prieš lietuvius niekuomet ne- 
apseina Ke prof. Wladvčz- 
kos. G pernai metais spaliui 

Įinėn. 9 d. garsiame lenkų 
[nacionalistų sukviestarhe mi- 
Įtinge, kur bilvo reikalauja- 
Ima dar didesnių retorsijų, 
[koneveikimą ir dergiama 
[Lietuva, pirmininkavo^ irgi 
[prof. Wlddyczko. 
Į 0/gal mainosi laikai? 
I ’’ X* ~ x ____ '•
r KUNldį ^MAl^dS 
fJ. Paškuėffiu ritėtu Vilniaus 
Į rirkivyskupas permainė kė- 
! lėtą kunigų. Tarp kitų per- 
[keltas iŠ Kliuščionių kun. 
I Ambroziejus Jakovams kle- 
[Bonu. i Švenčionėlius.
l~- " ------ * ‘

STATOMAS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINKLAS J j ,, i. į
Telšiai, Žemaičiui, švėif-Į 

tę labai iškilmingai * Tatftosj 
šventę, nenuleidžia rankų irI 
dabai-: veiklusis Telšių Aps.| 
10-ties Metų Nepriklauso-j 
mybės Šventės Ruošimo ko
mitetas, kurį sudaro rim. 
čiausios ir veikliausios vi- 
sitoriienės ir valdininkijos jė-1 

... ’igose pastaty-/
redrikto-gti tokį paminklą Telšiuose, 

kuris nedarytų gėdos ne tik I 
telšiškiams, bet ir visai Že
maitijai. Paminklo staty
mui numatyta sąmata sie
kia 25 tūkstančių litų. Dar
bą dirba su žemaitišku pa
siryžimu. Nupirktoji mies
to valdybos paminklo staty
mui aikštelė jau apžiūrėta 
ir numatyta paruošiamieji 
darbai, į kuriuos žadama į- 
traukti visos Žėmaiti^os , ū- 
kininkai. Yra parašyti gra
žūs ir turiningi atsišaukimai 
Į žemaičius, kurie greit pa
sirodys atspausdinti brošiū
rėlių ir plakatu pavidale.

UŽDARĖ PIENINĖ
Tetirvinai (Pasvalio vai.) 

Čia veikė pieno perdirbimo 
b-vhj s-gos rankinė pienine, 
bet suviliota valdžios malo
nėmis. per reikalų vedėjo 
“gtidrvbes,” rodos, dar ir 
nelegaliu būdu, persikraustė 
į pieno centrą. Dėl to nu
stojo apylinkės ūkininkų pa 
sitikėjimo. metus paskurdo. 
pasidarė apie 3,00(1 litų nu<* 
stelių ir likvidavosi.

-------------------------------*
■:?
tCOtKŠŠ (prastais minĮri 
JtltlDCg^tffasUia kietais

JUODOS
BALTOS (&<ridbš{
BAITOS(<®luIoido«-rvirį

jUmpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti? Parašė Dh 
A ^Vfleišiš— 

į nė-
gyvoji žėiftt, vriūduo,
ctras. Parašė J. Baronai™!—_50e.

Mūsą Laiką žyeiftoji, §y. Tė- 
re§ė, Vaikelio. Jėzaus, Mažoji 
Gėlelė. VėrtŽ jtiožaš Starikėvi- 
čius _ ______________________ 35e.

paduoti, iiė^ pirmąją žolę ; 
sustenąvo apneštą dumblais,1 
’o tdblą, kurio kiP-kitfimi tau-

uiiųjįn bdlvdfK inmsfiRvi 
• Uit > f <;|{ oįou?. .b o .m 
- * Žeim€lis^&j» žemės febib 
gos, 'tik dėl didėfhi'lifetų'ū- 
kininkai ne visur galėjo pa
sėti. SDaugely vietų pasė
liai pri^erį 'bulvės sUpūvo. Į 
Sėja Užsitęsė beveik iki lie
pos mėli, pusei. Daug yra 
pasėta lipų,- bėt dėl šalto, o? 
to piestai štūga. Vasarojus 
taip pat prastas. Dobilai“ ir 
piėvos prastos, nebuvo bei 
pfises tiek, kiek pėrfiAi, 
Žifioriėms pašarų" truks- 
Bendrai,- valsčiuje žmonės 
gyvena pasiturinčiai, pažan
gūs ir neblogai ūkininkau
ja. Nors valsčių? neperdi • 
delis, bet 7 ūkininkai turi 
traktorius ir žėftię dirba 

Į moderniškai. Keliai daugu? 
moję žvyruojanti, tik vals
čiaus ponai turėtų prižiūrė
ti ptamonininkų it krautu- 
"vininkų kelius, per kuriuos 
negalima išvažiuoti. Ūki
ninkai savo kėlius sutaiso.

PASIKORĖ
Endriejavas. Žadeikių k. 

šiemet grįžo iš Amerikos 
Stirbyš. Čia jo gyveno pa
ti su vaikais. Prieš keletą 
mėnesių Štirbys norėjo pa-j 
sipiauti, bet buvo pagydy
tas. Mat, buvo jis nebor-l 
malus, visai nervai suirę.! 
Jam pervažiuojant iš Ame
rikos kely pavogė pinigus, 
[be to, būk, Amerikoj paliku-l 
si kita žmoftri. Dabar die į 
nos metu niekam nesant fia- 
mie, pasikorė.'' ____ '

TALLAT-tEtPSA IŠVA
ŽIUOJA Į UŽSIENĮ 

'■ Kdiihas. Kompbžifotife 
Tallat-Kelpša išvažiuoja į 
Užsienį. Jis aplankys Vo
kietiją, Čekoslovakiją,- Aus
triją ir Italiją. ' J 

Tallat-Kelpša, kaip žino-, 
ma, pasitraukė iš dirigento 
vietos Lietuvos operoj? 

■. br- y nm
•«P<Uįi^ ^>Žifeint šiemet 

^ti^d^'tfis 

n^?®ek^^ežittfį^1p 
juos btft |«?ifia paimt^Dh- 

kaiųavoę bet ūkinirę- vyzdžiui, liepos 29 d. Užu- 
maisčių kaimo (Pagirių VI) 
rijjylinkėj lijo tirais ledais, 
kad pėr pusę valdnd&Miie 
tik iš visų laukų 
vą padarė, 
guš, kurie nepHsjjčJ^ 
daryti, išdaužė. .

' « A-V. •'.> f .? -

§Įp(KKURATŪRA TRAUKIA 
| - “lįtef i ŽINLA.S’ ’ TEISMO 

ATSAKOMYBĖN
Kaunas. “L. A.” prane- 

?shUu’ prokuratūra pattattkp 
I^^UUi'vOa- Žinių” redaStteK 
-jsU'teismo atsakomybėn už 

•‘Lietuvos Žinių” straipsnį 
apie afei-ą Lietuvos Banke?

dėl tos vietos, -kur ra- 
soma apie suimtąjį Lietuvos 
llanko vvr. buhalteri n. 

įįlŠapdsbergį.f P. Liandsber- 
tebelaikomas suimtas ir 

’kardomas.

---------------
v 150 METŲ SENUMO 

fefįy. KLUONAS 
^'Karusių kaime, Šunskii 
y/valsc. yra . senas, dar prieš 

metų statytas kluonas 
?>VQėn kirviu be vinių ir kitų 
kgdežinių sUstrprinimų.Čiur- 
y.Iminės galerija susidomėjo 

seniena ir pasiuntė savo 
^.^tstovą, kuris ištirs statinį 

padarys architektūrinį jo 
jąaatavimą.

Patankiškiai (Alvito v.). 
Pievos jau nusausintos. Dar 
gegužio men. š. m. į Patūn- 

. kiškius atvažiavo technikas 
it pradėjo sausinti pievas.' 1 

* Vanduo galvatrūkčiais į £ 
žerą Ntrtėka. It iš neįžehgiak 
nin balu pasidarė ptėvaį

i Nors ir t —
t kai (Ižiaugiksi, kad naūdoš 
, daug daugiau turėsią. ' 

rimkiškiai įtarodė 

L $ų pavyzdy ir kitų kairinį f- 
i kittihksttrtS, ries ‘ftbšatftiriiį 
s c mas, tai pagrindinis žetnės 
JF pagerinimas. ,

' ‘ '■ t
-5,. ■

ŽY1FZS ŠULDHŲŠ kASA
> UirdiŠkė (Šgaudvžiės v.. I 
Tauragės aįfckr.)., į'Šioj pat-Į 
lapijoj pasirodė 'žynys, kfe-| 

į ris imasi visiems kasant iems j 
įšulinius nurodyti viętą, kur 
yra vanduo. Savo" Spėlioji-1 
■ inams jis vaitoja jauno kar- 
[ klyno dvišaką ataugą, ku
rios stiebelį įremia sau Į 
krūtinę, o šakeles laiko a- 
biejose rankose. Taip pasl - 
•ruošęs jis vaikščiojd. van
dens ieškomoj vietoj;" kur 
vandens nesą, ten karklinė 
atauga laikosi ramiai, b kur 
vandens žemėj esą, ten jos 
stiebelis nusvyra $ žemyn. 
Dabar (‘žynys” tą vietą pa- 
žymįs, nurodydamas net 
[Vandens gylį žemėje (met- 
įrais) ir už “receptą” pa
inias po 5 ar 6 litus.
' Daugelis žmonių tvirtina, 
kad minimas “žynys” van
denį tikrai surandą,^.

tpriešingai,- ąvykiaisA-7nii?odo, 
kad" jis ne kartą visiškai ap
sirikęs ir tik nereikalingų iš
laidų žmonėms padaręs. Ta
čiau nežiūrint to nauji leng
vatikiai vis tam žyniui už
darbio duoda. Minimas žy- 

Įnys yra vokietys nuo Reino.

papieštas jų veidmainiavi* ševizmai 
mas. Kodėl gi nė vienas įeit* —z- 
kų laikraštis nestimilli, kad
Rytų ""Lietuvoje jatt ištiš! vatočfe 
metai, kaip stovi Uždafytd 
vienintelė Lietuvių' Mokytį ‘ 
jų Semitiarija it 48 liaudies? 
mokyklos. Bet ripiė tai tyli; 
d kaikttriė šoviiristihirii btj 
ganai nesenai rėikalato ir 
visas triūsų mokyklas rižda-^ Grifai 
ftf i. “ v - į Jerdnim

’ Tikra lenkiška ėtika! 5 t&fti 
> ' šeškei

SOGų,z.2U gardų avių. ‘Al 
vištų ir _keli pavieniai 

ipMari eksponatai.
-Datigumą premijų gavo 

Ivatai ir stambūs ūkininkai. 
prįjĮarodos matyt, kad Šiau- 
^^apylinknj* gyvulių ūkis 

aukštai pastatytas: 
įsi&g dėmesio kreipiama į 

vietinės gyvulm veis- 
felpagerinimą, ir jau yra 
atsiekta gerų vaisių. Ben
drai paroda reikia; laikyti 
gerai pavykusia. Ją aplan- 
kė_. labai gausus^ lankytojų^ 
skaičius, daugiausia, žino
ma^ ūkininkai.

’ —————

: 4 •-! J /-j ei ?i-j j ■ -i- ■ •;

/ Tretininku Jubiliejus — 700 ., ( 
metą sukaktuvėms paminėti ! 
prašymas Šventb Pranciškaus 

venuohjų ir S .viėnnolŲq įsiū
tai -- --------,----------------------------8c.

Huckleberry #£fi^ -4>bii i 7 

įdomi apysaka,’ ______ i~75c.

Patarmes Moterims—paino-: 

kiminas moterims jų asnepi- y 
niame, šeimyniniame ir visuo- j 
meniniame syvenbriė. Patėri^A ( J

Eėri-Ėtttr-Istorijoie apysaka , 
18 Jčzaus Erfetarts laikų. L& : 
bai įdomi įr plačiai žinoma x 
knyga (aidimo apdaru). Ver- 
tč Jonas Montvila —_____ 1.5ri

į <; Trys Keleiviai-KrikĮčionis, 
žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Para$Č 1.‘ VyŽniauš- 
kas. VertS p. B. —___ ______ .40c.

Skd^SBal—labai 
gtaŽtfe pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atmtikirnus.., į 
Parašė J. Tarvydas --------—45c.

»

Turto Norrdd—nioksTSki pa- į 
įskaitymai Parašė Uosis. —j_45c. 
T KMfoiė Pasauk p*

a-h 
mama 

as . ;
i J.vietea

mor vraų _ri
ilt*

032-

V *• X < <
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Kad esa- 
Suvalkij 

mokyklą^ 
mokyklo-

Kuomet mes - peerdirbame vartotą karą 
mes pridedam “O. K.” priekabą prie ra
diatorių. šis priekabas yra pirkėjo ga- 
rancija vertėj ir gerume—nes parodo tik
rai kokius mechaniškues įtaisymus karas 
turi.

Suvalkų Lietuvių Gyvenimo
Bruoželiai

se ir 1 Bubelių skyriaus — 
!. Vaidino: Oški- 
Kurčią Žentą,” 

— “Kurčią 
77 ir “Užkerėtą Jac- 
Burbeliuose ir antru 

Aušros 
Pirmuose dviejuo- 

so- 
Jėgos, o 

•>— moks-

i
i

Kada perki vartotą karą tegu šis prie
kabas pertikrina visus neaiškumus dėl 
tavęs.

NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Wash- 
togton St , <

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co, 
444 Watertown St

NEWTON HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co. , i

HYDE PARK: J. J. Delaney, IŽĄ 
Hyde Park Avė.

AALDEN: Frame Motore, Ine., 144 
Eichange St

DORCHESTER: Colutobia Chevrolet 
Ine., 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Corner)

NORKOOD: Fenton's Garage
QUINOY: Washington St Garage, Inc^ 

216 Washlngton St
DEDHAM: Dedham Sąuare Chevrolet 

Company, Washlngton St
EA§T BRAINTRKE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine., 

67 Chelsea St
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blue 

Hlll Avė.

Šią vasarą mūsą krašto 
lietuvių gyvenimas nerado 
atbalsio spaudoje: vos ke
lios korespondencijos. Iš- 
tikro nieko ypatingesnio ir 
nenutiko.^ £moneliai vargs
ta po senovei, o šiemet čia 
derlius vidutiniškas, bet šie- 

l

irias visai prapuolė; kiti so- 
Idiečįai jau dabar pradeda 
[pardavinėti gyvulius. Ben
drai, mūsų krašto ekonomi
ne būklė daugiau negu per 
pus blogesnė už prieškari
nę. Slinkaus prakaituoto 
darbo vaisius praryja mo
kesčių našta, kuri šiandien 
dešitnteriopai didesnė, negu 
prieš Didįjį Karą. Jokios 
pagalbos, nei iš valdžios, nei 
iš ekonominių organizacijų 
(jii čia nėra), sodietis ne- 

I turi, pats vienas paliktas 
Į grumtis su visais vargais.

Reikėtų mūsų krašto nki- 
Ininkams susirūpinti Liet. 
Į Ūkio Dr-jos skyrių steigi
mu. Net stebėtis reikia, kad 
po šiai dienai Suvalkų kraŠ- 

Ite nėra nei vieno minėtos 
į draugijos skyriaus. L. Ūkio 
į dr-jos valdyba buvo pažadė- 
I jusi atsiųsti čia savo in- 
Įstruktorių, bet ligi šiol savo 

[ pažadų nesurealizavo. Rei
kėtų greičiau tai padalyti, 
sodžiai laukia.

Viešas Suvalkų krašto 
1 lietuvių gyvenimas, daugiau 
Į negu kur kitur paliktas 
Dievo valiai. Vilniaus kraš
te, kad ir mindžioja lietuvių 
teises, tai visgi valdžia pri-

I IR Iš

LIE T U VOS

TIK KĄ ISE.JO IS SPAUDOS NAUJA 
KNYGELE ANGLŲ KALBOJE

“Signification of a Parental 
Language”

ši knygelę yra danginusia pritaikyta 
Amerikos lietuviu jaunimui. Kaina tik 
25c., persiuntimas 2c. Kreipkitės:

“DARBININKAS*
366 Broadway, So. Boston, M*1555-

m. 5 d. siie jo“95 metai am- 
židus metų kaip ji til
po seęerijn1 (vienuole). Ju
biliatė sesuo Sibylla yra kū* 
nu ir dyasia dar gana tvir
ta it savo draugių-seserų bei 
pasauliečių labai gerbiama. 
Šio jubiliejaus proga ją 
sveikino Triero vyskupas ir 
šv. Baromiejaus ordeno, ku
riam ji priklauso, generolas. 
O buvęs Vokietijos kaizeris 
atsiuntė jai sveikinimo laiš
ką. Velionė kaizerienė Au
gustė mėgdavo buvoti pas 
seseris Baromiejietes Ehren- 
breitsteine, kame ji pažino 
ir labai gerbė seserį Sibvllą. 
Kaižerienės dėka sesuo Si
bylla'savo laiku tapo apdo-

BOSTON: Commonwealth Chev. Co.,
949 and 983 Commomvealth Avė.

ARLINOTON: Arltogton Auto Co.
450 Massaebusetts Avė.

_ X

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151
Hancock St . *

________v s J • -

CHELSEA: McBride Chevrolet Co, 
Chelsea Sq.

CHARLESTO5VN: Stanley Harlow
Chevrolet Corp., 334 Mato St

KAST BOSTON: Warnock-Lynch Mo
tore, Ine., 944 Saratoga St

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co.,
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambrfdge Motor Cc., 
27C and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med- 
ford, Sciuare

•MELROSE: Field Motor Sales Co.
•NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine.
WELLESLEY HILLS: Stack & Me- 

Adam Ine.

arba HnijoeA
laivais

Tik S-dienos vandeniu
Pnikija 3-flos kieme kamba- 

rtal—tik miegamieji 
blle vietini agentą arba 

65 STATĖ ST„ BOSTON 
NpRTHGERMAN. / 

LLOYDtS

BALDWIN0 BROLĖNAS 
KATALIKŲ TEOLOGIJOS 

FAKULTETE
Pereitų metų vasaros se

mestre Friburgo valstybi
niame katalikų universitete 
teologijos fakultete imatri
kuliuotas Enoch Baldvin— 
Anglijos < ministerio "pirmi
ninko brolėnai Jis buvo 
anglikonų pastorius ir prieš 
kelis mėnesius su savo mo
tina ir dviem giminaičiais 
perėjo į katalikų tikėjimą.

- Ptanašai.
;><7

Ir reikia žinot, kad tasai 
meilės įsakymas yra griež
tas. Dievas čia duoda ne pa
tarimą, bet įsakymą. Ne sa- 

, ko Jisai f būtų gerai, kad 
mylėtum; arba: meldžiama
sis, pamylėk Dievą, o pama
tysi, kiek tau bus iš to nau- 

/dos, bet stačiu ir griežty, bū
du pareiškia, kad būtinai tu- 
rime mylėti Dievą už viską 

..)ahjau,xo savo_arfimą kaipo 
patys savę.

Ir kodėl Dievas mums į- 
r sako tai daryti? Mat, mei

lė yra prakilniausias žmo-

VIENUOLE f 4 -, < . 
' 'Sesuo Sibylla .buvusi 
Ehrenbreltsteino ligoninės 
ir našlaičių prieglaudos ve
dėja atsisakė nuo užimamos 
vietos, ^įjšy^žiavoiį sppftlių- 
vienųoliu, prięglaųdA i Triere.

RICA LINE
NEW YORK, Nf Y.

< Pittsbutgh, Pa.
I 6 iž a UHnoin

Šv. Kaz. D-jos skyrius. Tų 
skyrių šiandien turime aš-J 
tuonis: Punske, Paliūnuose, 
Klevuose, Burbiškiuose, Bu
bniuose, Seinuose, Klevuo
se, Vidugiriuose ir Žagaruo
se. Šv. Kaz. Dr-jos skyrius 
Sankūruose Suvalkų sta- 
rostos įsakymu uždarytas, 
motyvuojant tuo, kad per 
jaunas pirmininkas. Buvo 
dar steigiamas skyrius Žvi- 
keliuose, bet dėl sutrukdy
mų iš valdžios pusės, — ne
įvyko steig. susirinkimas. 
Pirmieji 5 skyriai įsteigta 
1926 m.J Vidugirių ir Kle
vų — 1927 m. ir Žagarų — 
1928 metais. Narių’ skaičius 
visuose skyriuose viršija tris 
šimtus asmenų,. Ligi šiol į- 
vyko kelios dešimtys susi
rinkimų su paskaitoiųisį i- 
liustiruojantršviečiamaįs. pa
veikslais. Skyriai, aprūpin
ti knygynėliais ir prenume
ruoja laikraščius. Pernai 
metais Šv. Kazimiero D-jos 
skyrių vardu buvo/pastaty
ta du vieši vakarai šiemet 
net keturi: 2 Punsko sky-

Bubeliuose. 
niuose ’ “1___..
Burbiškiuose 
Žentą 
kų,” 
kart Oškiniuose 
Sūnus.” 
se vakaruose vaidino 
džiaus jaunimo. 
“Aušros Sūnus’ 
Įeiviai.

Sodžiaus žmonėms trūks-, 
ta inicijatyvos organizuotam 
veikimui; šituo, atveju jie 
reikalauja išorinės pagal
bos. Čia plati dirva drau
gijos instruktoriams — pas
kaitininkams. Suvalkų kraš
to Šv. Kaz. Dr-jos skyriuos- 
na labai retai siunčiami pre
legentai, toliau šitaip netu
rėtų būti. '
'Mūsų krašte yra tik vie

na lietiyfiška mokykla, Vai
čiuliškių sodž., ir gi Šv. Ka
zimiero D-jos laikoma. Žmo
nės negali ja atsigerėti. Mo 
kytojauja p. Dubauskas, ku
ris mokslo metų< pabaigoje 
suruošė gražią pramogėlę su 

mo
kių skyriaus — Burbiškiui kinių atliktais. ,Pas mus tai

han—Mūsų vartotų karų skyrius parodo didelį 
pasirinkimą “0. K. ” vartotų karų—ir vi- c x/

' ■ 9 si prieinama kaina. Ateik ir pasižiū- S1
L.. rėk. ' •

"“C. .■/’KĮ

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, > 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano. -

Chevrolet Motor CompanyJ
GENERAL ohlCES 110 Cummington Street, Boston

* ‘ AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

vanota Raudonojo Kryžiaus 
ųiedaĮiu (Rolfe - fcreuz-Me- 
dailleį it dviem kitais or- 
denai& Per-i70-l m. karą 
(Vokiečių" su Prancūzais) 
sesuo Sibylla savo ligoninę 
privedė kariuomenei. Nlio 
tų laikų ir po šiai dienai 
Ehrenbreitsteine ir Kobkn- 
ce kareiviai ir civiliai žmo
nės seserį Sibvllą už jos di
džius nuopelnus gerbia ir 
vadina “Mutter* .Sibylla” 
(Motvna Sibylla). Raudonas"O.K." Priekabas ’ 

'T -Į -■*.-* * ,
k <' ‘ r; ‘. f

Apsaugoja Jūsų
Pirkimą

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO Į LIETUVĄ 
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
------ ant-------

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

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

versta skaitytis su lietuviu 
elementu. Ten, daromos lie
tuviams skriaudos greičiau 
pasiekia centralinės valdžios 
ausis, lengviau jas galima 
pašalinti, vietos administra
cija nors kenkia lietuvių 
^reikalams, bet negali tų rei
kalų visai ignoruoti. Suval
kų krašte dalykai kitaip sto
vi. Lenkai sako, kad 4jia 
ftėra didesnio lietuvių skai
čiaus, tik saujelė “šaulisų,” 
kurie reikią uždaryti kalė
jimam Jeigu jau ponai mi- 
nisteriai viešai kalba, kae. 
Suvalkų krašte nėra lietu
vių,-tai ko norėti, kad lie
tuvių buvimą pripažintų 
koks nors vaivadijos refe
rentas, starosta, ar kurato
rius? Taigi ir elgiasi, kaip! 
tinkami. Niekur kitur nėr 
buvo lietuvių kultūrinis 
veikimas su tokiu brutaliu į- 
nirtimu, kaip Suvalkų kraš
te, niekur kitur taip be ato
dairos nemindžiojama lie>- 
tuviii teisių, kaip čia.

Ištautėjimo pavojus čia 
gal mažesnis, negu Vilniaus 
krašte, tačiau kasdien jis 
darosi rimtesnis. Ypač po
lonizuojama jaunoji karta— 
mokyklomis. Gerai, jeigu 
vaikas susipratusiuose na
miškiuose randa’ tautinę at
sparą, jeigu gi ne, — jo sie
la visam amžiui palieka už
nuodyta, svetimos rankos į- 
skiepytais nuodais. O tokių 
reiškinių, kur tėvai tautiniu 
atžvilgiu indiferentai, gali
ma observuoti šimtus. Ži
nant metodus^ su kokiais 
šiandien polonizuojama lie
tuvių vaikus, galima drąsiai 
pasakyti, kad žymi jauno
sios kartos dalis užaugs tau
tiniais invalidais.-
mas lietuviškame 
krašte lietuvių 
pakeitus lietuvių 
mis, ištautėjimo pavojus tuo 
tarpu beveik išnyktų.

Kad ir sunkiose sąlygose, 
bet ir Suvalkijos lietuviai č- _____ _ a _

P mesi organizacinio bei kul- rįaus Oškiniuose, 1 Burbiš-scenos dalykėliais, pačių 

tūrinio darbo, burdamiesi į

yRadįator/ 
v4tearAxle 
yTransmission 
vSiartinž ; 
yLighting 
ylgnition 
VBattery^ 
v^Tires 
vzUpbolstery 
v-Top_________
vFenders 
vFžnish

naujiena, nes lenkų mokyto 
įai mokina vaikus tiktai’si 
raudonais baltomis vėlevė 
lėmis “spaceruoti.” ‘

Lietuvių suėmimai kuriai] 
laikui aprimo, bet dvi poli 
tinęs bylos dar ir dabar ka 
bo ore: “28” — Varšuva 
Apel. teisme ir dviejų moks 
leivių pas Suvalkų tardyto 
ją >(130 K str. str.). -Pašku 
tiniu metu Krasnavo vals 
čiaus lietuviškuose sodžiuo 
se prasidėjo masiniai sodie 
čių tardvmai. Toki tardy

- I
mai paprastai būna netoli 
mų “vvielkich j>rocesOw’ 
ženklai. Pagyvensim — pa 
matysim.
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tmui parūpo 
balsavimas :>'ir yra 

Dievas.^ Gerai? p^ak^im.
saj Buvo Brocktone ; if Nor-

* WWvW vJl tau- Vieįųr jtt kitur :;be-
taSkiF"generolų dieviai nubalsavo, kad Die-

J vo nėra t, Nęfvobde balsuo

ta bene 1912-ais metais. Bu
vo prakalbos. Kalbėjo ne 
Sir Arthur Keith ir ne Sir 
William Wragg! o “ne! bei, 
jei neklystame, kitu du 
“garsiu galvočių”? - 
telis ir Paukštys! O pra
kalbas . - surengė;, paskui 
“moksliškai” diskusavo Die
vo esimą ir pagalios nubal
savo, kad Dievo nęra... so
cialistų kuopa! .Stebėtina 
kad'ppnas socialistų laikra
ščio redaktorius ligšiol apie 
tai nežino! Apie garsiuosius 
Norwoodo/ir . Monteįlos bal
savimus žino visa Nauja 
Anglija ir dar ir dabar te
besijuokia, bet Chicaga toli 
nuo Naujos Anglijos ir gai 
uo ir galima išaiškinti po

no “Naujienų” redaktoriaus 
nežinojimą

Keisti žmonės tie mū 
antikatalikiški • redaktoriai! 
Pešasi, pešasi vienas su ki-Į uždaryti kalinius, 
tu, bet, lyg tik pamatė ką- “Vėliau? nežiūrint mano 
taliką, ar pastebėjo ką norsjir draugo Manlevo perkal- 
tatalikiška, tuoj susigieda.[binėjimy, skėlėt mumš po 

 

3av. kad ir “Naujienų” irjkelius Sykius į žandą. Pa- 
teooklyno “Vienybės” re-įgaliau susirgote ir užmigo^ 

 

daktoriai. Ko tik jie nepri-fte.”
Šis raportas yra tūpęs 
aškvos Iz^est^ja.
Linksma bolševikų roju

je^-. . kai kam! Mažesniems 
— po mordam! >z • x

paprasčiausio 
o ir tiesos nu- 

■* J»•.%-j* -■ ■*•-* • ■'T *■->.
/ -

ir -tt; ‘ Ypač jaunimui grar 
žiąi kalbėjo. <tejįMnįnėjq, 

.... ................į__ kad mūsų jaUnudmenri rei-
MjOt kalinga svaigi, tj-ra, Imte-

~ tną nuotaika! -Jau-in<t^p 
lietuvio būdas esąs kiek "pa-’ 
hiuręs, pesimizmu persistm- 
kę^. Jis megztas1 dėjuAti; ' 
škūstfe kiiv reikia ir kur ne“1 J I'f*-
fefkia. : Tas pats, ir su jau-“ f j ' •<

(1 
(H

“Tūriu gai’bės juras pra
nešti, jog man' einant pd- 
heigasnaktį iš šio mėnesio 
11-tos į 12-tą neatsitiko nie
ko ypatinga, išskyrus tik tu 
faktu, kad jūs, milicijos vir
šininke, sugrįžote į kancelia
riją 3-čią valąndą iš ryto 
girtas mažutės dūdų, orkes- 
tros lydimas. Jūs liepėte 
man eiti sykiu su jumis į 
rekordu kambarį, kur pasi
ėmėte tris butelius vyno, ku
riuos ir nusinešėte į savo 
kanceliariją.

“Po to liepėte paleisti vi
sus kalinius ir astuonias iš 
jų nusivedėto į savo.kahcė- 
liariją, kur jie buvo privers
ti žiūrėti,-kaip jus tustino! 
tris bonkas vyno orkestrai 
pritariant, if liepėte jiėihs 
sveikinti jus jūsų gimtuvių 
dietos pfoga. Po to liepėte

dabab^aušufikia- 
^ttatiiunta-pariijta ei- 

j v *‘viėiiybes.”
utinįhtail V pašilikb sau 

v^jsę kritikuoti J opoziciją, 
bet tas teisės neduodą opo- 
Žicijai if patys šavfcš iė sa- 
tujų nėkfitiknoja; If kas 

|]^i atsitiko? .Statyt, tad ne 
viskas -yfa gėrai; jbl pačių 
tautininkų sphudd jad pra
deda rašyti apie savųjų 
“tfflkttmtlš,” ^riibilybes. ” Statyt, kS H} ariWbių” 

barbihfrikas” hėfa kii-l^fa daug, jS itet priėteliai 
rios norš partijos pfeikėjašjfra priteršti Užsiminti apie 
ar girėjas, bet tenka atiducpĮjas, hors ir švelniai; fr nė- 
ti kreditas ten, kur jis pri-jfa ko stebėtis. Valdihinkas, 
klauso. Nors ir iiepatentuc£|Lnodantas; kd8. piliečiams 
ti tautininkai, krikšČ.-denfc 
ir ūk. s-ga tuo savo i 
parodė, kad jie yra patrio
tai.

g jį -y ’
South Borte*,

. To dar nėra te-
ū fefcVę iki šiolei. Opoziei- 
t yi^ai pasižada reikti e- 
mają vyriausybę! Tiesa 

remti tik dalinai, 
fet tada kas yra Lietuvoje 
rdėjęs apie tokį kuriozą? 
kiilinkų sąjunga ir Kri- 
ičibtiii} demokrktų partijos jjgjfez. *•*" • -y- —  - - įskėlbė spaudoje, kad šied- 
į partiji remsiančio^ Vol- 
smaro vyriausybės pastan- 

į^as apsiginti nuo lenkų puo- 
jtaąų tafptdiiliilės diploiha- 
Bįbs srity.
$ "Žinoma, jei lenkai padarys 
:<ų' 'ginkluotą užpuolimą ant 
ĮUetuvos, Visi Lietuvos sii- 

bitą jos gihti be parti- 
jĮą-ir pažiūri} skirtumo. Ki- 
taip ir būti negali ir nieko , , i} M i
|§yjtJftfa ūiartirM kat “gerbiamas veikėjas” tveri 
jĮĮĮjpyra pakakęs, kaų len- 
’^teis.tiŽįniyras Lietttvą, viri 
’SettiviAif b^iršę partinius 
■ginčus, eiti} jos gihti hėžiū- 
įihtį ar juos vestų Volde- 
-fbiafas,. ar pats velnias. Vi- 
ysai kitaip būta ligšiol di- 
č|»6matinėse Lietuvos kovose 

lėūkaiš. Opozicija netik 
nepadėdavo valdžiai, bet 

^trioliškai ją kritikuodavo. 
Stt žiauriausiais kritikais ssr > t v ■ paprastai būdavo pažangie- 

<Iaf)artiriiai tautininkai, 
3&M jietnš, bet kitų parti-

. &itJhėriiš tekdavo Vesti 
rvKiėi >
Krikšč. demokratų ir ūki- 

sąjiihgOŠ pasižadėji- 
įiaĖš rehiti naudingas Lietii- 
ž^į’ taiiiinihkų pastanga? 
stfjft&utinėje diplomatijoje 

'juo idbiau reikšmingas, 
įį krikščioniškųjų partijų 

yra 'nukehtėjiisi riuo 
daigiau; degu ki- 

4ijų spauda, kad kri- 
SSbhiškiįjtį partijų adresu 
IVb iŠ idUtininkų pušėš pa- 
mrfa daugiau priekaištų, 
lis tifiUs partijoms terūpi 
feh ^ftftijtį prestižas if nO- 
18'valdyti — ne tatitife 
ta^ .būk jos rietančios par- 
jjfaukščiau už tautą. Kri- 
SČioniškųjų partijų paręiš- 
SMredts kad taip 
■į jcrths rupi tdiitbš gtiroyė 
KlSek H& mažiau; o gal ir 
raginu negu patentuotiems 
tttiotams. Nėra čia reika- 
t įtddltiėti, ,kad k. derti.' ir 
ic 8-ga eidami j talką ginti 
lįeftnnos nHo lbnkų^anaip^

Rtatūrai; cenzūrai^ vie-

<šč.-deni. I bėra leista jį kritikuoti, 
žingsnid Igdiina pagrindų fiesiskaityti 

su piliečiais, atlikti savo 
pdfėigas tik kad įtikus auk
štesniems, o, pfbgai pasitai
kius, pasipelniiiš neteisėtu 
būdu. Despotizmas — viš- 
vieii*ar tai bus carizmas, ar 
diktatūfŠ — yra gera dirva 
išsivystymui biurokratijos, 

.■ . , - . i . 'Iktiri iiėifiėgstU Skaitytis be
mename tuos laikus, kuo- 
iilet pašalpiriės draugijos 
buvo tveriama tankiai tik
tai tam, kad koks nors “vei- 
kėjas” liktų jos “preziden
tu?’ Išmetė iš viettoš dfaii- 
gijos “prezidentą”—ir tuoj 

kitą if, žihoina, tampa jdš 
“prezidentu” — pirminin
ku.

Taip pat yra buvę if Liė-lgiau, kdbiifet netenki deiho- 
tuvoje, tik tenai tverta ne kfatijos esmes, 
pašalpines draugijas, bet Į į • 

 

politines partijas ir tankiaiję- - ~ -To
lygiai tais pačiais tikslais 
kaip ir kaikurias mūsiškes 
pašalpines draugijas. Pri
viso partijų ir partijėlių, o 
rinkimų metu sąrašų ir są
rašėlių Po kelių metų to
kio politikavimo pasirodė, 
kad iš tų partinių skeveldrų 
tegalima sulipdyti vargais 
negalais tik tokią sulopytą 
valdžią, kaip kad biivb liūd
nos atihiiitiės Šleževičiaus 
valdžia prieš GHiodžio 
17-tbŠ pervėrsnią. Dfifesfiti- 
kiiriihės Agitacijos įerzin
tas ię tdščių pdžadtt Apvil
tas, tamsus 2 '
sUsipbatęs sodietis pradėjo 
kalbėti, kad, girdi, būvį jei 
ir ne geriau’ tai bent ra
miau prie jjaro ir po vokie- 
eid! Su Gurodžio 17-ta ne
patyrusių vadų ir tamsių 
masių bandymai sukurti 
Lietuvoje demokratiją pasi- 
baige fidšco ii Lietuva suki- 
laukė etiro—diktatūros for^ 
moję. Kaikaš mano, kad 
17-tą gruodžio demokratija 
subankrutijo, bet tai' 
tiesa. Buvo tai pirmoji de
mokratijos pamoka.z Pilie 
tis pamate, kad pgrdaug kri
tikoj ir dargi nerihatos ir 
šališkai partinės kritikos, y- 
ra nesveika.
v< Stt gruodžio IMS prasi 
Ąjo4w&dų irAžtfkm Cfflit 
znros ’ laikai. Bei- gruodžio

jdi
I

Su piliečio teisėmis ne sii jo 
kišene. Prie to dabpr eina 
Lietuva ir, matomai, jau ge
rokai yra nužengusi. Tau- 
ininkų diktatūra bus tai 

antroji demokratijos pamo
ka Lietuvos piliečiui. Pir
moji pairiokM irbdė; kad nė- 
galinla vaikiškai žaisti ' su 
demokratijos formtahiš: gi 
antroji dar vaizdžiau btiS 
įrodžiusi, jog yra dar blo-

-■ Svo-

ŽHfMk Kiuriais WtaŪU
.’-■*-**- ■ 1ULM1 a*I8uXu9^.—vlHBauuIlKO w8*

pagym&atM m. Jatikti
SvBtittiems; usMgsmas 8a

- VHįms. ’• ... '•
Žolynė! Koki kilhikri-

kščionio širdžiai švėniė! __ __ — r_
fei jos..įaukią kad ir didžios Į huomene; ypač, kaj.jjojo.sie-.

: ^ą1 i^Mią ima temdyti žemi T įgei- r •;
ką saulei patekėjus keturi Į džiai. Jis pradeda ieškoti .4 

Lundą rata, taukši kanopos Įtinąs pasilinksminimas pa-9 i *’* < * i * *".v *“ ■ ” į''♦ i t1 J* ' *F i ?•■

flarbymėtės metu. Štai tik L ima temdyti žemi r įgęi- 
ką saulei patekėjus keturi džiai. Jlo Pxctay««. 
ilgi vieškeliai dulka iš tolo. 1 dirbtino džiaugsmo. K) dirb- 
iJūnda ratą, tautai kanopos tinas pasilinksminimas pa- y . 
i lygi} kietai nužvyruotą I ^reiškęs įvairiuose dabartį- ;V 
Kelią. Jie visi veda į Va-Ibiuose moderniškuose šo- . 
baininką; kur pef Žolynę ke-| kiliose, svaiginamuose geri- • 
tiirių dešimttį vald.hdiy dt-|mtiose ir tt Reikalinga nu
laikai. Suvažitioja ne tikkikratyti sielos nešvarumai, 
iš dpyiirfkės parapijų? BetIdulkės, purvas; tuomet gims 
if iŠ Saiig toliineriiių kath-lif tyras natūralūs jaunuolio 
pų. IŠ BifŽiį, Papilio, Lari- kuokas; jo akyse žibės ne- 
flėiid, Kiipiškid, SiibaČiads, I kaltas džiaugsmas ir pasi- 
I*&hevėžio; Pasvalio čia vi-1 tenkinimas; tuomet jis jau- 
Šuš pafnatysi. Nori ką Horsjrife laimifagas be jokių kitų 
iš šių apylinkių sdšitikti —Idifbtinų —: džiaugsnidi priė- 
važiuok pef Žolynę Valiai-J Juonių — pabrėžė pariioksli- 
hiųkan!

Vabalnihko bažnyčia, kad 
ir nė labai ištolo, bet ir ne 
iš arti matosi. Ji kddais 
buvusi sename klaniniame 
dorėnų Stiliuje statyba; bet 
dabar perdirbta if labiatf 
panaši į baroką, ypač tidū-j 
jinė išvaizda. Prieš Didįjį į 
Katą ji biivo dailiai ištary
ta'. Tačidu laike karo stoJ 
gui degant — ir vidus baž
nyčios' ypač lubos alingo
jo; apsmilko; jos ir iki šiol 
neatnau j intos. Tačiau vi e-

hihkas.
kada man tenka būti Va- 

[bdlninko .bažnyčioje — vi-, 
bad išsinešu labai gražų kil- ' 
bų įspūdį. Bažnyčia graži,. Į Visad fūpeštihgai- gyvotnis 

Į gėlėlius ir vaihikdiš išpuoš
ta. Per dič&iubsiiis atlaidus 
įštiruošiama niišijOs. Kėho 
įtdtai rfipesriitl ? —t) gi vie
tos klebono kun. M. Kirlio. 
Tai dhr jtitifia, gyva, bega
lo. jhutri siela, kad if pagy
venusio ainžiaūs kiltie. Nors' 

... ... v. . šiandien, talbama apie tiky-
™ k?^>n? uįP^apijimųIhim^, 

- ”’^er ątlaidii8 jįrfg
ėlenus * valnll^pasakyti W-

. • ta' *
\ 5 
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rašo apie kits kitą! Be 
prieš katalikus atsistoja vie
name fronte, tarsi būtų ne; 
tik broliai, bet dvynukai! 
Vienas kalą, kitas zalatija. 
Naujas ponaą; “Vienybės” 
redaktorius /nikąlė net nau
ją epitetą “bažnytinintai” 
katalikams .pagadinti; gi se
nas “Naujienų’’ redakto
rius pazalatijo “D-ką” žo
džiu “tauzija.” Matyt jis 
dar atsimena savo jaunas 
dienas,kuomet buvo prigata- 
vuška ir vartodavo žodį 
brėchaješ ir išvertęs jį į 
tapizija pasiuntė “D-ko” 
adresu. Juk negi būtų taip 
išsireiškęs, jei nebūtų tikė
jęsis^ kad “D-kas” “tauzi- 
jaK dėl. Dievo garbės kitaip 
sakant meluoja;”, negi pa
galiau būtų savo redakcinį 
straipsnį rašęs, jei būtų ži
nojęs, "kad “D-kas” rase a- 
piė balsavimą dėl Dievo bii- 
vimo pasiremdamas faktas.

ištiktųjų keista- tų anti- 
kafalikiškti fedaktofių psi- 
cftblbgija, iŠvirkšti jų psi
chiniai kompleksai. Jie pra
deda nė nuo šaltų faktų, bet 
išpučia visuomet pačiuose 
rusinČią katalikų heapykart- 
tą ir drožia straipsnį, ta
riame pagieža kurikulitibte 
kunkuliuoja, bet is faktų tik 
karikatūros telieka. Jų do
rai yra jų “faktų” itiočitU 
tė. Tos lūšies borai pa v. 
pagimdė poiib “Vienybės” 
tedaktoriaiis galvoję tokius 
“taktus,” taip jo straipsny 
ptefinetieji, bflk Italiją, ts- 
ptiniją, feusijg, Lenkiją 
Lietuvą ligšiol Valdę.. J
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falbM^-nigair tokie t
■9į

V

rūpesniu, 
dingai gėlėmis

ns ^-užkimojimams,
HKFikv.

bėga žmones iš bažnyčios., 
bet brukasi vidilh hors ir

y.’-'?r-^Trn,.rr
J

lę, 'jaunuomenės uždavinius
į. ta ’ • .y , ' . * ~ f. *

• 44 4 • 4 * •<, , ,;,.<.pasaKyti negaietum^ jsjau-išpuošta, kaip kas met, ta>&klBį, ajlgdifoš
ir aais Dangun Dievo Mo-U pasiima aaugutiitf 
tinps ėmimp atlaulais buyo L]fl ja Psf. paifiokslte ne- 
rnisųos. Pamokslus sakė L. -■ h?ą .. haSnv;;i„.
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thas- jti meiffiU iodettusį kad 
jai tttkus. JI ntigalfe it 
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5 Hektaru.

•

tuvoje, tik tenai tverta neĮkfatijos esmes.
Krikščionių demokratų ir 

Ūkininkų Sąjungos pasiža
dėjimas remti esamą ją vy
riausybę diplomatinėje ko
voje su lenkai^ parodo, kad 
krikščionims -rūpi tauta ir 
alsiybė kurkas daugiau už 

partiją. Jei tautininkai pa
norėtų tai suprasti, jei pa
norėtų sueiti talkon su kito
mis valstybiškai nūsistačiū- 
sidiilis phrtijdtniš ne iscii- 
daiiš šiisitarifiio keliu, tuo- 
mėt po dviejų negatyvių de
mokratijos pamokų būtent : 
1. partinio egoizmo išreikš
to demokratiška forma pa
smerkimo ir 2. partinio ego
izmo išreikšto diktatoriška 
forma pasritefkimo galė
tų pradėti mokytis trečią ir 
ilgą Jekeiją, būterit, valsty
binės kūrybos dafbb, laisvei 
ir blaiviai kritikai šviečiant.

Bbt ar taip bus? Ir ku- 
riš diktatoriiis yra atsižadė
jęs \ valdžios nevejamas? 
Lišttįta juk nė stebfiklų že
mė .f.

t ' ' ' ' '

MyHatik t&rtli dor% nieSės 
venę *™w*T iBpnvMiO jai- 
šint: teik*;' ptiMitedaiiiail spSe Lietuva ligfibf 
j* fa^l tarlta*-”-',“'*'‘ "“t ■ - --•

, pelitiniai iie-

.v

pia poną * 
storių Vartoti

Ji gėdlnsfs turėti ptif žodžius; kai? “tfližiji?” if fe-

dfthgyttęi'. kars 
ms’Hr kitiente ’jų dik417-t<£ bttvd pefdaiį kfitL

ir aptikatalikiš- kos, po gr. 17-tok Vfeik visai

' ' ' ■ .-'a_SŽŽ f ‘

Tdtifihihkų brganaš “Lig; 
ttivOs Aidūs” siūlo pakeisti 
žemes f efUrmą štai . kai ji: 
Dvdriniiikartis duoti tie 80 
bet 150 hektarų, kumečihniŠ

misijos. 
Marijonas kun. Tilvytis, ži- 
S da"!!lin;-.F^ braškamo choiais

artais kun. fcemėšio laikais, <; 
I ■’ 'f S 1 J '' C •Įtačiau neužšileidžia apylinį 
fkūų bazhj4ių giesmininkams. \ 
ĮŠtai dėl ko taip jauku čia.

■ (atvykusiems iš svetur žmo- 
Ineliams; jie gėrisi nėatšige- j fedaitii, tandd gfažHuŠ ph- 
I vyzdžio iri Sielai džiaugsmo. 
| Savieji kad ir nėsididžiuo- 
darhi gali būti tekinti savo 

Įvadui klebonui, kurs tiek 
rdaug dirba savo bažnyčios 
Įreikattinik if duoda progų ri 
I sielos gytririmtii riekti kfi- 
Įkščdohiškds tdBttlybeš kėli^L 
I Užtad vabalninkėnuoše įy- 
|venimaš teka grynu šaltinio J į 
I vandbhėliii įdubimas, mo- įį 

' Herys if bendros tai
Į draugijos gyvttojd gražiai. 
Šis katalikų sūsipratimas 

įmatomai visur ima viršųyvi- 
jsose srityse- ’Af imsim ta- 

. Į talikų spaudos iššiplatįnimą (J 
Įdf kitką, čia negalima aite! ‘

i

tie 8 iki 20 hektafų, bet i iki varais. Apie tėvynes mei-į^ * nfe ^ks, 'kblcs

S <

—SHAŪNTŠTE
jfei, jaUhyste skaidriašyde, 
Idtt lanktį žiėdiii pražydę, < 
Į’ad if gėlės, if šapiiai. 
Ne tti riėha tišžihai 
Savb šlėkiiį, šavb kelio, 
l^u, kaifi Spindinti žvaigždelė 
Aiit žettiėlės sklijiuto pilko; 
Kaip ir debesėliai šilko, 
Ruriė pąlliko į&jlangėrfiiš. 
l’ti sužydi tai gėlėifiik, 
fei siišvifiH kMip ugnis, 
tr jgi tavo nofš mirksnys 
Vieti^S gęstU ihaii krūtinėj, 

. Ašen karčiai nusiminęs 
keikčiau juodą niūrią žemę.
Ik-tik dangūs man užtemę ' ‘ 
Šaltbj žemėj’ užburtų..
Ei, jaunyste, skdidri tu! 
Duok man spamtis lakaus .vėjo. 
Te aukas saulei Aidėję 

? Lenkias kalnai if naktis. ’
Te^ti jėgd ir viltis 

-Jteit’jgĄirina ir fittisiha

\t ugnies.

skdidriašydo,
• išvydę' 

ir biriai, 
saphai, ; -

i taų'kdifsftjtis. 
ihah liepsnojus 

ftk&tisiife hžtęš riHrtinai, 
TU, jaunytę &

r amž^hi. ;• 4

galo nephštebėti, kad v
7'. _ ■_ ■ •

• , ta $

Tatt visi 
žėtaėš 
kkal

Ivak^ _ 

eialirių ar lai s 
našius sąrašus.

Ihteligehlų s 
bafilinkėhai Vii 
kitųšafdkajm; 
bufdldš Vjflat



Kun. S. J. Vembrė

:escio pa

leidžia p
. JI*

kė kariuomenės <p.

nedarbo laikui; 
lingu, išlaidų 0 
turėtų iš to di

kuopoms, su tam. tifa^š-iBląi- 
Vybėsobalsiais, salėms iškabų.

Kazimiero ęeserims Pažaislyje 
$55.00., Tam tikslai pArėfika 
tha’aukųnao delegatu ir pri

vi i&

kaitins. Todėl bevei 
kietijoje,Au^riįoje; 
je, Amerikoje.. >įsai

sl priverst kataiionų 
rujos dalis) kuūiguį*

(tibrą^jiė gav^iŠ<| 
vo leidinių vartoti sa

mis, atsiskaitaiit iš uždarbio, bet šita Sąly
ga, kad samdomi darbininkai sutinka ir kad 
reikalaujamo! kainos neperviršija tikru 
darbdavių išlhidų.

Kuomet mokėti? Tas pats mokestis pa
taisys-, ar pabldgins darbininko gyveilihkj

Gėrb. kun. j. Švagždys- — 

plrtnitiiflkas; >
p-nas B. 'Jakutis — 1 vięe

i
rie priseina peržiūrėti 
ošė, ir pejržtiiktis jų 

istose sąlygose reikia

f; Susivaldymui reikalinga 
tvirta valia. Ją reikia la-' 
vmti, stiprinti Kas ant tiek 
yra silpnas, jog negali sa
vęs suvaldyti, kaip galima 
laukti iš jo blaivaus^ tvirto 
gyvenimo? -Tol bus blaivas; 
kol susidurs su proga, arba 
kol užeis pagunda. Gali jis 
būti susipratęs bei mokytas, 
Suvalgęs bei turtingas, bet 
jeigu jis silpnavalis, nėpa- 
jėgs suvaldyti pobūdžius iš 
vidaus ir atsispirti įtakai iš 
šalies.

• f' ■

• Šiandien daugelis jaus
mais bei ūpu gyvena. - Ne
turi tvirto nusistatymo, ne
besugeba pasišvęsti kilnes- 
piems idealams. Tas įrodo 
susilpnėjimą, valios. 0 juk 
.tikra žmogaus vertė ne tS; 
ką jis turi, bet tą, kas jis 
yra. • “Dievo karalystė ju
myse yra,” sako patsai Iš
ganytojas. Jis mokino žmo
nes meno • valdyti save; 
“Dangaus karalystė kenčia 
prievartą. ” “ Sergėkitės, 
kad kartais jūsų širdys ne- 
būtų apsunkintos apsirijimu 
ir girtuoklystė;”- Tam kaip 
tik reikalinga tvirtybės do
rybė. Čia supratimo nega
na. - Geriamieji svaigalus 
supranta negerai darą, bet 
neturi jėgos atsispirti pa
gundoms. Taigi ne mokslas 
bet -valia ir jausmai kreipia 
žmogų į tą ar kitą gyvenimo 
vagą.

aiM. Darbiilinkiį.gyvenime vieni reikalai 
casdien kartdjdši, kiti rečiau atsitinka, bet 
reikalai! ja didfešhių saldų; todėl ir būtų ge
riausia, kad darbininkai gailių didėshę mo
kesčio dalį kaš ša vaite, kita gi Uždarbio da
lis butų mokama kas mėnūb, *gąl it kaš. ke
liolika savaičių; Ar šiaip, ar taip vyriau
sybė turėtų pasirūpinti, kad'nuolutinik dar
bininkų rųokektiš būtų mokariias tie kdsdieii 
nes kitaip darbininkas beveik niekad itesti- 
Šidės pinigų didesniems reikalams.

Labai hegėra mokėti prieš sekitiadieriiiis 
ir švėntaJiėniUš, ar kitas dirtiaS, liuoshs 
nuo xdarbo, ties darbininkai tokiom dienose 
daug pini gi j išmėto be reikalo; įstatymais 
reikėtų nutarti, kad mokestis bų 
mas savaitės ridur^jė; 
privalėtų būti 11 
kitaip esant, ctdi

SU
negU( tas,fjkų^is miešti 
kariauja” (pr. 16,32)

22. Kadangi svaigalų bkūga j 
Vfe plačiaus Ar pikčiaus užlieja I 
lietuvių tautą ir ima virsti fe-1

• % e . •

pidemija; y •. — 1
^.Kadangi girtUoklybei apga-J 
lėti Blabrininkų Susivienyjimd Į 
pajėgos*per menkos;

ir kadangi kova su tautos I 
jigomis, ypač kova Su girtilok-I 
liavimu, yra pareiga visiį tau-1 

tos dvasininkų, laikraštininkų, I 
rimtai mąstančių visubinėnin-l 

kų; . v_
Todėl, / Blaivininkų Seimai j 

vienbalsiai su pagarba į juos I 

Atsišaukia, ir kviečia pradėti 
riintą kovą su girthbklikvittin, 
ypač su girtuokliavimu viešose 
lietuvių pramogose; blairitis- 

gi žmones, labiausia jAtihtiome- 
n'ę, organizuoti į blaivybės 
draugijas, kad juos apsaugo
jus nuo alkoholizmo ir priren
gus blaivybes skleidėjus.

Beto, Blaivini hkų Šeitttaš 

vienbalsiai įgalioja centro vai

dybą specialiu atsilaukimū 
spaudoje: į dvasiškiją, į laik
raštininkus, į visuomenės dar- 

buotpjus.: juos visus Kviesti 
remti Blaiviiunku ^usivienyji- 
mo vartomąjį darbą.

Renkama centro valdyba se- 
■ karitiems metams. Jos sąstatą 
j sudaro:

Gerb. kun. J. Jakaitis—dva
sios vadas;

kabliui* -Alfefi&fc

Valdžid nevvkusi, ir nūn gir
dėti jog ji kMifi 
kitęjftsif Mat; Mistv-
Hėj • toks nepasitenkinimas 
talSžur, - kad žftibnės dalįar 
įžiūri, jbjfe; tavb /įjfii&Į,JĮr 
diktatoriaus ^norams įū-it^i-'
' . ---------j i ■

pripažinti teisingu tą ihokestį, kufs priim
tas maž daug toje apylinkėje ir kurs daf- ' 
liniukams suteikia pertekliaus pragyveni
mui; prigimtas darbdaviams ir darbinin
kams teisybes jausmas beveik nejaučiant 
ras tinkamą- normą paskirti feišihgam mo
kesčiui. Siauresnis teisingo mokesčio nu
statymas liko pageidatljamas tiktai dėl pa
prasčiausių teisybės reikalavimų neužlaiky- 
mo, kurs įvyko prasiplatinus liberalizmui. 
(Čia pravartu bus priminti, jog valstybė 
neprivalo kliudyti, darbininkų organizacijų 
atstovams tarties dėl niokėsčio šu kapitalis
tais ir kaipo lygiems su lygiais daryti taip 
vadinamas tarifo sutartis*. kuriais kaipo 
darbdaviai, taip ir darbininkų organizaci
jos apsiima laikyti. Šitokios sutartys daž
niausia bus teisingos, nes iš abiejų pusiti 
tariasi beveik lygios jėgos.,. Kaip kituosi 
klausiniuose, taip ir čia vyriausybė turi tei
sės nutarti mokesčio didumą; valstybės net 
yra priedermė nuspręsti šitas klausimas;

! jei pavaldiniai reikalaujmtokio įsikišimo ir 
, jei toks jos įsikišimus Wa^reikalingas ap

saugoti darirtiidnkųfrtdsftffl®/priederme 
būva d Ar didesne,
sidaro tokie visuomenesfšąįnįy^ąi, kurie ve
da prie darbininkų Skurdo ir gręsia visuo
menės varnytei ir gerovei, kaslink mokė
jimo būdo, mokėti prekėmis, paties darbi- 
ttihko dirbamomis, be abejo, privalo būti už
ginta, yjiač kad tai nepaliečia vien - tiktai, 
kaip rodosi, mokėjimo būdo; bet atsiliepirt 
dar ant mokesčio didumo, riet.įyginasi ąfe-

pirm.; z t
p-nį O. Adottiaitiefiė — 21 

[viče-pirm.;
phas J. Svirskis — raŽt.; į 

p-ni O. Sidabrienė —izcl.;| 
Į p-nai J. TatUlis, P. Mahkr.s I 
I ir p-ni 0. Adomaitiėriė — iž-1 
I dB globėjai. " I

1 Literatifae komisija: / J^feib. | 
I kunigai: Š. Kiiėižys, J. G&pli-1 
I kas, S. Vembrė, Pr. Strakaus-1 

| kAs. < ■ ■. . ' 1

I Reiškiama gilia padėka vte- 
l'tbš gerb. kl. klh. j. Jakaičiui 
I • f
I už rūpestingą seimb prirengi- 
I tną ir gražias bažnyčioje iskil - 

| tebs ‘ ktiri. S. Vembrei ūž inri- 

I hihgą pamokslą; btivUsiHi Dbh- 
I tro Valdybai už sėkmingą dar- i 

I baviinąsi ir seimo dalyviams 
> -b <
I bž gilų intetesaviniąsi, Blai^y- 

bes reikalais.

Į fcėnttt) dtkslbS MlftS
I kun. J; Jakaiti! sukdlbft iriai-.

Į dą. Seimą uždaro pirmininkas 
I kun. A. F. badgis 5-;ŠU vūt 
I v&karė. )

■ • l’irm. fcuil. A. F. įjatigis 
Rast. K. Senkus

Anglių 'diktatūrai x Egi 

negeriau sekąsi. EgįptįeČ 
nors ir prisidengę ,^tąi 
nio” karaliaus ktrUkų,'.;; 
dėlto aišku ' visiems I 
kraštą valdo ne karab 
bet anglai; Jie laikb.^ 
riuomenės pulkus Egipte 
pasitaikius rimtesniam 
vojui, atsiunčia karo lą 

i padėtį “pataisyti” —-J 
tuoj aus ‘ ‘ suramina ’ ’ egip 
čiusl. .Kad sklandžiau fe 
tą valdžius, karalius sei 
paleido, ir paskelbė, kad 
trims metams praėjus/ ii 
ji linkimai teįvyksįą. z 

I bar. baugu, nes jaučia;. 
I tautininkai turi žmoiliU 
I ną pasitikėjimą, ir lai

įstatomas

Kį turi ddtbininkų 
lamas už darbą; tai 
darbininkų klausi- 
0 yra tvarkomas ri
nkų, bfet ir visų šėi- 
mdkeščio laikomas 
, vaikų auklėjimas; 
>s gyvenimas daug 
iš. > 
ties turi teisinga ir 
js labo teisdara, pa- 
kestį. Uždarbio dar-
i jų reikalams, todėl 
tyti bėtrt mažiausį
ii privalo žiūrėti ne
to, bet ir .inokėjimo 
ik mokesčio didumo, 
l pašiūlijliiiaš ir pa 
ihis Vfeikšhys; spreri-

teisingumą; be to, 
’isos eilės kitų veiks- 
ojo dar^o vertė, prie 
, reikalingos išlaidos, 
;yti mokslui bei pri
menąs labas.
rodyti atskirus veiks- 
ziūrėfi skiriant bent 
įkėstį, nėra jaU labai 
mokesčio nustatymas 
se, kitaip sakant, bett; 

pas prie kiekvieno 
" jibrilrtng yra

TikH ko^nuni^tdi, kiij 
žiūrėjo į Sdyibtų Ėksi 
kaip į tyrą rėjų, iiifėą 
kbti šdU hailjiį Idealą- 
sija. pamažėl; gyveait 
veriiariūi; Mfšisakb iiiib sa 
raudonųjų principų. Kt 
ifrfet Būiitverė vUMŽib 
melais, pasirvžo įgvvbhdii 
rištis Kdtblib MdH&t ify 
iltis it įlatb'dyti pasauli 
kad jie vtą tobulidtišL • 
džiaK nusavino . visą rifeu 
dirbtuves; it turtus, —įį 
rodysidtiti, girdi, tiem bi 
ŽUjAhi $ tą. ^ėlnted 
iš pradžių. Gal dėlto k 
gamtos iuritis tinkamai ] 

[sugebėjo Sunaudoti? Na, 
įsileisime svetimtaučius p 
monininkus - prekybinini 

Į— jie imte išmoki uįl 
Į išmoksim dirbti,, išvysim 
[gana! 4^21 metais į&lei 
Į kitų kraštų turtuolius ta 
Į padalyt/— trumpam lai! 
iii* sunkiomis sąlygtnni&fj 
I kažkodėl j hfeVykfeta<į^h 
| sklandžiai kaip, tikėta^. 3 

Į mokam dirbtuves varyti ; 
Ifti. Apiidrų ufeterfyį ■ A ir ■ » k *

maino verte lygi su mokesčiu, prigulinčiu 
taih sulig teisybės, pirmiausia yra privers
tas gautas prekes išmainyti ant pinigų, 
arba suvartojamų daiktų; o beveik niekuo
met nepasiseks'gauti prekių parduoti ta 
kaina, kokia pats yra gavęs iš dirbtuvės, to
dėl ir apturi nuostolių. '

Mokėjimas darbininkams rašteliais gau
ti iš krautuvės prekes, darbininkams reika
lingas, gali būti tam tikrose sąlygose nau
dingas. Tas mokėjimo būdas apsaugo dar
bininkus mio gaunamų pinigų aikvojimo. 
J ęi.f as užmokesnio būdas yra gerai ir tvar
kingai vedamas, tai suteikia darbininkams 
pigių ir gerų prekių. Bet neretai gali at
sitikti iŠnaudojmas,—būti ne vieno skriau
dos ir neužsiganėdinimo vistiotino priežas
tis, ypač jei negerai prižiūrimi pirkliai; nuo 
kurių darbininkai gauna prekių. Todėl ši-, 
tas mokėjimo būdas galma būtų vaitoti rieti 
tuose k raštuose, kur pirkliai , yra žitfomi 
vien dideliu sąžiningumu.

Bendrai sakant, mokestis pinigais labiau 
reikia vertinti už mokėjimą Rašteliais. Tie
sa, šis mokėjimo būdas turi tą ydą, kad. md^ 
■kesčių garimo dienoje darbininkai turi dau
giau pinigų, kas būna Jjifems pinigų aikvo- 
jano proga; bet nežiūrint to, piniginis mo
kestis turi didesnę vertę, negu -lsfa 
mo būdai. Jei darbininkas, pastogėTpfei

r
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Terrace & Tre

Ėleasaift

Marioii
White St

Pbplar & Havrtolirne

.irtiAi

Cohimbus (Women & 
—Tileston Street, North

- Cambridge 
Brighton.

RINKIMAIS
BCraAtt 8JAI*

South Ėnd.
— tValtliani 
., Sonfh End. 
V. Lincoln

Št., Š'o. Boston. Mass.

* “

Amatų

Bostoh Trade —
Roxbury.

Brighton Branch — Brigji- 
ton High Bldg., Brightoh.

* ” J1

East Boston Branch — East 
Boston High Bldg., East Bos- 
ton. -• —;f'

HVdė^aVk B^nėh — Hyde

ksias ij 
Mechani$

EASTON, PA;
LDŠ. 40 kuoppS susirinkimas į- 

vyks spalių 7 d., tuoj po sigmos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po' vasaros vakacijų liko už
vilktos.

M. Songaila

Monitinetlf
n.

Talbot Avė.

Čionai notima atverti LietūvfįTOifcSri

/ ' KtjUtit&CAš

t. ' vlfeLKT
suei 
čfaį

___ _
lietuvių ir amerikonų. Pa
sižadėjo dalyvauti gen. Cole, 
Demokratų partijos kandi
datas į gubernatorius ir ki
ti- Įvyks 7:30 vai. vakare.' 
' \ Baa
r ■1 v- *«.

stiprinti k&getižti 
kini Šeimynoje, jei 
pasauly riešpataui «aa,- ttffca & flfc

...> I - į

,KAD T.
GMĘ4J4I tl

Girls) 
End.

Domins
mont Sts., Roxbury.

D’earbom^— Orchard Pk. & 
Chadvvick St., Roxbury.

Edward Everetf —
St.? Dorehhester.

Eliot (Men & Boys) — Wlg- 
gin & No. Benhet Sts., North 
End.

Everett—Northainptbn nėat 
Tremont St.,

Franklin
Ringgold St:

Prederic
Broadway near I< St? South 
Boston.

George Bntnairi—Coluiiibhs 
Ave.hear'-Drrivetl Št;' BoX- 
būry.'

Hyde Park (High Bldg.)— 
Centrai & Metropolitan Avė., 
Hyde Park.
Joseph H. Bataes -

St., East Boston.
Lewis — Paulding St.' & 

Walnut Avė., Ro^bury. 
į ' Old Gibson — Titane & 
'Athelwold Sts., Dorchester.

Oliver Wendell Holmes — 
School & Anthelwold Streets, 
Dorchester.

! Phillips Brooks — Pertb 
Slreet, Dorchester.

Roger Wblcolt — Norfolk 
& Morton Sts., Dorchester. 

' Theodcre Lyman — Paris 
& Gove Streets, East Boston.

Theodore Roosevelt—School 
Street, Roxbufy.

^'ashihgtdh .— Norman &• 
Sd.-Margirį Sts., Wėst End.

- Washington Irving — Pop- 
lar j& TfaivthcFrhė Sts., Ros-

• <■ \

lindale.

Piliečiai 
ateiti ir 

ių įžymių

LIETU V. DUKTERŲ DR-JOS 

B b bUjiA M&nrtbš A 
VALitfBA

Pirmininkė — iftėva Utar&sibiiS, ’ 
626 M 8th Št, Š- BčfetoU Ma&

MrOOdA
bORCHESTERY—naujas 3 želiuym) 
namas J8 kambarių. Didelis plotas 
žėmSs. Netoli Morton St .124 Seidefl 
St. ,Sarininfais MII ton 2506. (R.-28)

Parker St.,

'f . ri t .

- tttbBtž PERMALA 
X?? Bdt4cn<^,rT

J bostono ’ policijos deparf- 
mezfte įvyko didėlė ’ pertnai- 
.«į>?įi,fi®ėijoš komisijonie-

« Organizuojasi smitho 
KLIUS AS

Besiartinant prežidėirti- 
niams rinkimams ir vietos 
lietuviai sujudo ’ organizuo
tis, kadžytniaU pišfrodžius 
politikoje. Sekmadieny,^ 

• fte. 30 d. rengia politines 
A prakalbas, kad suorganizuo- 

, visus lietuvius piliečius 
prieš prezidento rinkimus į 
Vieną politinį kliubą. Lie- 
ttiyihi, didžiumoje demokta-

jaū Atsidarė vAkaki- 
NŽS MOKYKLOS

Nuo pėreitb pirmadienio’ pra
sidėjo registracija mokiniu 
vakarinėse mokyklose.

Viešos vakarinės mokyklos 
bus atdaros pirmadieniais, 
antradieniais ir ketvirtadie
niais nuo 1:30 iki 9:30 vai. va
karais ir yra duodama pamo
kos kalbos,' skaitymo, rašymo 
ir darbų veltui

Speeialės klasos yra suda
rytos dėl tiį, ktirie dori pra
mokti, kad gavus jgiliėtybės 
popieras.

Patartina, kad .lietuviai nau
dotųsi proga ir gausiai lanky
tų vakarines mokyklas.

Šios Bostono viešos inokyk-, 
los yra atdaros pirihadieniris 
ir ketvirtadieniais nuo 7:30 
iki 0:30 vai. vakarais :

4Aukštesfres iftdkyklos
Brigliton 

Warren St; ,
Centrai (Eng. High Ėldg). 

rv Alotitgomery Strėet, South 
End. •" • ••

ChariestoAvn ,— 
Sųuare, Charkstov

Dorchester
& Kasliihgton Street, 
cfiester.

East Boston 
East Boston.

Girls* — West Nevvton St., 
i South End. '

• Hyde Park — Centrai & 
Metropolitan Avė., Hyde Park. 
' Roxt>ury (Bdstoh Cleriėal) 
— AVarren & Montrose Sts., 
Roxbury.

.Šoūth Boston—Tliomas Pk., 
; So< Boston.

West Roxbury (W. Iryifig 
'Bldg.)

Sts., Roslindale.
į t4 Pradinės '
• Bigėlow — Forth & E Sts.. 
; South Boston.
' į Bovdoin — Myrtle Street. 
; West End.

veBrighton (HigH Bldg.) — 
Sioųųmę’nt Sųuare, Charles 

i' towh. ■>».
•' L . •< .

Šiuomi skelbiame, kad A. 
L. R'. K. Moterų Sąjungos 
Mass. ir New Htampshire 
Apskričio suvažiavimas j- 
vyks 4 dieną lapkričio, pir
mą vai. po pietž, šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 5-ta

* f * • * x

g-vė, So. Boston, Mass.
Pildant pereito apskričio 

suvažiavimo nutarimą, šia
me suvažiavime bus kartu 
ir rankų išdirbinių paroda.

Brangios sąjungietęsl ruoš
kitės prie šio suvažiavimo ir 
parodos be aiidėliojimo, kad 
pftfbda" pamyktų, ’o /Ueliktų 
vieii nutarimu.Visokius ran
kų išdirbinius prašome siųs
ti šiuo adresu:

Miss M. Sakalauskaitėj 
50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass. '

ANT RENDOS OFISAS
Tinkamas <lel dantisto. IS įrteŽostiės 
ligos dantistas turėjo apleisti ši$ vie
pi- Geri klientai. įlenda prieidama. 
Kreipkitės: JdHN' J. BENVBTT (Ber- 
hatavičius) agentūra, 1134 TVtLshihg 
ton St, So. Nonvood, Tel. Nor. 0330.

(S.-5) . ’ ‘

y Buhšotf, MaM
LŪS. &6-tos kuopos susiririldmas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 26 d. 
Kazimiero Stariiūno namuose, po 
num. 12 Water St. . Mieli drau
gais lt draugės, htaalofiėkite visi 
ateiti į šį susirinkimų, ries iūriine 
svarbių reikalų kųųpos itradaž. 
Taipgi malonėkite atėję idŽmokė- 
ti, kurtį yrii užsivilkę mėhe^irfėe 
duoklės-. Be to, pagedaujama; kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų, orga- 
nižalijos. . Kviečia Valdyba

------ —---------- i

itEW ĖRITA1N, UdNN.
LDS. 36 kp. susirinkiriiaš. į-tyks 

sekmadieny^ spalių 21 d. Iš. ta. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai h4'bent jio yien^ 
naują narį atsivestų prirašyti priė' 
irrtįsų brangios organizacijos. ,ų. 
.. Nepaminite užsimokėti duok
les. ‘ ' . ’

Raštininkė

DRJOS. VALDAM
Pirnumnkas — A.. N avikas,

702 E. 5th Si',' 3. Mip

Protr Rašfminkaa‘ — L*
11 Bowah St.,£. BtetomAfrĮgt

Iždihittlta* Virins ’ Kali®!® 
. .67 G Stį- South Boston, Mąęą. 
Draugiją laiko sava ^usirinkimjM 

ka'S prriną hedėMfėhį'kielmėfnd 
mėnesio.; S^rą vai. įšj;piėt^jųjb> 
rapijos salėj, 4<g E. 
St.,' So. Boston, Mašb.

Šis piknikas gal bus pas
kutinis šios vasai-os, taigi 
kaip Brightoniečiai taip ir 
iš apylinkės lietuviai esate 
kviečiami dalyvauti. Vieta 
yra įi-aži su didelė svetai
nė; kur galima., pasišokti. 
Bus visokių žaislų. Parižy- 
mėjusiems' bus dųoddfrios do
vanos. Taipgi bus duoda
ma dovaha tam, kuris atva
žiuos apsiavęs. didžiausiais 
čeverykais. Prie to - Bright- 
tono biznieriai pasižadėjo 
jūsų vaikus nuvežti dykai. 
Taigi ir visi |ėvai dalyvau
kite. -

Visus kviečia —
> & >.

Ko-operacija

Kelrodis: K Adtomotnliais 
reikia važiuoti Afass- Avė. 
iki Lexirigton Centre, pas
kui pasukt po tiesiai į Pėd- 
fotd St. it Važiuoti iki West- 
view St, paskui pasukt po 
kairei pirm pasieksiant Bex- 
ingtoii Phfk, pirmiau buvęs 
Sumine r St. dabar Wėst- 
vieW Št. iki South Road ir 
South Road į pikniką.

*
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A. J. KUPSTIS

Reumatizmas, nervą ligos, in
kstą ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metą praktika

DR. KILLORY
60 Scollay 8quare, Boeton 

Olympia Theatre EMg.

jos dėl jauną 
turtingą, rauč 
gerus nervus • 
vyrus ir _ 
Tone pagelbėjo tūkstančiams įgy
ti geresnę sveikatą, kurie kentėjo 
nuo nerviškumo, skilvio ir žarną 
trobelių, galvos skaudėjimo, svai
gulio, koktumo, inkstų, kepenų ir 
pūslės trobelių, silpną nervą ir nu
stipusių kitą kūno organą, Nusi
pirkt butelį aptiekoje šiandien. 
Pabandykit tas sveikatą būdavo-

niekas negali

— Tėte, kodėl tu plikas!
— Matai, sūneli, aš daugd’r- 

bu galva, todėl ir nuplikau.
-— A, dabar aš suprantu, ko

dėl mama neturi ūsą, ji dirba 
lūpomis. “M, R.”)

.IlTUVIS
0PT0NETR1STAS 1

pirkit butelį aptiekoje šiandien, 
Pabandykit tas sveikatą budavo- 
jančias gyduoles. Tik! žiūrėkit, kad 
butų Nuga-Tone — niekas negali 
užimti jų vietos. ___ * • *

Vienintelė šalis, -kurioje 
bučiavimasis laikomas žemu 
dalyku, yra Japonija. Ten 
niekas ir rankomis nesi-' 
sveikina. Pabučiuotų japo
nas' savo žmonų, tai nežinia 
kokį jam “balių” iškeltų. 
Jie 'sveikinasi palenkdami 
galvas. Tik reikšdamas di
delę pagarbą, japonas palie
čia ranka gerbiamo asmens 
petį.

? Teisybe, ir naujausias 
mokslas sutinka, kad giliau 

r žemėj. yra aukšta tempera- 
jūra, ir pavyzdžiui 30—50 
kilometrų gilumoj karštis

‘Sargyba”

M?. KTL efeine,' Redf<^W3: 
sako: “Asvisar'bUVau nusilpęs 1̂ 
Ką aš valgiau, taslnian \
katą. Aš būdavtf Ynū^ėjUį' indnSr- 
skilvys išpūsdavo ir labai skabŽlsĮ 
davo. Po vartojimo Nuga-Tone aš 
jaučiuosi kaip naujas žmogus ir 
manau, kad tai geriausios gyduo- 
lės pasaulyje dėl senų, nusilpusių 
vyrų ir moterų.” k : ’

Nuga-Tone’yra‘ puikios būdavo- y 
stiprumo, energi- . 
jsenų. Jos gamina 
įą kraują, stiprius r 
daug smarkesniu? 

gražias moteris.- Nuga-

. KLIŪTIS
Kunigas po pamokslo per

skaito, kas priima moterystės 
sakramentą, ir sako:

“Jei kas žino kokių kliūčių, 
tepraneša.” J

Po pamaldų kunigą, beei
nantį iš bažnyčįo's, pasiveja 
vyrukas, pakštelia į ranką ir 
tyli.

— Ką sakyki, vaikeli? — 
klausia kunigas.-

— Tėveli, aš... aš... žinau 
kliūtį.

— Kam, kokią kliūtį?, 
—Nagi, šitą... Monikos šliū- 

bui su Vladu.
—Sakyk, sakyk sūnau.

KIEK LENKIJOS DVASIŠ
KIŲ GAUNANČIŲ ALGAS 

IŠ IŽDO?
1928 m. biudžetas iškelia 

aikštėn, kiek Lenkijoj dva
siškių. Būtent, kardinolų 2, 
arkivyskupų 5, dijecezijų 
vyskupų 17, pavvskupių 
(sufraganų) 22, katedrų ka
nauninkų 248, kolegijų ka
nauninkų 109, konsistorijų 
tarnautojų 155, seminarijų 
profesorių 196, kitokių teo
loginių mokyklų profesorių 
26, klierikų 2,832, klebonu 
6,579, filijų bažnyčių admi
nistratorių 354, vikarų (ka- 
mendorių) 2859, vienuolių 
648, o kurtu visų 14,055. Pa
lyginus su 1927 ją., dvasiš
kių skaičius, padidėjęs 490 
asm. '■ '

Visų dvasiškių algorris iš
einą 19,082,000; be to, kardi
nolai- asmeninių priedų kas 
mėnuo gauną po 800 auks., 
arkivyskupai ir vyskupai po 
600 auks. < *

Į šitą sumą neįeina paja
mos iš žemės ūkių ir kitokių 
įmonių, kurių yra prie dau
gumos bažnyčių.

'GERAI ŽINO
‘Puskarininkis moko naujo

kus šautuvo veiksmų. Keletą 
kartų pakartojęs “ant peties?” 
ir “ žemei.!, ” mato, kad vienas^ 
naujokas po komandos “že
mėn!” laiko šautuvą ant' pe
ties.- •

— O tu, žioply, ar negirdė
jai komandos “žemėn!?”

— Girdėjau, ponas skyrinin
ke, bet aš gerai žinau, kad vos 
spėsiu nuimt šautuvą nuo pe
ties, kaip vėl jį reiks užsidėti. 
Geriau aš palauksiu. “Karys”

• energijai gaminti. J ’irmają 
tokšią energijos stotį vande
nyne išradėjai mano pasta
tyti prie Kubos salos, arti 
Havanos miesto. Toji stotis 
jau pat pradžioj turėsiantį 
duoti lig 50,000 kilovatų e- . 
lektros energijos. . - -

Taip pat yra dedamos pa
stangos sunaudoti žemės gel
mių ši hiiną.Kj K ei it i kilomet
rų gilumoj .esąs toks dide- 
is karštis, kad vanduo aki- 

mirksniškai virstąs garu, ir 
yra kelių atmosferų spaudi
mo. Iškeliant garą į viršų 
irtleidižant jį tnašinas, būtų 
gaunamas milžiniškas ener
gijos kiekis.,^ Mažai kam y- 

žinoma, kįMSITj^Tos- 
kanoj, jau kelinti metai\rei- 
kia mašinos, varomospdze- 
miniur garu, ir -viskas eina 
kuo puikiausiais Garas čia 
turi 300 laipsnių šilumos ir 
15 atmosferų spaudimo.

T

Iš kitų mėginimų rasti 
naujus .energijos šaltinius 
tenka nurodyti į pastangas 
pastatyti mašinas, varoųias 
tiesiog saulės spinduliais. 
Tuo būdu Sacharos dykuma, 
kur per visus metus kaiti
na saulė, virstų didžiausia 
ant žemės energijos gamy
bos vieta. Tokių saulės va
romų mašinų projektai jau 
yra sudaryti.- Toliau, kai 
kurie mokslininkai galvoja 
apie būdus sunaudoti ore c- 
samą elektrą,"kiti — žemės 
sukimosi apie save jėgą^ 
datztreti norėtų įkinkyti 
naudingą žmogui darbą, rie- 
apsakomai didelę energiją, 
kuri susidaro skylant me
džiagos atomams. Visi tie 
sumanymai gali šiąndieii 
atrodyti labai* fantastiškais, < 
bet nėra negalima, kad žmo- j 
gdūš’protas gM’J gale to pa- ! 
šiekS. ’ Taigi, t įsiminti ir ; 
drebėti už žmonijos likimą, ! 
kad kada? nors* išsisrn i i že- < 
mėj»jčnergijos šaltiniai, — ; 
visiškai netenka.

./V ■ “Trimifos” 
-■ __ 1
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TEISME
Teisėjas: — Tamsta esi kal

tinamas, kad pavogei nuo dak
taro staliuko laikrodį, kai dak
tarai tamstai rašę meeptąr Kuo 
tamsta gali pasiteisinti.

J Kaltinamasis: — Pone teisė
jau, a$ čia visai nesijaučiu kal
tas. Daktaihs man liepė gerti 
vaistus kas valanda, o juk tam 
tikslui reikalingas laikrodis.

J“Karys”>

ra didesne už 1$Q laipstdų. 
Ir žemės . vidurys esąs ne 
skystas, bet kietas. -Ir že
mės škrituijo''sudėtis maž- 
dąug taip atrodo ilkaž kur . 
giliai,’ tarp50^1201rilbmet- 
rų, yra ugninė, skysta ma
se; po jos einą stiklo pavi
dalo kieta masė, o dar gi
liau po - j osy-kietas žemės 
branduolys, sudėtai iš Įvai
rių metalų. Tuo būdu^ pra
dedant eiti nuo pat pavir
šiaus lig žemės centrui, ran
dam tokias sferines sritis: 
1) oro sritį;. 2) skysčių 
(vandens) sritį; 3) kristali
nę žemės plutą :— vadina
mąją litosfera; 4) ugninę 
skystą masę; 5) akmeninę 
stiklo pavidalo sritį; 6) į- 
vairių rūdų sritį ir 7) meta
linį branduolį, kurs sudėtas 
iš 90% geležies, 8% nikelio 
ir nežymaus kieto kobalto, 
fosforo', sieros angiles. O 
paėmus bendrai visą žemės 
skritulį, tai pasirodo,- kad 
vidutiniškai žemė sudėta iš 
40% geležies, 28% titnago, 
15% deguonies, 8% magni- 
jaus, 3% nikelio, po 2% kal- 
cijaus, aliūminijaus ir nedi
delio kiekio visų kitų liku
sių 85 elementų!

p ' “Trimitas”!
t4’ ’ z_- *•/«' •• k

ĮVAIRŪS ENERGIJOS . 
ŠALTINIAI

Ligšiol svarbiausias ener
gijos šaltinis yra akmenine 
anglis ir nafta, kurie varo 
visas žmogaus pastatytas 
mašinas. Bet anglių ir naf
tos atsarga žemėj yra apri
bota, ir, ją išnaudojus, žmo
nija gali atsidurti kritiškam 
padėjime, nes negalės pa
tenkinti kasdieninių reika
lavimų. . Todėl jau dabar y- 
ra ieškomi nauji \ energijos 
šaltiniai, kurie galėtų atsto
ti anglį ir naftą.

Čia iš pradžių tenka nu
rodyti vandens energiją — 
krioklius. Tačiau ne visos 

[šalys turi patogių vietų vąn- 
dens energijai ^išnaudoti, o 

Į ten, kur yra kriokliai, jie 
jau naudojami. Bet vienos 
krintančios vandens energi
jos yra žmonijai per maža. 
Yra ieškomi nauji energijos 
šaltiniai.

Prieš kelis metus du 
prancūzų inžinieriai išrado 
būdą gaminti energijai, iš
naudojant vandens sluogs- 
nių temperatūros skirtumą 
vandenynuose ties pusiauju. 
Atogrąžų srity vandenynuo- 

I še viršutinio vandens sluogs- 
Aio temperatūra siekia tarp 
25—30 laipsnių šilumos, o 
2000 metrų gilumoų — tik 

14 laipsnius.. Tą temperatū- 
Iros skirtumą ir manoma 

r specialiniu būdu išnaudota

. Ką tik išėjo iš' spaudos! 
ii - Artisto-ts' *
I STASIO PILKOS 

-I - Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA“ 
su paveikslas

Daug rimtą ir juokingą pasi- 
} skaitymą, dainelių, dektbmaci-

‘ Verta kiekvienam turėti na- 
‘ muoee tą gražią knygutę.

• Į / Kaina tik 25c.
r Už persiuntimą prisiųskit už 
■ MŽP trt?*


