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EINA NUO 1915 METŲ.

Žiniomis iš

Varšuvoj

KAINA 5 CENTAI

VARŠUVOS LIETUVIAI 
PRAŠO LIETUVIO 

KUNIGO

TILŽĖS LIETUVIŲ 

SKUNDAS

NUTEISTAM MIRT KOMU 
NISTUI GYVYBĖ DOVA 

■ NOTA

NAUJA DRAMA PALAN 
GOJĘ

DARBININKŲ STREIKAI 
LENKIJOJE

VARŠUVA.—Lenkų spali 
da praneša, kad Lodzės dar
bininkų streikas labai paaš
trėjęs ir persimetęs i arti 
miausius miestus. Zgieže be
darbiai puolė valstybini daK 
bo biurą ir sugriovė jo pa
talpas. Atvykusią iš Lodzės 
policiją bedarbiai puolę’ ak
menimis. Mieste vaikščioja 
sustiprinti patruliai.
___Lodzės bedarbius policija i 
pavykę nuraminti ir ten peš
tynių neįvvkę.

KAUNAS. — Rugpiūčio 
18 d. atvyko j Kauno iš 
Varšuvos Japonų pasiunti
nybes Lenkijai atašė ponas 
Tsanyosai Ynouye susipa
žinti su Lietuva. Jis pa
reiškė, kad gal būsią įsteig
ta japonų pasiuntinybė Pa
balti jos valstybėms, Lietu
vai, Latvijai ir Estijai.

Dėl prama-
ir tendencingų žifTių,

Rugpiūčio 24 d. atvyko i 
Kauną Vilniaus pavyskupis 
K. Michalkevičius. Sako, 
kad čia jis atvyko atlankyti 
savo giminią. Iš Kauno jis 
išvyko Telšių apskritin pas 
savo gimines, kur prabus a- 
pio 3 savaites laiko. Iš pro
vincijos grįš Kaunan ir tuo
met .išvyks atgal į Vilnią. 
P. Jonyno lydimas vysku
pas apžiūrinėjo Kauną, Ka
ro muziejų, kuriuo liko be 
galo sužavėtas. Vyskupas 
negali atsigėrėt lietuvių nuo
širdumu.

ANTRADIENIS, Nn 69.

VILNIUS. — “Kelio” ži
niomis, Varšuvos lietuvių 
draugija, gyvuojanti jau 21 
metai ir turinti 132 narius, 
kreipėsi į kardinolą Kakovs- 
ki, prašydamas, kad lietu- 
vių parapijos Kūdikėlio Jė
zaus bažnyčiai būtų paskir
tas lietuvis kunigas. Dabar
tinis kunl Jankovskis lietu
viškai visai nemokąs. Kar
dinolas prašymą pažadėjęs 
patenkinti; bet pažadų vai
sių dar nesą.

SUSIRĖMIMAI TARP POĮJ 
CUOS IR KOMUNISTŲ 

LENKIJOJ

VARŠUVA 
įvyko susirėmimas tarp po- 
licijos irJkomunistų^demon
strantu grupės. 3 policinin
kai sužeisti. Suimta 15 ko
munistą.

— -

VILNIAUS VYSKUPAS

Prašė Pasigailėjimo

KAUNAS. — Karo lauko 
sprendimu, ^komunistas Ba? 
riaitis buvo pasmerktas mirt. 
Jis iš karto paduot pasigai
lėjimo-prašymą buvo atsisa
kęs, bet paskutiniojo valan
doje pabūgęs mirties prašė 
jo pasigailėt'. Prezidentas 
Smetoną mirties bausmę pa
keitę 15 meti] sunkiąją dar
bą kalėjimo.

BRAZILUOS Medvilnės 
DERLIUS

Nesuspėjo praskambėt ži
nia apie rugp. 21 d. įvyki, 
kaip rugp. 25 d. vėl kita au
ka krito nuo kulkos. Nusi
šovė Palangos nuovados vir
šininkas Leonas Piktūnas, 
kuris tarp kitko, vedė kvotą 
agie p. Romaną. < Nelaė 
mingasis keletą valandų pa
sikankinęs mirė. Savižudys - 
tės priežastis — tarnybiniai 
dalvkai.

PREZIDENTAS BUGRĮŽO IŠ 
JUODŲJŲ KALNŲ

WASUlNGTON, D. C.— 
Prezidentas . Coolidge su 
žmona ir sūnum sugrįžo į 
Baltuosius Namus iš South 
Dakotoą Juodųjų Kalnų, 
kur jie praleido tris mėne
sius laiko. Keliolika įžymes
nių valdininkų patiko juos

IŠ LONDONO LONDONAN
i

nemaža ir lietuvių. Šiais tir
tais medvilnės derliusr esąs 
vidutinis, maždaug apie 
972,000 centneriu. Pereitais 
metais derlius buvęs grn’s- 
nis: 1,304,200 cėnt “ • . ■ "

nušovimą Dr. Brundzos. 
Kauno “Rytas” praneša, 
kad iš tikrų šaltinių sužino
ję, kad p. Romanienė, kaip 
dienoje nelaimingo įvykio, 
kurią dieną (rugp. 21) ji 
kartu su savo vatu išlydėjo 
savo sūnų Amerikon, buvo 
Palangoje savo viloj, taip ir 
■lig šiam laikui ji ten randa
si ir niekur nėra pabėgus nė 
pasislėpus.

NELAIMĖ TRAMVAJUJE
EVANSVILLE, Ind. SZ 

Čia įvyko didelė katastrofa. 
Elektrikinis tramvajus, pil
nas žmonių, užbėgo ant kitų 
vėžių ir trenkė i stovinčius 
prekių vagonus. Motorma- 
nas ir du pasažieriai vietoj 
užmušti, o visi kiti sunkiai 
sužeisti.

Lietuvos ministeris pirm. 
Voldemaras- kalbėda mas a - 
pie taiką pasauly, tarp kit
ko pasakė, kad jeigu nega
lima Europos nuginkluoti ir 
išvengti karų, tai galima 
nors Pabaltos-valstybes ne
utralizuoti, taip kad ateity 
jos butų liliosos nuo užpuo
likų.

Taipgi gana karštai kalbė
jo ir Norvegijos atstovas 
Kambre. Jis pasmerkė’ di
džiąsias valstybes už tai, kad 
jos dar 'prieš suvažiavimą 
išsprendžia svarbius klausi
mus privačiai, o paskui tik 
dėl akių diskusuoja suvažia
vimuose.

Mažesniųjų valstybių ats
tovai stovi už nusiginklavi
mą. Anot jų, Europoje tai
ka priklauso nuo didžiųjų 
valstybių.

Viršuj yra pirmas ir didžiausias bombardavimo orlai- 
vis ‘‘Super-Cvclops'. pasauly, pastatytas Jungt. Valstiją 
armijai Sveria maždaug aštuonius tonus ir pakels maždaug 
militarinių kroviiaĄ keturius tonus.

TRAUKUTIS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ

PARYŽIUS. — Praneša
ma. kad , Paryžiaus-Bor- 
deaux ekspresinis traukinis 
arti Tours miestelio nušoko 
nuo bėgiu. Žuvo penki as- 
menvs.

kžškan Vilniun. Siųsti " 
Telegramą

VILNIUS-— “Slowo” 
skundžiasi, kad jo bendra- 
darbisVienoj, norėdamas pa
siųsti Vilniun telegramą, 
negalėjo to padaryti, nes 
Vienos pašte jam pranešė, 
kad Vilnius yra Lietuvos 
miestas ir į Lenkiją telegra
ma negali būt siunčiama.

“Slovo” pareiškimu, apie 
tai, kad “čia yra Lenkija,” 
Austrijoj maža kas ir žiną.
z'" ■ —

APLINKUI’ PASAULĮ LA
KŪNAI TOKIJON

TOKIO.' — Rūgs. 12 W. 
S. Brock ir E. Schlee, lakū
nai aplink pasauli, išlėkė iš 
Omuros Tokijon. Kelionėje 
užėjo audra ir buvo privers
ti nusileisti nepasiekę vietos. 
Dabar laukia patogaus oro.

AREŠTAVO POLICININKĄ

Kaltina žmogžudystėje

NEW YORK. — šiomis 
dienomis areštavo policinin
ką Grąham. Jis kaltinamas 
in» Pratt. nušovime ir nuo 
jo $4,500 atėmime.

Policininką susekę, kuo
met jis be apsirokavimo lei
do pinigus šimtais. -

KAUNAS
Genevos, Prūsų lietuviai iš
leido vokiečių kalba specia
lu memorandumą, kuriame 
smulkiai apibudinama sunkį 
lietuvių padėtis Rytų-prū
suose. Kiek galima spėti, 
Tilžės lietuviai pasiųs savo 
atstovus į įvykstantį Žeiwų 
voje mažumą kongresą.

BIZAUSKAS LIETUVOS PA 
SIUNTINISĮLATVIJAI

yra
ivilriėfĮ^augi- 
iugęljftplaji-

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
ĮTEIKĖ VOKIEČIAMS 

PROTESTO NOTĄ
KAUNAS 

nytų 
pastaruoju laiku pasirodžiu
sių vokiečių spaudoj, ir dėl 
erzinimo vokiečių visuome
nės prieš Lietuvą, Lietuvos 
vyriausybė įteikė vokiečiams 
notą. .

Kap. Tully (kairėj) ir leitenantas Metchalf, kanadiečių avia
torius, ir orlaivis, kuriuo jie rugsėjo 7 d. 7:25 vai. ryte išlė- 
ke iš London, Ont. per Atlantiką Londonan, Angliją. Jiedu 
turėjo pasiekti Angliją rugsėjo 8 cL, bet dar ir ligšiol apie 
juos nieko negirdėt. Ar tik nebus žuvę vandenyne, kaip kad 

Į žuvo Old Glory. ’

' Sako, kad jis bus paliuosuotas 

iš kalėjimo po kaucija, o gal 
V t jau liuosas?

Romaną gins adv. Olekas

Lietuvoje ir pas mus tik 
ir kalba apie nukovimą Dr. 

_ Rrundzos ir Romaną. Iš 
kart buvo manyta, kad Ro
maną teis karo teismas, bet 
dabar praneša, kad Roma- 

\ nas randasi žinioje Šiaulių 
apygardos teismo valstybės 
gynėjo. Kvotą veda Kretin
gos teismo tardytojas, po už
baigimo kurio teismas įvyks 
Šiauliuose. Sako, kad Ro
manas bus paleistas po kau
cija. (Dabar jau gal liuo- 

,sas). Jį gins adv. Olekas, 
vienas iš -žymiausių Lietuvos 

■ advokatų.

\ ---------------

Panaikinta Tarp Lietuvos ir 

Sov. Rusijos Asmenų Ieško
jimo Koniftflariniai Mų- 

-‘kėsČiai

Tarp Lietuvos pariunt įny- 
Im’s Maskvoje ir SSRS už
sienin reikalų komisariato 
susitarta panaikinti savitar- 
pumo pagrindais konsulari- 
nių mokesčiu ėmimas už do
kumentu išreikalavima it• *

■ asmenų suieškojimą.

GENE VA. — Tautų. Są
jungos suvažiavime mažųjų 
valstybių atstovai skaudžiai

Romaną Teis Šiaulių 
Apygardos Teisinas

Lietuvos Un-to Prof. Raloga 
Paskirtas Tarptautinės Teisės 

Akademijos Sekretoriuifii 
PARYŽIUS. — Tarptau

tinė teisės akademija, iš: 
klausiusi Lietuvės universi
teto profesoriaus Balogos 
pranešimą dėl jo Veikimo 
1927 m., paskyrė jį genera
liniu Tarptautines teisės 
akademijos sekretorium.Tai 
pirmas mūsą akademiniame 
gyvenime tarptautinio po
būdžio didelis žingsnia ’ ■

PASMERKĖ BOLŠEVIKUS
EDINBĖRG. Škotija. — 

Anglijos amatų linijos suva
žiavime iškilo klausimas a- 
pie bolševikų darbelius dar
bininką judėjime. Po visų 
kalbų nutaria nutraukti vi
sokius santykius su Mas
kvos ir Anglijos komunistais 
dėlto, kad jie vargina dar
bininkus ir juose ardo vie
nybę. »

KAUNAS, rugsėjo 10 d. — 
Elta praneša, kad rugsėjo de
vintos rytą Tauragėj įvyko 
riaušės, kuriose dalyvavo apie 
šimtas žmonių. Riaušininkams 
vadovavo pašalintas iš kariuo
menės kapitonas Majus, social
demokratas Mikulskis ir mo
kytojas Soltanas. Vienas riau
šininkas užmuštas, du sužeisti, 
ir netikėtai užmuštas vienas 
leitenantas. Riaušininku'vadai 
pabėgo į Jurbarko miškus su 
dviem šimtais trisdešimts tūk
stančiu litų, pagrobtą iš Lietu
vos Banko. Tauragėj suim
ta šešiasdešimts asmenų. Pa
dėtis atstatyta tą pat dieną po
piet.

DIDŽIAUSIAS BOMBARDAVIMO ORLAIVIS

KAUNAB.-ffiatvijos vy
riausybė davė 8j®a^su.tikuna 

Liėfiri^n&šfffiitinrd 

Jungt. Amerikos Valstybėse 
K. Bizausko paskyrimui 
Lietuvos pasiuntiniu Latvi
joj-
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Tbinin-

Darbą Dievas yra pastatęs 
doros sargu.—Napoleonas I.

ekskursija, vedama 
Pcont, Unitcd Statės

qgyvofegahtt i p 
kalėjimai! 11

iVl’rie 2 p. p.

lauko teismas.

šių naujų cigaretų. Dėlto, į 

garėtai. Tobulus skoniui . 
kimšti geresnio tabako . .
kurie pradėjo ką kiti nedaro.

rie|
n. (

f!

vių Prekybos B-vė kasmet 
žiemą ruošia ^įęj ų menesių 
šoferiams kursus, . kąd . pa
ruoštų šoferius traktoriams. 
Įdomu pažymėti^ kad 90% 
lankytojų atvyksta iš pro
vincijos. «,

ri . Važiuokite į Lietuvą 
jt&Uį tėvynę* puikiausiais laivais Kiti Kplatikimai Spaly:

valdomais . ir open.o- ss _______ Spalk)‘ j

S.S. Pres. Harding___ Spalio S
. &S. Republic ________ Spalio 1$

S.S. įMėfc'R^bsėfelt ......Spalio 19
. S.S. Leviathan _______ Spalio 22

Klauskite .vietos agento pilnu 
t thfortnaciją ir kainą; arba fašy- 
; fote,^as> ..y., x ■

1 'r " ir •

* NAUJA UNIFORMA
— Krašto, ap

saugos mimsteris patvirtino 
natiją uniformą kariuomenei. 
1 ki šiol pni£orma skyrės at
skiromis įstaigomis t. y. ka
riai nešiojo tos Įstaigos uni
formą, kurioje, tarnavo, ne
žiūrint; kuriai daliai, ar tar
nybai jie priklausė.' Įveda
moji nauja uniforma skirsis 
pagal ginklų rūšies ir tarny
bos..,,Numatoma . pęątiniu- 
kams — trikampiai ir gelto
ni kantai; artilerijai — :tri-
• . t / >• », *•...; , t

kumpiai juodi, kantai—;rau- 
įdęirr: inžinierijai — trikam
piai ir kantai —raudoni ir 
aviacijai — trikampiai juo
di. kantai —- avietiniai.

KLAIPĖDA. — Vietos 
paštu., divvĮmįkanešiu Mikas 
Š.? gyvenąs Malūnų \vaftii 
gaMir Mikas K. Veito gat
vėje jau nuo seniau atidari- 
bėjo ir ištuštino jiems paį 
vedus įteikti adresatams 

ir
‘ ‘ n ei vert, i i it us pavyzdži u i 
siuntinius. Jie atidarinėjo 
jiems Įteikiamus- apdraustus 

ir paprastus laiškus ir pasi- 
savn’davo juose esamus pini
gus ir kaliais pačius.laiškus 
sunaikindavo. Kaltinamieji 
suimti prisipažino nusikalti
mų • padarę, perduoti val
sčiaus teismo žinion ir lai
komi suimtais. Galbūt, kad 
panašių įvykių su laiškais 
ir siuntiniais yra ir daugiau 
lik jie neiškelti aikštėn.

P y * ’ • ; <

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi
‘ ' s ‘ : • -f

buvo ' atsitikimų, kad per
daug didelį triukšmą pada- 

; fo, kaip pąv. .K? fcąimo ame-' 
rikietis A. Neminint kitų 
vaišių, vien už svaigiuosius 
gėrimus užmokėjo per 1000 

’ lit. Ar nebūtų geriau, jei p.
A. tą tūkstahtį litukų būtų 
paskyręs Virbalio pavargė
liams ar šiaip kokiam labda
ringam tikslui, kaip, kat 
pavyzdžiui,, žydai amerikie
čiai padaro.. Pereitais me
tais vienas* tokis žydelis at
siuntė iš Amerikos 5000 lit.

I . .

macams Virbalio pavargė
liams žydams.

Fr kuktas P. Larillard 
KoAi. ;

Įst. 1760
• 1927

• j amerikiečiai :'
į VįiBBAiįStu-^jŠią^yąsą  ̂

tą į Virbalio'fapylinkę' par
važiavo keletas lietuvių a- 
mefikiečių paviešėti. Pavie
šėję tarpe savųjų syęčiai.iš . 
yažiųodami atgal nori .palik
ti šiokį ar tokį atminimą. 
Vieni perka siviškiams na
mus. kiti stato savo mira- 
siems giminėms paminklus, 
kiti pinigais savuosius apdo
vanoja. Keletas parvažiavu
sių davė bažnyčiai, kad* pa
maldas atlaikytų’ ,už savo 

taip vadinamus mirusius- gimines, iO... paskui 
namie vaišinasi; • Tas ir bu
tų nepeiktiną, raduąjpiru- 
siųs tėvus ar gimines* pada
ryti už juos atminimą.' Bet

1 . !< . T~“
? žnūyau,: gyvenk taip, tkad,-tavo 
.darbai būtu gyvesni už tayę patį, 

stibis.,/,r

KAIP SENESNI ŽMONAS IGAU-

.'iTnksttindial HilpOyir
i-ų ir niojieCT vertąja Nnga-Tooe ir piy 
Ufiv. kajj^uvo stiprumą Irsvelkatfl ir 
Joti yru puikios kurio imviunii'itoios'rfel 

I)'.' *nlW Atl tt
fttMtl* stipresniu* 

flbrvirs. 'rmimentr tr »ner?ljq
iH-JffCti .\plHvtanfat |r gtiprvMIit* kilu? 
Rvnrblns kūno orennn*. jėl tik vsirtonlt 
Nni?:41 one’flWWt j«r M

* .vrft <lmu <rem mlllonnmn
žmonlij visokio nmilans per pnskntt- 

? iįttw<:yi .WU
- tun._ vlrSklnlniul,H PiyšaHtp

♦ H kIJuO. *
įvyko karo
Njigiančjo Edvardo penimo 
įr‘ Vlado Banaičio bylą, ku
rioj jie buvo kaltinami elfel 
prigulėjimo prie slaptos ko^*'

• niuuiątų ųrganizacijo^,. . kūZ, 
> rios .tiksiąs nuversti esama-, . 
ją tvarką , iridei platinimo * 
komunistinės literatūros. .. •

' - ' k i ė ”1 *’

Teismas nusprbnde nu-v 
biusti VI. ’ Banaitį miriinri^ ! 
o;E(t Geniga iki gyvos gal-1 
vęs sunk. ,d, kaĮėjinm* Ba-- 
naitis pasigailėjimo prašy-.. 
mą R. Prezidentui atsisakė: > 
padudti. 1 • •/ -lūi

šiemet ^kytoju^.^^i^oiS

v įsi daly* fetj, o pats p

lose drrba apie
-kų. Darbas duodamas‘akdi-* 
diniūf iri^iėidįs‘'daitfiMiikas 
pętf Į{) dąi-bį) tąTanįu 
bą< iki 112* .lit. x .Moterys ir 
vaikai • pufeė- vyto; ^tlv^i-
nųiHKriPuypp^ kasau įos'pęjv 
kidmis ■ didelėmis,’<elektros 
jėga varomomis, mašinblnis’.' 
Darbininkų yrą sųyąziavę ir 
iš ibHinėSnių -Lietuvos, rietu, 
paV., Malėtu,' Kukfiškio ir 
kitur. iPažyipėtįiią, kad ‘‘dp- 
mokratijos • laikais” • darbri 
ninkai,4 vietinių “draugų”

■** / i < » s i X •

socialdemokratų . BaĮako ir 
kitų* suprovokuoti, buvo su- 
stiMkaVę' ir; daugybė kito
kių gerybių .bandė išsikovor 
th buvo- pasirašę sutartį su 
bendrovę,, kiųį dirbs fiktąi 8

- yalaaidas per parą ir tt.~. Šie
met' visai' kas ‘kitaiioi*s be- 

risi tie patys darbinin
kai/ bet imk i jr * pasiūlik 
jieiife'dapar strbikuoti, tai

- atsidursi “karjere” 
’0tkarjeftt” vadina duobę.iš 
kurios išimtos durpes). Ap- 
ląpjąi visi darbininkai pa-- 
tenkanti savo uždarbiu ir 
džiaugiasi, kad atėjo laikai, 
ij.jokie “draugai” galvų be 
reikalo neSuka ir gali sau ra- 
imai įdirbti' —-■ .gi lx;iidrovę 
tąip.ipat vkas pridėtu- ;sulig 
sutarties’ yi-ką išpildo ir; 
dubininkų ( neskriaiiffi??<EJ 

paskirtu. durpyno ye- 
‘Šimtąvieni? darbi- 

nijakąi patenkinti.’ / 1' ‘
•. ’ • -- ■■-■ * * •

■ LENKŲ PRASIMANYMAI 
'-KAUNAS. xš. .m. rugpiū
čio mėn. 17 ’d. 10 vai.’rytu 
prie.demarkacijos linijos at
vyko lenkų poničnikas -Gra- 
dauskas 1. e. IlI-os kuopos 
vadb'21 bataliono lenkiu pa-, 
siriiib korpuso; kims Su' kuo
pa Stori Kiipišk-io dvare ir 
preiškė, kad nori kalbėti ‘sni 
imtert-pasienirr sargybos -ra~ 
jęgHriįvii-šininku. - --Atvykus, 
viršininkui lenkų pomčni- 
kag partnške, k^d' būSiĄ'-'jo' 
kareiviai ptre‘ dęniąfkae^tW 
liejos ^tAreję’JšArišaudribą 
si^inūšiĮkitfiitdftfoiičs raitom 
irife ir pėsčiomis dajimi.ydi: 
siBŠauliais tarp kaimų -K*inA

dėta^valioti tik^l^^^l 

metais. Trak
torių vartojimas Lietuvoje 
augo, ir dabar dirba 1173 
traktoriai. Traktorių plati
nimas Lietuvoje šiaip atro
do: 1921 m. —18 'traktorių.. 
1922 m. — Ž2, 1-9^3 m. — 
135; 1924 in. —43, 1925 m; 
— 53, 1926 m. — 49ūr 1927 
m. pirmame pusmėty—-13; 
vjso 333. Be to, Klaipėdos 
krašte per paskutimhs pen- Taiškus 
kel ius midus išplatinta 4(1

. haktorių. Pirmaisiais mer 
: tais traktorius vaitojo i tik 

■ stambieji ūkininkai, bet pas- 
1 kutiųiais metais jau pradėjo

• vartoti, ir smulkūs ūkinin
kai. turį 20—40 ha. žemės. 
Traktoriai vartojami ir že
mei ^'apdirbti ir įvairioms

' .mašinoms varyti. Yra trak
torių, kurie pastatyti vien 
•tik hialūnams vryti. Ma
žeikių apskrity traktoiius:

• 'haudojamas prekėms į stoti
įyrivežti. ...

•'“N Ekspertai ir žem'es ūkjo
• ĮžjnoĮfiri žiūri7’į'; traktorių;- 
-kontli paskutinių idilių sVar-

išradimą kultūringamž<‘- 
•snukiui. -Jų nuomone, 
i kiurius (‘koiMimingMiųrias 
?otf ša 11 i n i s, kd i p 1 ai i kuosgJ .G • -i.. • .
ip-.tr kieniu,w»H ,wu> gulima 
rl)$ ištisii<l*i¥ii*ft& Kuri 

Mlnagos sunaudok irs ne 
ii ŪV!rdfiugiausmi; pa\>.hą 

įdirbti r<>ikią apie 22.^fgr 
).’iU ir 2 klgr. aliejaus 
iistrecio hektąvo^zęnuis ga 
neapdirbti' per 10 Valmi 
i. V? rakti irius 1 engtaBfcMLR 
a Ei tonų stiukunm ir pea 
vMandas

iųjjėga. Amerikos Lietui

GELVONY& Ukmergės' 
apskr. — Šio valsčiaus raš- 
mėje pakabinta iškaba: 
“Rūkyti griežtai draudžia-

‘ J t į f
ma,” bet valsčiaus šeiminin- $ 
tai ir pašaliniai tiek dumia, >• 
kad net iškaba nuo dūmų- 
larudavus. Šitokie “griežti 

draudimai.” žinoma, nepra- ; 
tina žmones gerbti jiarėdy- 
•nus!

ŽAIBAS UŽMUŠĖ SUSIPRA- 
? ? tusi lietuvį 
: KULVA, Jouavos .vąL -- 
Š. ‘ m. liepos mėnesio 23 d. 
KųKvos ptirapijos 'liMiįviūš 
ištiko sunkus smūgis: žaibas 
užmušė- 'susipratusį-' lietuvį 
ūkuimką Antaną Pilipavi
čių, 53 metų amžiaus, iš Tra
ku’kaimo. Velionis mokė- 
jo dirbti akmeninius pa
minklus. Laisvomis nuo ri
kio darini dienomis ir valan
domis kaldavo akmenis, tuo 
būdu pelnydavo pinigą sun
kaus šio krašto ūkio gyveni
mo trūkumams užkaišioti. O 
ūkininko čia gyvenimas.yra 
tikrai nelengvas: pernykštis 
nędeiliūs gyventojųs,..buvo. 
padaręs ko Jie pavargaiiąis. 
Eilipavičius... savo_ pridurki- 
ųių darbu gerėliau stūmėsi, 
ūkyje. Savo nelaunės dieną, 

{ kurią/protaiąHais lino j o, Pi-;
^piivicins nuvažiavo į Ž<*i- 
niiiį apylrnkę: pairi vežti ank- 
•ščiūlt parigailuntų poa»s; ak
menų, Begrįžtant užėjo lie- 
tušvelionis sustojo po pirj 
n moju pakelėji* aukštoku 
medžių pasislėpti nuo lie- 
la'us. bailias trenkę į niedį ir 
nutrenkė po jįdo buvusį ūki
ninką. Žaibas apdegino visą 
Kairi šoną, -keliose vietose, 
padąrvdąrpąs žaizčųn ;

___ 1 25 et. Wliūihis palai-; 
n<)rue^l^l5^;•dsL^lk^M^lo-’^,^^ įmi^bįjAŠ’ka'įtineš^. ; 

:__________________________________ .• wyv,.^riWni-<
rns J^nyų.pįrp^ jų
rimu pik is vorų kaimo darbe. • Skaitė lįęttivLŠJcus'’ 
ryko įimji;«dr|<yvi^?.^n .įąjji^čiųs:; Ukmin-j 
°. Fįt’
ąi niekur nebuvo išimu- “Uk. Patarėją,” “jRybrjų.”!

rfe'fi’M t iH ?l
w i^n-; I! 

k’ko minėtas lenkų p<»nič• s—x ----- —

l!"

t &
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blaivybės

iteligfntija ir

FALL RIVKTl, Mm 
14—S-rd Street 
erti B^tford St

išleistųjų 
pasirūpys

Sveikinimai
Žodžiu sveikina kun. J. Ja

kaitis nuo savęs ir taipgi Se
serų' Kazimieriecią Pažaislv 
vardu.

Mūsų Boston o Premijų Krautuvė Bi
89 Friend St., irti Haymarket

KITOS PREMIJŲ KRAVTŪVBS

ir pasaulinė 
laikraštininkai^

3. Blaivininkų kuopos užmi- 
rūsį narį jei jis prie# mir* r

DAMININKAS 
įtoff—27, Matt

:: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI
-NAUJA.KNYGA

Joje telpa daugiau kaip
100 trumpų pasakaičių

150 pusk 45 centai

Probotiutė dažniausia vaiz
duojama sena, pražilini mote- 
riikS, bet taip nėra su probo- 
bute p-nia Ruby Bedoya ii Los 
Angeles, Kalifdnijos. Ji įstojo 
| moterystės luomų būdama 
vos 1> motų.

J ’•

nas yra 
Smetona

Š
ITA mintis nėra" nauja.-Nesuskaityti 
tūkstančiai “apsvaigusių” kava tą ži
nojo per gentkartes.

Rinktiniausi viešbučiai ir kliubai, kur pietūs 
tai nuotikiai, Borden’s Pasaldytas Kondensuo
tas Pienas yra paprastas apsireiškimas. Apart 
jo senovės gerumo Borden’s Pasaldytas.Pie- 

daug ekonomiškesnis negu cukrus ir 
— kenas Pasaldyto Kondensuoto Pie

no eina tiek toli, kiek puskvortė Smetonos ir. 
svaras cukraus.
KAVOS BANDYMAS—Pradėk vartot Borden’s 
Pasaldyto Kondensuoto Pieno į kavą. Ir atrasi, 
kad priduos kavai netik puikesnį kvapą, bet iš
vilks aikštėn visj gerumą puikiai sutaisytos kavos. 
Nenustelbia to puikaus kavos kvapsnio^ Po to per
sitikrink, jog vienas kenas Borden’s Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno eina taip toli, kaip puskvortė 
pieno ir svaras cukro.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Borden Lelbells kaip atvaizduota turi didelę premi
ją vertę. Atlankykite artlmlaual* premijų krautuvę Ir patu
rėkite kaip lengva gauti ridabrintij daiktu, įekftflij. laikrodžiu ir 
daugeli puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden teibellaia nuo 
Uos ruples Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius Šiandien. Tamsta dilavgslea. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

9'. Blaivininkų organas bus 
“Darbininkas.”

10. Kuopos parsitraukia iŠ 
Centro ir platina 
knygas.

11. Centras dalį 
blaivybės knygelių 
išmainyti ant Lietuvos blaivy
bės leidinių ir, po vieną išda
linti Blaivininkų Susivienvji- 
mo nariams, bet ne daugiau 
vertės kaip metinė nario mo
kesnis.

12. Seimus rupšti rūpestin
giau: - ;

a) Seimo vieta skiriama sei
mo. ' į

b) Seimui vietos nepasky- 
rus, ją paskelbia Centras, bent 
puse metų prieš seimą. •

c) Seimo rengėjai pasklei-1 
džia/seimo- obalsius plačiai sa
vo kolonijose, sutraukimui 
daug žmonių į seimo pamaldas 
ir Blaivininkų šeiminį vaka
rėlį.
y d) Seimo metu pageidauja
ma turėti ir lauke programas, 
ypač delegatams.

e) Seimo posėdžių salę puoš
ti ne vien vėliavomis, bet ir

VirimoReceptas
Visokios daržovės yra ^veikos ___________________ _ _ __

ir maistingos, bet išrodoma, jog ’ ant suteptų staltiesių piku skibi. 
mo, dėmės išnyks laike skalbimą' 

Aštraus juodyto plėtmus gali
mu išimti iš staltiesių pamirkius 
suteptą dalį druskos ir vandenio 
skystime kada jau būna perskalb- 
ta ammonijoj.

Negražius plėtmus nuo sienų 
galima nuimti patrinant biskiu 
magnesijos karbonato ant plėtmų. 
Kada jis nudžiūsta po dienos lai
ko nutrink jį minkštu šepečiu.

Patartina drapanas visiškai iš
valyti pirm atidėjimo ant žiemos. 
Tas prašalins visus kandžių kiau
šinius iš drapanų..

Grožės Patarimai
Pučkų išgydymui reikia laiko 

ir kantrybės. Pučkų priežastis gal 
paeina nuo valgymo perdaug sal
džių, riebių valgių arba riebių mė
sų arba nuo blogo skilvio stovio, 
nevirškinimo, prastumo kraujo ir 
tt. Kada pųčkai apsireiškia, reiš
kia kad neturit valgyt nekuriu 
valgių; reikia gert daug vandens; 
mankštintis kiek tik galima ir iš
valyt tankiai vidurius. Yra daug 
vaistų pardovimui gydyti puč- 
kus, bet patartina pirmiausia pasi
tart su gydytoju pirm naudojant 
bent kuriuos. Kada jis išžiūrės 
jus, jis patars kokius maistus val
gyt ir kokius vaistus imt.

YpatiŽka Sveikata
Sena Angliška patarlė sako: 

“Valgyk smegenimis lygiai kaip 
ir bumą.” Bet ar daug mes taip 
darom? Mes valgom viską ką ma
tom prieš save ir nieko kito ne- 
svarstom kaip tik apie jų skonį. 
Reikia pažiūrėt į valgio naudą 
mums. Jeigu taip darytume W

Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijomerių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt ’ »

REMS KELRODIS

4 U ■
?8jo 13 d., 4927

NINKŲSEIM

' Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
• Kiekvienai šeimininkei yra reikalingo? nekurtos virtuvės reikmenos ir. 

kiekviena fielmtninkė galt jrtg gaut visai dykai, jei ji pirks Standard ir Ghall-’ 
ėnjre kondensuoti} pieną. XJ1 jų leibelius duodama brangios premijos. Be to.. 
1iJ Jtalpa. tai gertausls pienas ir cukru s. Visi grdtoriai paronoda Šios ruSier 
kondensuoto pieną. : • .

žirniai yra maištingiausi už visus. I 
Žalius žirnius sunku užlaikyti Į 
“šviežius.” Taigi dėžių (eannedj 1 
žali žirniai užlaiko savo originalį 
skonį geriau negu “švieži žir
niai.” Yrą daug rūšių žalių žir
nių pardavimui, kaip: smulkus, 
paprasti, prancūziški ir kt. Pri
dėjus prie šios vakarienės valgio 
sekantį receptą pamatysi, kad 
kiekvienas šeimynos paryš pasiga- 
nėdins ir turės sveiką ir skanų 
valgį.

žalių Žirnių Smetoninė
Zupė

IĮ puoduko evaporated pieno 
2Į puoduko šaltų vandens 
1 šaukštukas cukraus 
| šaukštuko kapotų svogūmi 

.2 šaukštai sviesto ar kitų rie
balų ' ........... .

IĮ šaukšto miltų
1 šaukštukas druskos ~
Į šaukštuko pipirų
2 puodukai dėžinių ar virtų ža

lių žirnių.
Sudėk žirnius, cukrų jr svogū

nus į šaltą vandenį ir virink per 
20 minutų. Paskui pertrink per 
sietąsupilk - evaporated pieną, 
peršildyk ir sutirštiųk su miltais 
maišytais sviestu ir kitais užda
rais.

Virtuvės Reikaluose
• Niekad nevirkit kopūstų už-, 
dengtam puode, nes jie nustoja 
skonio ir savo spalvos.
• Verdant morkas . patirsit, kad 
-Jaunos morkos išvirs į apie pusę 
valandos, o senoms ims virti bent 
valandą ir pusę.
. Kad nępoksėtą kepant kiauši
nius. užkratykit Ant škarvados 
hiskį kukuružiį miltų (corn 
flour). -

Kad druska nėsuliptų ir nesu- 
kietėtų, įdėk. Į driiskmveią kelis 
grūdus ryžių arba biskį krakmo
lo. ;

Nuėmimui riebalų nuo zupės, 
pašlapink švaru šmotą rieto audi
mo (eheese ėloth) vandenyje ir 
pertrauk per zupės viršų. Taukai 
prilips prie šalto audeklo.-

blaivybės obalsiais. Centras 
pagelbsti reikalingas iškabas 
įgyti-

f) Į Blaivininkų Seimo ati
darymą kviestinas-vietos vys
kupijos Ordinarius.

g) Per Blaivininkų šeimines 
pamaldas vielos visa kuopa ir 
delegatai priima šv. Komuni
ją ir aįnaujina Ųlaivybės įža
dus,

12. Blaivininkų kuopos na
riai daro agitaciją vaikščioda
mi po namus.

14. ‘ Stiprinti priaugančią 
blaivininku skyrius.

15. Turėti blaivybės raštą
kontestą. - \ ’* .

Kito Seimo vieta nepaskirta. 
Naujoji Centro Valdyba: — 
Kun. P. Saurusaitis, dvasios 

vadas,
Kun. S. Kneižis, pirm.

- B. Jakutis, 1—vice-pirm. 
O. Adomaitienė, 2 vice-pirm. 
O. Sidabrienė, ižd. 
J. Svirskis, rast. * 
J. Tėtulis, P. Mankus ir O.

< Adomaitienė, ižd. globėjai. 
Padėka išreikšta vietiniam 

klebonui kun. F. Virmauskui, 
varg. .T. Baniui, visiems rengė
jams, seimo vedėjams ir vi
siems delegatams.

Dvasios vadui atkalbėjus 
maldą; seimą uždarė pirminin
kas kun. S. Kneižis, 6:30 vai. 
vakare. ....

Pirm. Kun. J. Jakaitis 
x Rašt. Kun. S. Kneižis

Rašų ISABELLE KAY
Lietuvė Seimininkė Amerikoje vlsadoa' trokfita rauti patarimą 
pagerinimui k* žinojimo atllkinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. Šitose Skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

ria bus lodomus kainai Lietuvei fieimlptnkel.

siant priklausė prie draugjos 
bent vienus metus, užprašo šv. 
Mišias, ir vakare prieš išlydy
siant, susirinkę sukalba už jo 
vėlę vieną dalį šv. Rožančiaus-

4. Mokesnį' į centrą palikti 
25 centus. * - •

5. Patariama kuopoms užsi
dėti mokesnį, bent 25c. nuo na
rio į metus, kuopos veikimo 
reikalams.

6. Blaivybės agitaciją varyti 
per visus Amerikos katalikiš
kus laikraščius. Oficialius pra
nešimus dėti į “Draugą” ir 
“Darbininką.”

7. Blaivininkai, liuosa valia, 
užsirašo laikraštį “Darbinin
ką” kaipo Blaivininką orga
ną, per kuopos valdybą, bet ne 
per centrą. Kur blaivininkai 
užsisako laikraštį per savo 
kuopas, tos kuopos turi'teisę į- 
gvti to laikraščio ageritd tei
ses. Blaivininkai taip užsisakę 
laikraštį, negaus jo į namus, 
bet turės atsiimti^mo -vietinės 
kuopos pirmininkėj

8. BĮ alininkų Centras ap
mokamo. redaktoriaus nebelai
kys.'

* Tik Pasaldytas 
Kondensuotas Pienas 
Parodo Tikrą Geros 

Kavos Kvapą

Prieš Šeiminis Vakaras - į. Laiku (dėl ligos negalėjo 
■pribūti) V. Blaveekas. Tele- Į 
;srauni sveikina kun. dr. J. Na- 
viekas. -"

Skaitoma knn. Urboną vi-
čiaus paskaita apie Blaivybę. ‘W
(Bus laikraščiuose atspauzdin-
ta). £

Nutarta: a) išreikšti kun. K. 
Urbanavičiui padėką už pa- 
skaitą atsistojimu, b) gauti jo . 
leidimą paskaitą perspauzdinti 
laikraščiuose, c) kad kuopos . ''y*'*'-'
susirinkimuose minėtoji pa- Į £ 
skaita būtų perskaityta. i 1

Nutarta pasveikinti: a) Lie- I
tuvos valdžią,' b) Lietuvos A*.Be pavydėtina! J>-le Cathanne K. Carabine - 
Blaivininkus, e) Lietuvos.vys ' tj sąldąinią riek lpet ji nori ir dar gauna atlygi 
kupus, d) Tėvus Marijonus, gįmą jų. Ji,-yrs saldainių pardavimo specialist 
e) Seseris Kazimierietes Pa- Valstijų komercijos departamente, Washingtone.

“ŽVAIGŽDĮ”
- “Žvaigždė” kas menesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslą, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 

^gražių atsakynių į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

(C

Duoda paskaitą kun. P. Sau- 
msaitis.

Įnešimai ir Nutarimai.

Nutarta:
1. Kad metinė Blaivininką 

šventė būtą visą kuopų šven
čiama iškilmingai. Tada bū
tų atnaujinti blaivybės narių 
įžadai, ir visose kolonijos^ 
prie tos šventės blaivininkai 
prisirengtą uoliu blaivybės 
platinimu. Centro valdyba, per 
tris mėnesius prieš Grabnyčias, 
(vasario 2 d.) ragina kuopas, 
per spaudą ir laikais, tą blai
vybės darbą uoliai varyti. 3

2. Nno šio seimo, su ypatin
gu pasišventimu platinti blai
vybės idėją jaunuomenės tar
pe. Jaunuomenę organizuoti į 
blaivybės draugijas, šį neati
dėliojamą darbą varyti, laikys 
sau už pareigą ne vien blaivi
ninkai, bet ypač mūsą dvasinė

Rūgs. 4 d. Ląyrence, Mass.
- buvo prieš šeiminės Bl-kų pra

kalbos. Į prakalbąs suėjo dL 
delis būrys žmonių. Klebonas 
kun. F. Virmauskis atidaręs, 
trumpa įžangine prakalba, va
karą, perstatė keletą žodžiij 
pratarti p. J. Svfrskį. Jisai 
trumpais žodžiais apibudino 
blaivybės svarbą gyvenime. 
Antras kalbėjo kun. J. JakaK 
tis. Kalbėtojas vaizdžiai nu- 
rodė, girtuoklystės kenksmin
gumą ir pateikė keletą prak
tišką būdą blaivybės; platini
mui.* Toliau kalbėjo kufi. P. 
Saurusaitis.

. r ; ’ Seimo Diena
Rūgs. 5 d. Seimas pradėtas 

iškilmingomis šv. mišiomis, ku
rias atlaikė kun. P. Saurusai- 
tis, jam assistavo kun. J. Ja
kaitis, dijakonu ir kun. F. Vir
mauskis sūbdijakonu. Pamoks
lą pasakė kuri. S. Kneižis. Lai
ke šv. Mišią visi vietinės Blai
vininką kuopos nariai ir suva
žiavę delegatai priėmė šv. Ko
muniją. Šv. Cecilijos choras, 
varg. J. Baniui vadovaujant, 
gražiai pėr mišias giedojo.

Seimo Sesija I.
Seimo sesijos buvo laikomos 

Palangoje. Bl-ką einąs pirm, 
pareigas J. Svirskis atidarė 
seimą prašydamas dvasios va
dą. atkalbėti maldą. 
' < - * v ^Delegatai . 
' 25 kuopos, Worcester, Mass. 

kun. j. Jakąitis, V. Rimša, j. 
Grigas, I. Ročkienė, ‘K. Roč- 

U? kus, M. Ųrmonienė, P. Man-

7 kuopa, Cambridge, Mass. 
A Zaveckas, B. Jakutis, L 
Praspalis.

49 kuipa, So. Boston, Mass. 
M. Barauskienė, O. Adomaitie
nė, J. Šimkienė.

9 kuopa, Lavrence, Mass. E. 
Dovainienė, O> Baubinienė, J. 
Aljeksonis, Vespelienė, kun. F. 
Virmauskis, kun. S. Kneižis, J. 
Kriviutė.

Centro Valdybos Nariai ir 
Svečiai .

Dvasios vadas kun. P. Sau 
rtisaitis, viee-^irm. J. Svirskis, 

. ižd. O. Sidabrienė, iždo globė
jai P. Mankus, j. Tėtulis, J. 
Banys, P. Šimonis, M. Jodka, 
J. Baltrimaitis, adv. I. Bar- 
kus, J. Jurgelionis, E. Kazo- 
kaitė, E. Kašėtaitė.

Seimo valdyba: Pirm. Knn. 
J. Jakaitis, vice-pirm. 0. Ado
maitienė, rašt. kun. S. Knei- 
zis. -Mandatų,, knygą peržiū
rėjimo, rezoliuciją, įnešimą ir 
skundų komisiją sudarė—kun. 
P. Saurusaitis, J. Kriviutė. A. 
Zaveckas, K. Ročkus, O. Sidab
rienė.

z
Naminiai Pasigelbėjimai

Jeigu užiašysi kamparo spirito

žaisly ir joms pasiųsti auką! 
Tš centro paskirti $10.00 ir pa
rinkti auką iš delegatą bei sve- 
čią. Aukavo: kun. J. Jakai
tis $5.00. Po $2.00: M. Ųrmo
nienė, O. Baubeniene^ V. Rim
ša, Po $1.00: kun. S. Kneižis, 
<un. P. Saurusaitis, J. Tėtulis, 
O. Adomaitienė, O. Sidabrienė, 
<. Ročkas, J. Šimkienė, M. Ba
rauskienė, J. Svirskis, J. Gri
gas. Smulkii) surinkta $4.05, 
viso $25.05).

Centro Valdybos Raportai

Dvasios vadas kun. P. Sau
rusaitis, paaiškino, jog sutvė
ręs porą nauji] kuopą, kitas ju
dinęs, gaivinęs.

1. Vice-pirm. J. Svirskis, 
pranešė, jog blaivybes darbas 
yra varomas, nors vaisiai to 
darbo ir negausūs. Paaiškėjo, 
jog. naujų brošiūrą apie blai
vybę neišleista, stengtasi seną
sias išplatinti. Naują narių 
vajus neįvykęs, nes kuopos ma
žai tekreipusios domės į val
dybos atsišaukimus.

2. Vice-pirm. O. Adomaitie
nė, pasakė: “dirbau kiek išga
lėjau.”

Raštininkui V^ Blaveckui ne
pribuvus, už jį raportą išdavė 
J. Svirskio Sužinota, kad yra 
13 gerai gyvuojančią kuopą, 4 
jaunamečią kuopos. Viso pil
nai užsimokėjusiu narių esą 
250. j. '

Iždininkė O Sidabrienė pra
neša, jog pinigą ant ranką yra 
$120.15. Su-mo turtas (nepri- 
skaičius knygučių “Alkoholis 
Pavojingas”) siekia $463.25. 
(Apskritys turi užbaigti daly
ką kaslink ti] knygučių ir pa
darę sąskaitą pervesti turtą 

’ centrui.)
Buvus pirm. J. Kriviutė ir 

iždo globėjai: J. Tėtulis ir P. 
Mantais -taipgi išdavė rapor
tus. ‘

Visi raportai buvo priimti 
ranką plojimu. Nesant rašti
ninkui, protokolą pereito 'sei
mo skaito seimo raštininkas. 
Priimtas be pataisymą.

Sesija n.
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PONAI” IR “MUZIKAI”

J j Į Publish'ede

Laisvai vertė 
KAROLIS MEILĖ

urimsim!

yra apibirėjęs urvas, kur 
rįtoštos kiekvį^naių .akimi
gėa išnešti. Geri žmonės parūpino ninma para 
ką už gerą krūvį “muštinių**iš krvžiuoeių Mal 
burga miestą Pavojui ištikus visi čia susirink

Netoli Darsūniškiu,'į vakarus, randasi ma
žas dvarelis “Meškučiai.” Šiandieną jis niekuo 
nepasižymi, bet sulyg senu žmonių pasakojimu 
— žiloje senovėje aplinkui augę neįžengiamos 
girios, o netoli šios vietos stabmeldžių žinynas 
stovėjęs. Dabar to žinyno nė ženklo nebėra.

vijusiu principų ir budo pa
kliuvo netikę! ai į tokias gy
veninio dpystovas, kuriose 
pasijuto esąs didesnis, negu 
ištikrųjų buvo, ir pradėjo 
žiūrėti | gyvenimą per di
desnį dolerį. negu buvo nuo 
mažens įpratęs. Jei tiesa,

Pirmu kartu per septynius 
metus Centralinė Amerikos 
respublika, Salvador yra ats
tovaujama Washingtone. Jos 
atstovu yra Dr. F. Lima, kuris 
ką tik sugrįžo užimti naują 
vietą. Dr. Lima tarnavo kai
po ministeris Gutemaloje ir 
Meksikoje, ir 1922 buvo slap
tas agentas Federalėje tarybo
je Centralinės Amerikos Wash- 
ingtone.

SNIEGAS UŽLAIKO 
ŠILUMĄ.

Mes kinkome arklius į ro
ges, bet tolimoje -šiaurėje 
žiemą pakinko į roges kelias 
poras šunų. Ten arkliams 
peršalta, bet ir šunims 
anaiptolnėra peršilta, ypač 
nakties laiku. Yra tenai to
kiu šalčiu, kad šunvs neiš- 
laikytų per naktį, jei miego
tų atvirame lauke neįsikasę 
į sniegą. Jie tečiau laike di
delių speigų visuomet miega 
įsikasę į sniegą ir nesušąlą 
po sniego apklotu. Kodėl ? 
~ Visi mes gerai žinome, 
kad Lietuvoje, žiemai arti
nantis, sudeda i langus taip 
vadinamus dulieltavus, arba 
antrus langus, kad būtų šil
čiau. Gal kam atrodo, kad 
antrasis langas neleidžia ši
lumai įeiti iš kambario ir ne
įleidžia šalčio iš lauko, bet 
taip ištikiu jų nėra. Ne ant
rasis langas, bet oras tarp 
langu neišleidžia šilumos. 
Jei i vietą dviejų- langų su 
oru tarp jų įdėtum vieną 
stiklą, sakysim, pėdos storio, 
šiluma išeitų iš kambario ly
giai greitai, kaip .ir per plo
ną stiklą.

Grįžtant prie sniego, rei
kia pastebėti, kad vidutiniai 
ką tik nnju-itęs sniegas su
sideda iš vienos dalies ledo 
ir dešimties oro. Retkarčiais

BANKRUTAI
Paskaitęs .“Sandaros” ir 

“Keleivio” — dvynukų — 
pranešimą apie Palangos 
tragediją, gauni įspūdžio, 
kad d-rą Brundzą nužudė ne 
Romanas, bet katalikai, 
“Darbininkas,” jėzuitų ko
legija, Smetona ir Prekybos 
Bendrovė. O jei jau ir Ro
manas užmušė, tai jis tai 
padarė vien tik dėlto, kad 
jis, Romanas, esąs katalikas, 
jėzuitų kolegijos auklėtinis 
etc., bet ne dėlto“, kad įtaręs 
Brundzą, būk šis pastarasis 
ardęs Romano šeimyninį 
gyvenimą.

Faktas vienok pasiliks 
faktu, kad tragedijos moty
vai nebuvo nė tikybinio, nė 
politinio, nė finansinio po
būdžio, bet grynai šeimyni
nio, ir “Sandaros” ir “Ke
leivio” naudojimas šios ap
gailėtinos tragedijos parti
niams tikslams teįrodys tik
tai, kad jiedu tokiais ir pa
našiais būdais bando paslėp
ti savo idėjinį ir programi
nį bankrutą.

Romano neketiname nė 
gintį, nė teisinti. Žmpgaus 
nužudymas visuomet buvo 
ir bus baisus prasikaltimas. 
Tegalima tik apgailestauti,

metų spalių 9-ta pripuola 
sekmadieny, taigi tinka
miausia diena tas sukaktu
ves paminėti, tiktai visi prie 
jų rengkiiųės ir tai tuojaus 
tą darbą pradėkime.

Petys į petį surėmę stoki
me vaduoti Vilniaus. ’ ,

Broliai už Vilnių, už Vy
tauto ir Šv. Kazimiero ka
pus, už Aušros Vartus, Ge
dimino pilį, už Lietuvos so
stinę Vilnių!

Fed. Sekret ori jodas 
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Aukštas piliakalnis, šimtamečiais ąžuolais 
pasipuošęs, puikiai tuomet atrodė. Toli toli, 
kiek tik akimi begalėjai apmesti, jmo kalnelio 
matėsi. Matėsi ir Lietuvos upių tėvas — pui
kus Nemunas. Ant kalnelio, po gražiausiu ąžuo
lu, išdidžiai stovėjo Perkūno, Patrimpo*ir Pi- 
kuolio stabai, prie kurių dieną ir naktį ant au
kuro degė amžina ugnis. Skaisčiosios vaidely- 
tės tą šventą ugnį nužemintai kurstė; tai buvo 
netekėjusios mergelės, pasižadėjusios dievams 
amžinoje skaistybėje gyventi. Toji žinyčių ne
buvo iš geriausiųjų Lietuvoje, liet paprasta pi
laitė, kokių tada pojvisas Lietuvos apylinkes 
buvo daugybė it griuvėsiai ar jų liekanos dar 
ir šiandien apkerpėję teberiokso. Nuo žilos se 
novės lietuviai savo dievus, senovės papročius 
ir nuo prabočių įgytąjį tikėjimą didžiai gerl)ė ir 
brangino.

Slapstėsi žmonės su savo dievais.neįžengiamo- 
80 girioje, nes tuomet Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Jogaila, prieš tautos norų,d)ūvo su len
kais “susibroliavęs” ir *' 
nęs. Nenuostabu,'kad ir 
vo slepiama. Susirinkdavo žmonės iš toliniiau 
šių apylinkių dievų pagarbinti, "bet ne viešai

80 oro daliu ir tik viena le- 
do. Bet ir sukritęs tirpstan
tis sniegas turi mažiausia 
du, tris syk daugiau oro ne
gu ledo.

Per vasarą žemė įšila. Žie
mai atėjus šiluma pradeda 
išgaruoti iš žemėą. Jei per 
žiemą sniego arba visai nėra, 
arba labai mažai, žemė įšąlą 
giliai, juo toliau į šiaurę — 
juo giliau. Šiaurryčių Si- 
berijoje, kur per žiemą vi
sai nedaug teprisniegti, že
mė yra įšalusi net kelis šim
tus pėdų gilio ir per trumpą 
vasarą tenai vos viena ar 
dvi žemes paviršio pėdos te- 
atitirpsta. Užtat-vasarą te
nai pasidaro pelkės, nes 
vanduo negali susisunkti į 
sušalusią žemę apačioje. Tas 
pelkes vadinama tundra.

Visai kas kita tose šalyse, 
kur prisniegti anksti ir daug 
ir sniegas likosi ilgai, kaip 
pav. į pietus nuo ežero Su- 
^)?rior. Tenai per žiemą že
mė beveik nė kiek neįšala. 
Užtat\oras tenai žiemą yra 
šaltas, nes sniegas nepralei
džia šilumos iš žemės į orą’. 
Sniegas veikia Į žemę lyg 
pūkų apklotas. Čia primin
sime, kad. ir pūkų apklotas 
mus nešildo: neleidžia tik iš
garuoti mūsų kūno šilumai. 
Tai dar-o oras tarp pūkų, ne 

pasitaiko, kad sniege yra net pūkai.

s grūmotų koks pa

SpaTių 9 dieną ir vėl mi
nėsime liūdnas sukaktuves. .

Spalių .9 d. sukanka septy
ni metai, kai “broliai” lenr 
kai judošišku būdu užgrobė 
Vilnių. Minėdami tas liūd
nas sukaktuves turime pri
minti pasauliui, kad Įneš be 
Vilnius nenurimsim, kol 
Vilnius vėl nebus mums grą
žintas.

Todėl visi Amerikos lietu
viai privalo tą dieną tinka
mai paminėti surengiant to
je dienoje prakalbas arba 
koncertą su pritaikintoms 
tautinėms dainelėms. Būt 
labai malonu, jei gerbiamoji 
lietu viii katalikų dvasiški j a 
tą dieną ir bažnyčiose tinka
mai paminėti}.

Kadangi lenkai užgrobto 
Vilniaus lietuvius, visokiais 
būdais lenkina, varžo lietu
vių mokyklas, netvirtina lie
tuvių pastatytus mokytojus, 
našlaičių prieglaudas vieną 
po kitai meta laukan iš už
imamų namų, kad tik lietu
viai greičiau sulenkėtų — iš
nykti}, todėl mūsų pareiga y- 
ra tiems mūsų pavergtiems 
broliams padėti suteikiant 
bent kokią materialę- pagal
bą, kad jie lenkų puolami 
galėtų atsispirti, taigi minė
dami spalių 9-tos dienos Vil
niaus užgrobimo sukaktu
ves, atminkime mūsų brolius 
vilniečius, parinkime jų na
šlaičių prieglaudoms aukų, 
nes tiktai mūsų šelpiami jie 
išlaikys lenkiški} idiotų puo
limus.

Gerbiami Federacijos sky
riai prašomi tuojaus pradėti 
rengtis prie tinkamo spalių 
9-tos dienos paminjėimo. Šių

JAUNUTE
(ISTORIŠKAS PADAVIMAS)

priversti buvo saugotis tų savo tautiečių, kurie, 
jau buvo “lenkam” parduoti... Vieną dieną prie 
aukuro susirinko«vaidelytės ir vaidylos-kunigai, 
žmonėms dievų valios apreikšti. Vyriausias ku
nigas — kryvų krivaitis, baltai apsirengęs sene
lis pasirėmęs ant lazdos taip į susiririkusius pra- 
bylo:

— Dievai mus apleido, atiduodami mus į glo
bą “lenkams,” kurie kaip tik gali stengiasi mūsų 
senąją Perkūno tikybą panaikinti, o vietoj jos 
įvesti kaž kokią ten savo svetimtautišką — užru- 
bežinę tikybą. Bet matosi, kad jiems netiek svar
bu katalikybės-įvedimas, kaip pamušimas mūsų 
krašto, nusilpninimas mūsų tautos, kiek svarbu 
mūsų šalies turtų užgrobimas. Mus laisvus lietu
vius, garbinančius senus dievus, nori amžinais 
vergais padaryti ir ant mūsų sprando jodyti. Su
sipras kada nors Lietuvos taikai , kad tėvai šian
dien negerai daro... Sunku, o|sunku, bus iš sve
timąjį} vergijos pasiliuosuoti.

— Mes, garbinantieji senus dievus, niekada 
negalime atėjūnams-lenkams pasiduoti. Privalo
me išsisklaidę po Lietuvą palaikyti mūsų senąją 
Perkūno tikyba: privalome amžiną ugnį išlai
kyti iki paskutiniosios. Nors priseitų mums gi
riose slapstytis, su lokiais gyventi 
ei t į mes privalome išlaikyti. Kas iš mūši} išsiža
dėti} savo prabočių tikėjimo ir parsiduotų len
kams — tebūnie prakeiktas ir tegu Perkūnas tą 
nubaudžia!..

Vaidylos ir vaidelytės pritardami sušuko:
— Tegu didis Perkūnas tą nubaudžia!
-^Klausykite į— tęsė krivų krivaitis. — Mū

sų priešai įvairiausių priemonių griebiasi, kad 
mus išnaikinti. Jeigu kartais grūmotų koks pa
vojus mūši} šventyklai (žinyčįai) ir, kad gyvi ne
pasiduotume™ lenkams —apačioje šio kalnelio 

iko statynės pri- 
iii mj^s į padan-

ponams sagtį, jei šie per
daug “poniškai” ir ‘inteli
gentiškai” elgiasi; Tuomet 
sumažėtų Lietuvoje “inteli
gentų.” t skaičius, bet užtat 
daugiau atsirasti} bernų.

Netikslu taipgi būtų va
dinti inteligentais tuos, ku
rių visa inteligencija suka
si apie tūzus ir karalius ir 
bonkas. Nesvarbu, kokį 
mokslo cenzą jie turi. Svar
biau tas, kad jų inteligen
cija pasiliko pelėti mokslo 
suoluose, bet gyveniman jie 
tesugebėjo įnešti biurokra
tišką žiaurumą “mužikams” 
ir buteliniai - kozyrinius 
good tumes patys sau. Lauk
ti, kad jie “susiartintų su 
liaudimi” būti}-tuščias dar
bai Juos reikia pažaboti jų 
elgimosi su liaudimi. Jei 
jie nepažabos patys save 
draugijiniame gyvenime, tai 
pats likimas juos išmes ant 
šiukšlyno.

Kalbant apie suartinimą 
tikrų inteligentų ir liaudies, 
reikią pripažinti, kad tas su
siartinimas yra ytin reika
lingas. .Gaila vienok, kad 
neteko pastebėti gilesnės to 
susiartinimo būdo analizos. 
Skaitant laikraščių straips
nius gauni įspūdžio, kad, jei 
inteligentai taip nesipūstų, 
viskas būtų gerai ir liaudis 
sugyventų su inteligentais 
kaip du balandėliu. Argi 
sugyventi}?

Mums rodosi, kad Lietu
voje inteligentai ne dėlto ne
sueina į nuoširdžią talką su 
liaudimi, kad inteligentai 
“pučiasi,” bet dėlto, kad in
teligentai ir liaudis nesusi
kalba. Inteligentai ne jau
čia su liaudimi, liaudis gi 
nepriaugo ir niekuomet ne
priaugs galvoti su inteligen
tais. . Inteligentai lengvai 
gali atgaivinti savo sūatrėfė- 
jusius lietuviškus “jaus
mus,” bet liaudis nepajėgs 
suprasti ji} europėjiškas i- 
dėjas “europejiškai,” t. y. 
“universitetiškai” ir “me
todologiškai” išreikštas. Iš 
kitos gi pusės liaudis ne
mėgsta ir perdaug “supopu- 
lerizuotų,” t.y. Grimmų sty- 
liumi rašyti} “populeriškų” 
laikraščių ir brošiūrų. “ti
ni versitetiškus ’ * leidinius 
skaito inteligentai ir iš liau
dies... niekas. “Popule- 
riškus” leidinius skaito in
telektualiai parijai, bet jie 
neturi jokios įtakos į pla
tesnę visuomenę.

Liaudy vadovaujančią ro
lę lošia “per savę prasilavi
nę,” domoroščenije^. self 
m adė inteligentai. Jie ne
pasiekia universitetįųių iįė- 
jų, bet nekenčia patrbnizuo- 
jančios.- mentoriškos inteli
gentų globos.

sime, uždegsime paraką... ir mūsų pilaitė susi
lygins su tais ana laukais ant Nemuno krauti}, 
o mes čia pasiliksime su savo dievais amžinai ir 
jau iš ten mūsų niekas nebepąšalins!..

— Žūsime, bet lenkams nevergausime!—kar
štai sušuko vaidelytės ir vaidylos-kunigai.

— Dabar, vaikai, prie darbo, prie maldos die
vams, kad nelaimėje mūšų neapleistų.

Vaidelytės. susiėmusios už rankų, apsupo au
kurą ir pradėjo, aplink vaikščiodamos, galin
giems dievams šventas giesmes giedoti. A aidy=- 
los meldėsi atskirai, šaukdami, ](Jerkūno^pagal
bos, kad dievaitis savo ugningomis strėlėmis iš
naikintu lenkus užpuolikus, kurie Didžiajam ku
nigaikščiui Jogailai galvą apsuko.

Po maldų visi išsiskirstė, pasiliko tik viena 
vaidelytė. kuriai reikėjo saugoti šventąją ugnį 
idant ji neužgestų... Greitai ir naktis užslinko* 
Tiktai šilai ošia, lokiai kažkur riaumoja...

Vidurnakty į žinyčių atvyko du vyrai iš arti-* 
mų kaimų ir paprašė kryvų kryvaitį pakviesti.

Vaidelytė davė ženklą... Atfcyko vaidyla ir 
paklausė:

— Ko norite ?
— Norime pasimhtvti su vyriausiuoju kuni

gu!.. .
— Kokiuo reikalu ? Kunigas dabar ilsisi. Sa

kykit kokiuo reikalu ? Aš galiu išklausyti...
— Meš norime pranešti vyriausiajam kuni

gui, kad mūsų šventyklai gresiąs pąvojus nuo ne
žinomu gjnklnotų, kurie. • šiandien po apylinkes 
jodinėdami, klausinėja, kur randasi mūši} šven
tykla...

— Gerai, pašauksiu vyriausiąjį kunigą.—Tai 
taręs vaidyla pranyko.

Neužilgo prie laukiančiųjų prisiartino vy-» 
riausiąsis kunigas, kuris praėjusiame vakaru 
kalbėjo į susirinkusius.

Pranešate, kad ginkluoti žmonės ieško šios 
šventos vietos?.. t *'

Taip, kunige! — atsake atėjusieji ir pasi
lenk}" prieš, kryvj. kuris, drebančia* rankas pa
kėlęs, palaimino atėjusius.

ligoniais, mokūs prakalbėti į 
juos jiems suprantama kal
ba, bus pirmutinė liaudies 
draugė. Mums regis, kad 
nuo čią prasideda draugavi
mas inteligentų su liaudimi. 
Tai bus, ne kepurinė pažin
tis. ' • S. ■ . “ (

Ištolo mums atrodo, kad 
antikataiikai inteligentai 
gaudė liaudies vadus, kuo
met mūsiškiai mažino pas
turlakus.

tikejitnų” išplaf i- 
iičių”žinyčiabu-

pažiūra i gyvenimą ir suriš- 
tą- sįit^įėfiu “laisve” atsi
liepė ir Romano šeimynos 
sugyvenime. Džiaugtis tuo 
ir daryti iš to partinį kapi
talą tegali tik žmonės ypa
tingos partinės “doros.”

t Gal ir tiesa, kad nėra blo
go be gero. Taigi ir Lietu
vos spaudos cenzorių replės,

- kad ir nesąmoningai, gali ;
- - kaikuomet išnetyčių išgręžti

šį-tą gera. Apie Lietuvos 
politinę padėtį, jei jos ne
gili, rašyti nevalia. Telie
ka tad rašyti arba apie tarp
tautinę politiką, t. y. Jdek . 
ji nepaliečia Lietuvos, arba 
apie Lietuvos gyvenimą, kur 
jis neliečip politikos.

Cenzoriaus žirklių, o gal 
vasaros “nepolitinio” sezo
no, verčiami Lietuvos žurna
listai pastaruoju laiku susi
domėjo santikiais tarp liau
dies ir inteligentų. Šiuo 
klausimu, mums regis reikė
jo senai susidomėti. Mums 
tečiau atrodo, kad kurkąs

* geriau tiktų klausimas pa- 
. ’■ statyti šiaip: Ponai ir mu

žikai, o gal dar geriau “Po
nai” irvMužikai.” Vadin
ti inteligentais Lietuvoje vi
sus tuos, kurie turi preten- 
sijų prie to vardo, būtų tas 
pats, ką vadinti daktarais

- visus, pradedant nuo medi
cinos daktaro ir baigiant ko-

/ ji} nagi} karpytojais pirty
se. Amerikoje mat vadina
ma daktarais net tuos, ku
rie taip vadinamose turkiš
kose pirtyse nukarpo nagus 
ir trines nuo kojų piršti}. Na 
o Lietuvoje bile pišorėlis — 
tai jau ir inteligentas! Ke
li metai atgal rašančiam 
šiuos žodžius7 besilankant 
Lietuvoje teko sutikti nema
žai’ tokių “ponų” “inteli
gentų.” Ypač sutikęs vieną 

». valsčiaus pišorėlį supratau, 
kad Liudviko XIV-jo pasa
kymas L’Etat c’est moi (aš 
esu valstybė) buvo sulygina- 

x mai tiktai savęs pažemini- 
", mas. “Inteligentas” pišo- 

rėlis, žinoma, nėra girdėjęs 
nė apie Liudviko XIV-jo 
garsųjį prasitarimą, nė apie 

7 patį Liudviką, bet jo elgesys 
f buvo tai tikras karaliaus ir 

imperatorio elgesys. Man te
ko “mužiko” rolė. ' Beje, 
atėjus laikui man grįžti A- 

‘ merikon, nuėjau į valsčių 
išsiregistruoti, bet, nors tą 
dieną nebuvo jokia švente,

- visi valsčiaus “inteligentai” 
ir “ponai”- paskelbė Bac-

į-—ehuso atlaidus ir atleido sa- 
> vę nuo darbo valsčiuje. Taip 
? ir neteko pasimatyti antrą 
.* kartą su “ponu inteligen- 

tu.”’Gaila.
- Vadinti tokius biurokra- 

y tukus inteligentais — tai
* yra inteligentų įžeidimas. 
? Daug geriau būtų, jei dabar-
r tinę valdžia sumažintų gero- 

f kai cenzorių skaičių ir pa- 
F vertųsi juos detektyvais pa- 
| siųstų atlankyti mužikų ro- 
l Įėję įvairius valsčių ir kito 
į kius “ponus” su teise duoti
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maši jį paveikti. Norėta pa^ <jį lydėjo triukšmingai plo
dama.

vas šiaurvakarinėse valstijose, ku-

padėtas parodai. Prie jo jtovi Dr. 

kurių giminystė paeina nuo kap.

y
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Svečias be žado buvo-nu? 
gabentas į artimiąiisiąvaisT 
tinę, kur jam suteikė pįpųąr 
ją- pagalbą. Pasirodė, jis 
buvo sužeistas visai lengvai. 
Nusikaltėli tuoj suėmė.

Ištyrus vieloje visą, daly
ką, tuojau buvo pavesta Ja
ponų pasiuntiniui Petrapily 
pareikšti carui užuojautos.

Pasimitiniui buvo trum
pai atsakyta, kad laukiama 

'■ - -nusikaltėlį būtinai pasmer-

■

Japonai, kurie < turi visai 
? kitonįškus laikraščius negu 

••Jid žinomi.Europoje,, labai 
mėgsta nSgrinėti savo !“pa- 
sakyinUose” apie senąją net 
liečiamąją japonu teisę.

“Šią ‘ apysaką, kurios? turi
nys paimtas iš gyvą faktą, 

’ dažnai pasakodavo Tokio pu
blikai garsusis -pasakotojas

• ’ Yto Chiyus.

1891 metais Rusų sosto 
įpėdinis važinėjo po pasaulį. 
Jis užsuko ir į Japonų kraš
tą, kur buvo labai iškilmine 
gai sutiktas.

Nuo pat ryto stovėjo išsi
rikiavusį sargyba. Ties gar; 
siaja Miidera-koplytėle bu
vo pastątyti sargybiniai žiū
rėti tvarkos~toje vietoje, kur 
Japonų imperatoriui Meįji 
paminėti buvo pastatytas 
paminklas^ 
< Staiga minia sujudo. Nuo 
galvų pasikėlė kepurės: sve-

- -čiasatvyko.
/<£ Aukščiausioje vietoje sto-

- vįs sargybinis.— Tsuda- — 
atsigrįžo ir-pasibaisėjęs pa
matė, kad atvykęs kunigaik- 

---- y štiš savo koja palietė šven- 
tąjį paminklą ir gėrėjosi 
gražiu reginiu. Sargybiniui 
baisų pasidarė: ar tik neuž- 
gavo jis šventyklos svetimas 
kunigaikštis, kaip jis išdrįso 
paliesti savo batais tą vietą/ 
kur kadaisė stovėjo saYo 
šventomis kojomis Japonų 
imperatorius?. . ;

Sargybinis Tsuda pasiry- 
' žo atkeršyti už baisųjį nusi

kaltimą.
Aukštų valdininkų - lydi

niams kunigaikščiui pro? vie
tų, kur stovėjoJ Tsuda, įsar-i 
gybinis staiga ištraukė kar
dą ir prišokęs prie nikšos, 
kurioje buvo nešamas kuni
gaikštis, smarkiai jį primų- 
se. z./.

— O kiek tii ginkluotųjų? — klausė kryvis. 
, —- Kiek, tai nematėm, tik du iš jų susitikom.
— Kaip jie kalbasi tarp savęs ?
— Vienas kalba lietuviškai, antras visai ne

kalba — matyt mūsų kalbos visiškai nesupranta.
— Lenkas — pridūrė vaidyla.
— Taip, lai mūsų priešai. Norintieji mus iš

žudyti, už garbinimą senų dievų! -— atsakė vy- 
riausias kunigas, pusiau į atvykusius, pusiau į

— Ačiū jums, vaikeliai, dievai jūsų neužmirš. 
y Mes galėsime gelbėtis: išsigelbėsime ir save ir sa

vo dievus nuojsunaikinimo. Eikite ramybėje na- 
1 Aite’ mo.

Atvykusieji dar kartą nusilenkė Klyviui ir
pradingo nakties tamsumoj.

Kryvis, išėjus pranešėjams, paliepė sušaukti 
i šią vietą visus šioje šventykloje seniems die- 

, vams tarnaujančius ir apreiškė:
-— Kolei diena prašvis — privalote dievaičių 
bus ir aukurą nunešti į rūsį, (skiepą). Patys 

gi pasislėpsime kitame urve, už’ ano štai miške
lio. Tik viena vaidėlytė pasiliks ir ištirs, ko, 
tikrai pasakius, ieško svečiai po apylinkes. Jei
gu gyta išliks, papasakos mums, kas per vieni 
tie žmonės buvę. •■ ■ •— ■ ' . . 

Kuri, iš vaidelyčių, norėtų pasilikti ?
y. ’ — AsL Ašl... Aš!.. Aš!.. Aš.. . 7 ...

Norinčių patarnauti dievams tokią svarbią 
valandą atsirado daugelis, bet kunigas pranešė^

* kad tik viena tiiyi pasilikti. Galų gale pats pa
šaukęs, vieną iš būrio vaidelytę,.tare: 

—.Tu eisi, Jaunute!.. 
Toji linkterėjo galvą.

•’ II. X 1 ■
Iki dienai pilaitėje iieliko nė ženklo’, kad va

kar Čia buvusi šventykla, kad šioje vietoje gar
binta dievaįi Pasiliko tik jaima vaidelyte,* lyg 
žoles rankioti). s.

Auštant atvyko kuopa ginkluotų žmonių; Pa
stebėję jauną mergaitę, pagavo ją ir užklausė: kų krauju, subiaurinome! Jmmoji mergaitr, gal

>

’ vam 
nų.

ris buvo paleistas 1862/0 dabar

Anderson su sesere iš Spokaine,■’y • •'* —-*"•'* * ' "l--
Lewis, įžymaus tyrinėtojo.

■g?ž..i.LW 

as tai. buvo 
jo 

>uvo prisireng
ti. Labai dažnai kokį nojrs dar
bą x priseina įvykinti keliems 
darbuotojams. Bet šiuo kartu, 
buvo visai kitaip. •

Kaip tik sužinojome nuo kle
bono kūn. L. Kavaliausko, kad 
LDS, Centras nutarė laikyti

ė -
mal<

kiant mirti.
-Einant senąja Japonų bau

džiamąja teise, žmogų nu- žudyti . svetimos valstybės 
teisei mirti galima tik’ ta
da, jei nuo jo nukentėjusia
jam gresia pavojus netekti 
gyvybės. Tečiau pasiunti-, 
pys neišdrįso to carui pasa
kyti. Jis tik prašė turėti 
kantrybės ir skubiai susiži
nojo su Japonų valdžia.

Tuo tarpu Tokio, imperar 
toriui pirmininkaujant, įvy
ko ministerių kabineto posė
dis. Dar prieš tai imperato
rius pats atlankė sužeistąjį 
kunigaikštį, reikšdamas jam 
pasigailėjimo.
. Netrukus buvo gauta ne
ramioji pasitmtinio telegra
ma. Tuojau sušauktame ne- 
paprastame. ministerių kabi
neto ' posėdyje ministeris 
pirmininkas Matsukata pa
reiškė baimės, kad nepa
smerkus nusikaltėlio mirti, 
nebūsią galima nuraminti į- 
pykusio caro.-

Minįsteriui pirmininkui 
maigus prakalbą, kabinete 
jalikobaisi tyįa. : - „
. Žodžio paprašė teisingu

mo ministeris Yamada — 
varininkas, žinomas savo 
akto gabumais. Jo nuomo

ne, žmogus, pasikėsinęs, nu-

—- Ar leista Jūsų Eksce
lenciją paklaustų ką reiškia 
atatinkamai p’asielgti?

— Vadinasi, kad byla bū
tų toliau vedama ta pačia 
prasme kaip ir prįrengiama- 
sai tardvmas.

— Būdamas klusnus Jūsij. 
Ekscelencijai, leidžūtsau vis 
dėlto pastebėti, kad teisėjo 
pareiga yra spręsti byla sa
vo nuožiūra. Kad ir būdamas 
teismo pirmininkas, aš ne
galėsiu išakyti atatinka
miems teisėjams paskelbti iš 
anksto sutartą sprendimą,— 
atsakę Kojima. .

Teisingumo ministeris pa
rėmė Kojimą už rankos ir ra-

Visi kiti ministeriai nu- n 
statė,, kad Tsuda tūrįs mirti. ■ _
Per visą kabineto;posėdį čia l°s padėtis dabai kebli; ma- 
pat ramiai sėdėjo ir atsidė
jęs klausėsi kalbų aukščiau
siojo Japonų teismo pirmi- 
ninkas Kajima. -Matsukata 
paprašė jį.prieiti ir pareikš
ti savo nuomonę. “Tamsta 
žinai, ^ad’ \ mihištėįią k:abi- 
neto nuomone, Tsuda turi 
mirti; tikiuosi, Tamsta tai 
turėsi galvoje ir atatinka- 

jmai pasielgsi!” j

sosto Įpėdinįf turįs, mirti. 
Cara§ to reikalaująs. Esą, 
gėriau, kad dabar mirtų 
vienas sargybinis, bet būtų 
apsaugoti Japonų diploma
tijos reikalai.

Ministeris Mutsu pradėjo 
kalbėti. Smarkiu balsu jis 
priminė draugams, kad tai 
senas pripažintas dėsnis, 
kad teisme visi žmonės ly.- 
gūs. Jeigu būtų padaryta iš
imtie tik dėl to, kad užpul
tasis šį karta kunigaikštis,. 
tai tuo pačiu būtų Suardy
ta teisingumo neliečiamybe 
ir užgauta valstybes gsfrbė. , i

tai Tamstčų kartais reikia 
pamiršti mažmožiai, jei tuo 
išvengiama i pa voj aus visam 
kraštui. Nuo Tamstos elge
sio dabar pareis* ar ines su

arba ne.^T^dfefaysupranti 1 
Kojima ht^ušileido.- Ir 

šiajp ir _t&ip buvo stengia-
MM

į pirkti jo teisėjai. Tačiau jis4

stro 
įvyktų.,

Pagaliau Kojima buvo 
pašauktas audiencijos pas 
imperatorių, “kurio žodžiai, 
atsisveikinant, galėjo būti 
visaip suprasti. “Išspręsk 
dalyką tiksliai.”

Kojima parvažiavo namo 
griežtai pasiryžęs nenusileis
ti, kad jis tai apmokėtų ir 
savo galva.

<Dar karią jis sušaukė tei
sėjus ir tarė jiems: “Nors 
dalykas labai rimtas, - mes 
neprivalome aukoti teisingu
mo autoriteto tam, kad būtų k *
patenkinta svetimos valsty
bės savimeilė. Aš jums, tai 
sakau, neatsižiūrėdamSis į 

mus, kurie galėtų dėl to kįl- 
ti. Tikiu-jums, kad mokė
site apsaugoti teisingumo 
vardą, neatsižvelgdami r jo
kių pašalinę Įtaką ir išspręs
dami bylą' taip, kad niekad 
to giliausia širdimi nebūtų 

......... _' • į-■ į
' Tsuda buvo pasmerktas 
kalėti ligi gyvos galvos..?’

Pasakotojui baigus, minia

v.

— Ar neesi “Meškučių” žinyčios raganė ?
—<- Ne esu raganė — drąsiai atkirto Jaunute, 

— bet dievų tarnaite vaidelyte... •
— Raganė! — suriko vadovaujantis kuopai 

ir kirto jai per veidą... - _
X r

— Sakyk kur randasi tavo draugai ?! — šaukė . 
vadovas.—Sukaposime, gyvą sudeginsime, jei ne
norėsi tiesos sakyti!.

— Nežinau, pone! — tvirtai,atsake Jaunutė.
— Pakart ją! —r dar garsiau šaukė vadas?
Bet iš būrio niekas nesijudino jo įsakymo pil

dyti...
Ką chamai dar neklausysite ?! — rėkė lenk- 

palaikis vadas ant kareivių. — Norėjote mūsų 
tikybos, turite ją'! — ir ritmam iš kareivių kirto 
kardu per galvą pąrblokšdamas jį be dvasios.

Prieš tokį vado pasielgimą visas būrys išsi
traukė kalavijus... Vienas iš kareivių grąsinan- 
čiai prabylo:

— Lietuviai kareiviai! Jeigu išgamą Jogai
la, mūsų kuhigaikštis, pardavė mus lenkams tai 
dar nereiškia, kad mes daleistumęm lenkams mū
sų brolius žudvti!

Bet darlcalbos-nepabaigė, o jau lėukas-vadas 
drybsojo išsitiesęs^ Vado draugai norėjaišspruk- 
ti bet visi krito nuo lietuvių kalavijų Kareiviai 
užbaigę su lenkais ir jų sėbrais, prisiartino prie 
^aidelytes sveikindami:
. ‘ - Būk pasveikinta dievų, tarnaite!

Bet Jaunute pradėjo verkti...
Vienas iš kareivių tarė j Mes nekalti. Mūs’ve* 

dė lenkai sunaikint Žinycjos ir iškirst šventų ą- 
žuoių bet iš pradžių nežinojom į kur mus veda. 
Neturėjome sumanymo senų dieni garbintojus 
skriausti... Tegu parsidavėlius Rerkūnas muša! 
Tas šuo vadas nuskriaudė tarė ir mes lietuviai, 
tikti tavo broliai, negalėjome ramiai žiūrėtu kaip 
jis mušė peiįyėidą mūši/ seseriai; Atleisk mums I 
Mefak dierns, melsk savo dratigus, idant htleisttj 
nhųnsj jog mes tą šventą vietų, kraugeriškų len- 
t . - i_  • _ • * i • •• •• •j'®* •

i budėję/ kad to ne-

sėliną providence, tai LDS. 11; 
kuopos valdyba sušaukė spe
ciali susirinkimą, išrinko sei- 

4 

mo rengimo komisiją ir nuta-
rė kviesti talkon šv. Onos 
draugiją ir šv. Kazimiero pa
rapijos chorą.

Pakviestosios' draugijos ir 
choras pakvietimą priėmė ir 
mums padėjo suruošti seimą ir 
vakarą su programų, kurią iš
pildė choro nariai, p. B. Va
laičiui vadovaujant.

. Vakarienės tikintų, pardavi
nėjime daugiausia pasidarbavo 
p-nios M. Klerikaitienė, B. 
Urnikienė, M. Turonienė ir ke
letą kitų. *

t/i buvo nelengvas darbas, 

nes fikietai buvo po $1.50, kas 
mūsų kolonijoj nepriprasta.

Prie’ išpuošimo svetainės 
daugiausia pasidarbavo šie: P. 
>. A. F. Avižinis, Zigmas Tu

ronis, Al. Dzekevičius ir po
nios Magdė Klerikaitienė, B. 
Urnikienė, T. Daugveekienė,

malųniu slpuabiniinu 
rytė^Klerikaitė. Sveteli 
vo pilna žmonių. • 

į Štai ‘ ir vietos kTe 
svečiais dvasiškiais. Jų 
bintui susirinkusieji a 
Pradėjo tuštinti stalus alfa 
bėję maldą.»

Klebonas kun. L. Kav 
kas keliais žodžiais pra 
į Susirinkusius ir persta 
programo pildytojus; Pas 
kad Providencas turi gerų 
lisfų ir solisčių ir šo]

Solo “Meilė” dainavo 
Ona Bartusevičiūtė, o po 
kalbėjo kun. A. Pe 
holio lietuviu parapijos 1 
pas.

Hjmgarišką šokį pask 
p-lė M< Klerikaitė o 
šokį atliko p-lės Milda 
kaitė ir Anelė BagdoniutS i

Smuiko solo griežė 
p-lė M. Valaitė, p. B. Vi 
vargonininko duktė.

Kun. J. Švagždvs pasai 
pie dvi sesutes ir armoni

Seka duetas. P. p. B. V: 
tis ir V. Racevičius i 
o p. R. Kačėnas akoi

Ir "vėl ’ smuiko solo 
jaunikaitis A. Bagdonas,; p. i 
Valaičiui akompanuojant.

Kalba p. K. Krušinskas, 
L. R.1 K. Federacijos 
rius ir LDS. Literatinės kc 
sijos narys, kun. J. C

)

npri eiti sir mumis draugėT? Eikš su mumis, mes 
tavęs nenuskriaušime. Ne.... nenori?.. Tad bū
ki sveika!

Pso to pašnekesio, visa kuopa atsitolino, iš tos 
vietos kur gulėjo užmušti lenkai ir jų sėbrai. Pa
galiau ir visai išnyko miškų tankumoj...

Valandėlei praslinkus, Jaunutė, matydama, 
kad pasiliko viena, neskaitant užmuštųjų, davė 
ženklą pasislėpusiems, kad jau viskas, laimin
giausiai užsibaigė. •

Kryvaičiai ir vaiSelvtės, vyriausiojo kunigo 
vedami, greitai atvyko.

— Tegti bus garbinami užtai mūsų dievai, kad 
nuo mūsų nelaimę atitolino !a— prabylo kryvis. 
— Užmuštuosius palaidokite, bet laidodami aky
lai žiūrėkite — gai dai’ kuris iš jų gyvasl Radę 
man praneškite! . '

Visi užmuštieji buvo visai be gyvybes, išski
riant kuopos vadovą, ant kurio pasirodė silpni 
gyvasties ženklai. Kryvaičiai, t<Į pastebėję," pra 
nešė vyriausiajam kunigdi-kryviui.

— Vienas iš -užmuštųjų dar gyvas. Ką da
lyti? V

— Neškite jį į mano kambarį ir apžiūrėkite 
žaizdas L -

Nepatiko kiyvaičiam Variausiojo kunigo kal
ba. Vįenąs iš jų net išdrįso prabilti:

— Kunige, sulyg mūsų senų papročių — prie
šininkai būdavo deginami aukomis dievams, orne 
gelbėjami.. . vs * i - ' ? t r

Bet vyriaustaitkuhigas smarkiaTjį išbarė:
— Tiesa, buvo laikai, buvo, papročiai; bet da

bar senų dievų garbintojai neguli jais sekti, iš
gydę jį leisime grįžti jį laiąvą pas savuosius, tfe- 
gu papasakoja visiems, jog senų Sievų gatbi 
jai notrokštą^eršytil..

Nutilo visi krypčiai, mirileisdaml Kryviui, 
nes suprato, kad taip pasielgti bue UŽ .vik'įe^ 
riausia. ''

t)iėvų HtnWbi$ pų sejrovri, 
imt’ąaiikn#ū snliėpsriojo i 
šventoji ugnis.

M. Dzekevičienė, A. Avižinie-. ^Vorėesterio Aušros Vartų-p 
rapijos klebonas, kun. A. Dą 
gis, M’orcesterio šv. I 
parapijos vikaras, ik 
Kneižys, LDS. sekr 
pabaigoje vietos klebonas fa 
L. Kavaliauskas. Visų 
buvo gyvos.

Dar ne viskas.
ko p-lė Ona Bartusevičiūte“! 
p. V. Bacevičius, p. B. Valą 
čiui akompanuojant r 
‘Škotišką,šoki išpildė p-lė M. 

Klerikaitė, o jos seselė Mary

Bernužėli nevesk

nė, M. Turonienė, K. Dzekevi- 
čienė, Ant. Dzekevičius.

Svečiams delegatams 
bes parūpino pas savuosius p. 
p. Alek. Vaitkūnas ir Antanas 
Dzekevičius.

Sunkiausias darbas, valgių 
pagaminimas. Mūsų įžymiau
sios šeimininkės -šukė galvis, 
kad pagaminus geriausius val
gius ir kad visus patenkinus. 
Prieš seimą nė nebuvo galima 
žinoti kiek delegatu ir svečių 
bus seime ir dėl kiek asmenų 
gaminti. Prie šio darbo gra
žiai darbavosi p-nios M. Kle- 
rikaitienė, B. Urnikienė, M.- 
Turonienė, T. Daugveekienė ir 
p-le M. Klerikaitė. $ •

Pietus delegatams gamino ir 
prie stalų patarnavo p-nios K. 
nzekevlcienė. A. Avižinienė ir
M. Dzekevičienė.

Delegatai paskutinę seimo 
dieną papietavę, p. K. Kru- 
šiųską Įgaliojo išreikšti jų var
du nuoširdų ačiū už vaišingu
mą ir malonų patarnavimą 
šeimininkėms ir visiems Seimo 
renginio komisijos nariams.

P. Alek. Dzekevičius savo 
gražiu makabiliu delegatams 
davė “good ride” po miestą ir 
priemiesčius. Nuvežė ir į niū-. 
šų parapijos parką “Klaipė
dą.” Nors vieta dar tebetaiso- 
ma. bet delegatams labai pa
tiko. *'

* . » V* *

Vakarienė ir Programas
r .

Vakarienė kaip “Darbinin
ke” buvo; pasakyta buvo tik
rai karališka, o programa la
bai įvairi, ^rie. paįvairinimontcr
ir pagražinimo programo labaijbos žodį.

skambino.
•c 4

sudainavo p. B. Valaitis.
Piano solo skambino p-lės 

Vaitkūniute ir A.
Dekleinavo “Vaikelio , 

da” p-lė- M. Klerikaitė.
Štai ir kvartetas p-les (X 

Bartusevičiūte, A. Virk
pp. B. Valaitis ir V. Racesri' 
čins. Jiems akompanavo p.J 
Kačėnas. *

Buvo ir trio. P-lė O. 
sevičiutėr B. Valaitis ir V, 
cevičius dainavo, o p. R. 
čėnas akompanavo. Toj 
teriu buvo klebonas k 
Kavaliauskas.

Užbaigę visi giedojo r 
tuvą Tėvynė Musų.”

Nors buvo, jau 11 
ties, bet vakarienės 
nesiskubino eiti į naiOHUE^

Vietiniai susipažinę 
čiais dalinosi įspūdžiais, 
ir girdėjosi, kad v 
vus karališka ir kad seimo 1 
ginto komisija viską 
gerai ir samaniai ir ka 
ninkės tikrai užsipelnė

'■ •ir

daug darbo pridėjo mūsų pa
rapijos vargonininkas p. K 
Valaitis ir šv. Kazimiero pa
rapijos choro nariai

Svečiams ir„delegatams su
sėdus prie puošnių stalų juos

S

f

ii*.

'linksmino b
L£_ S. ■



lietuvių būrelio orkes

Senas Montellietis

Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksci rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj..
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, 
Kam anksci keleis ....

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

Oi skauda galvelę
Atsigėriau žalio #vy no......................
Oi džium-džium, . . -
Už jūrių,
Kalbin jaunas bernužėlis,
Aš turėjau vištą................................
Tykusis rytelis,
Oi laksto vanagėlis, ' >
Kur Nemunai, d) Oi čifičia-lifilia

Laike išvažiavimo, Federaci
jos sekretorius-p. Krušinskas 
ir .“Garso” redaktorius p. M. 
Zujus, pasakė po. gražią ir Įs
pūdingą prakalbą apie Fede
racijos atliktus darbus dėl mū
są tautos.. Prakalbos kaip vie
no taip ir kito publikai labai 
patiko. ... . • :

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų, mintis
Trisdešimt dainų .... . .........

SO. WORGESTER, M ASS.
Parapijos Metinis Balius■ •

Štai jau baigiasi malonios ir 
gražios vasaros dienelės, tuo- 
mi pačiu baigiasi ir linksmus 
išvažiavimai, pasigerėjimai 
grynu oru ir puikios gamtos 
akį vyliojančiais vaizdeliais. 
Visi pasilinksminimai,piknikai 
po atviru dangumi baigiami ir 
persikelia į namus. Taigi tame 
perėjimo laike visur daromi 
beveik paskutinį syk plačiau
siu savo programų vakarai, ba
liai. Aušros Vartą parapija, 
So. Worcester’y, kaip tik tuo- 
ini momentu naudodamasi ir 
rengia rugsėjo mėn. 15 dieną 
parapijos metinį batią-vaka- 
rįenę, prie kurios jau nuo se
nai rengiamasi.

Rūpesniu mūsą klebono kun. 
J. Čapliko pasiruošimai eina 
tiksliai tam tikru nustatytu 
keliu ir tvarka. Vakarienė i-

VISI SKAITYKITE, PIKTINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

i < n A D D lUIUViH

Tautininkai-sandariečiai to
se dienose Montelloje piknikų 
nerengė. Ją švaresnieji, pado
resnieji atėjo Romuvon su sa
vo šeimynomis, gi tautininkai 
uolesnieji prohibicijonistą pa- 
gelbininkai piknikavo tai su 
bolševikais tai su maikinin- 
kais, nes abiejuose piknikuose 
uoliai buvo naikinamas už
draustas J ik vidas.

savo kaktos, trečias mazgojan- 
tį paspiria sėdžiamon vieton 
ir raudonkaktis pasilpęs gero
kai sutvėrimėlis plūduriuoja 
šiltam vandenėlyje. Didžiai ne
laimei prasidėjo smarkus lie
tus ir pavvzdingiausį pikniką 
prisėjo be laiko pabaigti. Lie
tus kaip iš kibiro pilia, o mai- 
kiukai kas važiuotas, kas pės
čias slenka pavargę namon.

Tai taip Montelloje pikni- 
kaujama. Dabar juokdariai 
Montelliečius katalikus perspė
ja, kad penktadieniais negertą 
iš “pondo,” nes jame esą ne-, 
mažai spirgučią ir Maikiškos 
jukos.

Piknikas ppsidarė į- 
vairus, nenuobodus: vienas dė
sto sudraskyto siūto skuduras, 
kitas pasilenkęs ^ponde” 
mazgoja ką tfei raudono nuo

vyks parapijos bažnytinėje sa
lėje, talpinančioje savy virš 
800 sėdynių, kuri yra dailiai 
papuošta mūsų nenuilstamojo 
darbuotojo kun. S. Vembrės 
rūpesniu ir Marijos Vaikelių 
draugijos lėšomis. "O kaip-gi 
ten .malonu ir jauku! Progra
mas bus gan platus ir įvairus: 
vietinis parapijos croras, susi
dedąs iš 80 asmenų, vadovau
jant p. Chilinskiui, savo ma
loniais balseliais palinksmins 
publiką naujausiomis lietuviš
komis dainomis; muzikos me- r- - -
gėjų
tra, pirmininkaujant muzikui 
Fr. ■ Navickui, sugriėž daugelį 
dailių dalykėlių; ten vėl ne be

* X v

to kad neatsiras kas padainuo
ti] solo, bei padeklemuotų. Bus 
.taipgi daug prakalbų ir kalbų. 
O jau Svetingos South Worces- 
terietės tikra širdimi svečius 
pavaišins -skania vakariene. 
Taigi ir ne veltui, kaip teko 
girdėti, kad tikietus yra įsigi
ję jau net iš tolimesnių — 
Atholio, No. Worcesterio, Nor- 
wood’o, Cambridge’i o, S. Bos
ton ’o, AVestfield’o, Providence 
lietuvių kolonijų. Grynas mi
nėtos vakarienės, pelnas eis 
naujos Gedimino kalne Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios sta
tymui ir jrengimui.

’ Taigi kilniam tikslui,ir links
mam liuoso laiko praleidimui, 
būtinai atsilankys, apart žy- 

’ maus parapijonų skaičiaus, 
taipgi daugelis kitų svečių. 
Tat balius rengėjams-joms 
širdingai linkime geriausio se
kimosi vaišinime ir gero pelno, 
o visems svečiams-viešnioms

. turėti ten ištikrųjų good-time.
, “Z-z-z.”

— -------------------r-' ‘ ~1—  — • g

thlTFIlfl |vadinami katalikai škfstimelio
ete> mėgėjai nugarmėjo! tuos 
piknikus, kur jų uoslė užuodė 
skanius parūgusio skystimėlio 
aromatus. Paliko'Romuvoje 
švaresni lietuviai su savomis 
šeimynomis ir draugais. Tu
rėjome ir iš visų artimesniųjų 
kolonijų išskyrus Norwoodą, 
daug geresniųjųkaimynų. Kai- 
kurie mūsų kaimynai atvyko 
pas mus ne tik pasisvečiuoti, 
bet ir padirbėti. Gerą paramą 
mums suteikė Nortli Abingto^ 
nas ypač šeimynos p.. Šatą ir 
p. Skupą. P. Veronikai-Sku'- 
pienei ir p. Valerijai Šatienei 
lietuviai katalikai -dėkingi už 
pasidarbavmą šiame piknike. 
Kiek nuoširdaus darbo padėjo 
vietiniai Labor Day surengi
me slinku man išskaitliuoti. P. 
Kaz. Pileckas — pikniko tvar
kytojas,^ Šilanskienė A.—mais
to šeimininkė, sporto ir žais
lų tvarkytojai ir kitų-kitokių 
darbų darbininkai: p. Daugela- 
vičius, Kubiliai (čiagimiai), p. 
Viščiuniutė, Švedkaitė, O. Ka
šėtaitė etc. ete. Ir l^ąs čia jas 
ir juos visus išrokuos. Jos ir 
jie VISI dirbo parapi jos nau
dai, o ne savo garbei. Sun
kiausi darbą vistik atliko ty
lios šeimininkės. Jų buvo ne
mažas būrelis.

Bolševikai per tris dienas 
triukšmavo savo parke. Ten 
Įvairumo būk netrūkę; būta 
ten ir ugnių (tik ne fireworks)

TO HOLDEkS OP 

SECOND LiBERTY LOAN 
4| PER CENT BONDS

EXCHANGE OFFER1NGOF NEW 
TREASURY NOTĖS

• ** • • - —J

Secood Liberty -LoM boadn haye been cadlad 
for payraebt dn Novatnber '‘Mh'neil, *xui no 
iaterent *iB b* paid »'l« dato. -

No*i«e u givea of a nev arfferioc vi United 
Statė* Treaaotjr "aotea. in earfcanar toe Secood

Rugsėjo 4 d. buvo surengtas 
New Yorko Kat •Federacijos 

Apskr. didėlis išvažiavimas 

Forest Parke. Išvažiavimas pa- 
•. t . X • “ ■ ’ •' • •

vyko visais atžvilgiais, nes 
diena buvo: graži, taipgi ir 
žmonių į parką privažiavo 
daug. Iš to galima spręsti, 
kad Federacijai liks nemažai 
ir pelno, nes rengėjai ką turė
jo privežę dėl išvažiavimo, tai 
publika viską išpirko. Publika 
per visą dieną gražiai links
minosi, gražiojo paiko girai
tėje. Vieni su savo’ senais pa
žįstamais šnekučiavosi, o kiti 
turėjo progos su kitų kolonijų 
lietuviais susipažinti- ir gra
žiai laiką praleisti tyrame o- 
te. ; •'

Maikininkai pirmieji pradė
jo piknikų savaitę. Jie dabar 
aktyviausi Montelloje lietuviu- 
paliokų srovė. Jų vadas dir
žingas Maikis I neseniausiai 
dar buvęs “didis katalikas” 
savo' žinomu iškalbumu ragi
nęs katalikus vengti bolševi
kų ir su jais nedalyvauti ir 
niekad neremti nei vieno ne- 
kataliko bianierio. Bet diržin- 
gasai Maikis I tol buvo “ka
talikas,” kol kataliku būti 
.jam materialiai gerai apsimo
kėjo. Šiandiena jau. jis gau
siai “fundija aiskrimus” vi
siems bolševikams bolševiką 
piknike, girdamas bolševikus 
savo katalikams kostumie- 
riams, kaipo vienatinius A- 
merilčoje džentelmonus. Visas 
vargas Maikiui I, kad jo pir
mas adjutantas Maikis II iš 
prigimties apyšleivių kojų ir 
galvą šleivina skystimėliu, be 
kurio jis nei gula nei kelia, 
likdamas tokiu būdu visai šva 
ku adjutantu. Antrasis Mai
klo I adjutantas Maikis UI iš 
visų Maikią švariausis prade
da Maikią kompanijos sarma
tytis ir ilgai joje netversiąs. 
.Tam esanti sarmata Maikintu- 
ku būti.

Taigi |įe Maikiai ir ją ne? 
skaitlingi šalininkai surengė 
kur ten krūmuose prie kokio 
tai “pondo” savo pikniką. 
Susirinko mokyti, išmintingi 
ir smarkūs Maikiai—ir Maiku- 
čiai. Diržingasis Maikis I 

i savo vieton Maikininku pre- 
i mieru pastatė didžio proto, ga- 
[ lingu nors ir apdžiūvusią ran- 
| menų levą. Plakatuose,- ku- 
I riuos net prie bažnyčios dali

no Maikininkai garsino kad 
f engiau tokį pikniką, kokio dar 

i niekas nėr matęs, kad jie išsi- 
I liuosavę iš bažnyčios globos 
f pasauliui parodys, kaip reikia 

gfražūs piknikaT rengti. Ir jie 
i savo prižadus Išlaikė. Suvy- 
| ko piknikan ir prisinaikinę, 
| kas yra naikintino, pavirto 

paprastais neišmintingais ir 
žiauriais sutt^rimėliais, kurie 

i peštynėse randa didį smagu- 
j mą. Prasidėjo peštynės, čia 
I net ir levas neiškentė ir pradė- 
Į jo tvarkyti savo sutvėrimė- 
• liūs, šiek tiek juos apdrasky- 
I damai

“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo
nių, kaip sodžiaus, taip ir nuėstų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikiažinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką. ; -

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelių 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės tikį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
jr jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKĄ^” yra visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininkų.*’

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvienų savaitę, 
dažnai su priedais.
, “DARBININKO” Redakeijos-Admftiistraei- 

jos adresas: Kaaaoį NepnkfoteemfMt AikM 
čfcLITHŪANIA. f

VHBBAM. 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,.

b) Tu mane mergelė,
e). Išbėgo mergytė...............

18. a)
b)
c)

19. a)
b)
c)

20. a) Miela tėvelį
b)
c)

21. a)
b)

- c)
d)

22. a) 
' b)

c)

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: -

kams ‘ darbai,. ‘ ? Tač nelemtas 
darbas taip gU&ą sesukė ir ner
vus sužadino^ kad žmonės iš su- 
sinervąvinio/pradėjo kitą dar
bą — 'antausių skaldymą To
kią apskaldytą nukentėjusią 
pagrįžo iš bolševiką pikniką ir 
“katalikai;—.skystimėlio mė
gėjai. Piknike uždėtus juodus 
akinius; jie dabar nešioja iki 
nubluks, mat, tie akiniai nenu
imami.

j 25-kią metų sukaktuvės šv.
i Jurgio parapijos

Rugsėjo 25 d. jurgiečiai ap
vaikščios 25-kių metų .sukaktu
vės egzistavimo savo parapi
jos. Iškilmės apvaikščiojimo 
bus, taip sakant, bažnytinės ir 
pasaulinės — bus iškilmingos 
pamaldos, bankietas —-puotą 
Ir tam panašiai. Ir ant kiek 
man yra. žinoma, kas ims da- 
lyvumą tame apvaikščiojome, 
tas nesigailės — nes jau yra 
daromi atminties to apvaik
ščiojimo, puikūs dalykėliai.... 
“souvenir’iai,” kurį, vieną iš 
ją, tikiu, dalys visiškai veltui, 
o už kitą, regis, reikės^šiek- 
tiek damokėti, kas norės jį 
gauti Todėl ne vien tik jur- 
giėčiai, bet visi Philadelphijos 
ir apielinkės lietuviai būtinai 
tur dalyvauti tame apvaikščio- 
jime, ant kiek kuriam bus ga
lima — būti mišiose ar ban- 
kiete. Kas nedalyvaus, tas po 
tam, dievaži, gailėsis. Šv. Jur
gio parapija oficialiai tapo su
tverta 1902 m., 15 d. vasario, o 
jos pirmoji, bažnyčia tapo pa
švęsta tais pačiais metais spa
liu 26. Gi įkūrėjas šv. Jurgio 
parapijos' yra dabartinis šv. 
Kazimiero parapijs klebonas 
kun. J. Kaulakis. O dabar kle
bonauja šv. Jurgio parapijoj 
kuri. Ig. Zimblys. Iš žymes
nių kunigą-kleboną prieš jį bu
vo: kun. Dumčius ir kun. A. 
Milukas. Kun. Zimblys klebo
nu toj parapijoj tapo mirus 
kun. Šedvydžiui. Gi iš pasau
linių žmonių — ne kunigą — 
daug yra, kurie daug pasidar
bavo labui tos parapijos, bet 
vėliau apie juos parašysiu. Gi 
trio tarpu, užbaigdamas, dar 
kartą primenu, kad kodaugiau 
susirinktą žmonių į tas sukak
tuvių apvaikščiojim iškilmes.

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpąį ir suprantamai rašo visais Lie- 
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1, o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikto paveikslą. x
tavos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve-

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pus), knygų “Špionažo paslap
tys,’* užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
klių Vaksiji kaukės;” - \

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

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75o» Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat kaip Lie- 
tuvoje. v

••HOMITO" adresu: Saunai, Lalrrti AHn, M ».
aauuaMuaunaaaaaaaaMaauMnaaMuauaMaaeanuauuaM

Baigiąsi vasara ir jos pie- 
|:vo»b? miškuose ir pajūrėse 
|emagumai-malonumai. ‘ Mon- 
0ėlliėciai per paskutinę s«vai- 
k tę prieš Labor Day grcbstyti 
; grobstė tuos malonumu*. Pik- 
?nikų-piknikai, pramogą-pra- 
įjnogos. Montelliečiai labiau 
pasiskirstę į sroves negu kitą 

įsmūsų išeivijos kolonijų lietu- 
lyjai. Pas mus yra lietuvių <ka- 
| taliką srovės, tautininkų-san- 
Č*dariečią, bolševiką ir specia
li liai rnointellietiškos maikinės 
^srovės lietuviai-palokai. Kiek- 
•- viena srovė turėjo tose die
duose savo piknikus. Kiekvie- 
§‘na"— savose vietose ir savo- 
| tišku būdu. Kiekviena srovė.«. • —'■—  < 

katalikus išskyrus, traukė lie
st tuvius pa^ savę stipriausiu 
r magnitu skystame pavvdale.

Katalikai piknikavo savo 
^Romuvos’ parke per tris die'- 
gnąs, rugsėjo 3, 4 ir 5 d. čia 
t rinkosi nemažas gražesniąją 
k žmdriią būrelis, kad gražiai, 
ir kultūringai ir sveikai pumų 
^payęsyje palydėjus' vasaros 

dienas^ Susirinkusiųjų pa- 
linksminimui buvo prirengta 

> įvairią-jvairiausią žaislą ir 
į sporto. Dalyvavo juose pažy- 
|.mėtinai daug asmenų, jaunu ir 
r/senesnią. Kaip rengėjai taip 
^ir svečiai išrodė ypatingai šva- 
Iriatnes visi, net ir kaikurie



- ĮRIĮUI m

AUDRA PRIDARĖ DAUG 
/ ŽALOS

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 
17 PfcR SAVAITĘ

Laike švenčių per visų sa
vaitę - -Mass. ^valstijoj auto- 
Thobitiais užmušė 17 asmenų. 
Šeši iš tu buvo vaikai, o 12 
suaugusių.

vandenį ar • žemės atsimuša^ 
Per sekundę akmuo, nukris 5 
metrus, 2 sek: 20 metrų, 3 — 
45 metinis* Kiekvieną sekau.?

APIE KATALIKU TIKYBOS TIKRYBE—n 
privalumų. ypatyLirj ir tikrojo kataliko

• jb ^fiuitfi’^?DoftėM>nekrėiiilatfžė.į pirmcjį

ajfeti, kųl-ją r 
rboLir kartį efe 
u iaorte 

reikajMiaasvieDfti

DIDIS GAISRAS MĘD 
FORDE

Vilniaus Žydai Reikalausią 
Prekybos Sutarties Sūdą/' 

rymo su Šov. Rusija.

VILNIUS. Vilniškė žydų 
“Cait” raše^ kad miesto ta
rybos žydų grupė Savo de- 
l<!araėfjb^ kurią'paskaity 
sianti pirmą posėdį, parei
kalausianti,. kad kuo grei
čiausiai būtų sudaryta pre
kybos sutartis .tarp- Lenki
jos ir Sovietų Rusijos, nes 
tik tuo būdu clar galima bū
sią apsaugoti .Vilnius nuo 
galutinio ekonominio su
smukimo. -

yh bepasieki ąs>didziuiraš' ku
bilus, pilnus aliejų ir gazų. 
^judegė penki mediniai na- 
j$ai ir 1-1 automobilių* Sa
lio, kad ugnis padarius JEalofe 
^8,000. o: Jrijų įlinkės 
įrįiestejįų. 4 ugniagesiai buvo, 
įįvažipvę -gesinti^ ..... \

Penki Anglių Kompanijos Na 
mai ir Vienuolika Automo

bilių Sudegė

Žalos $3ą,000.00
r

MEDFORD, Mass.—Gais
ras, kuris * 'prasidėjo - High- 
j#nd Coal- kompanijos Ma
inuose, greit plvtp.i&jąų btt-

Rė-šv; Petras. <
. - -Ad. Pad^g.i'mas

,1

į

>-dL— jr—— -_______ ; — . JL . .
Turklio jėga yra būdas nū-Į. J 

ims mašina eikvoja energiją , 
«ia mašinos jėgą. Be to, tuo

DARBININKŲ SUSIRIN- 
' - KIMAS

- Rugsėjo 8 d. įvyko LDS. 
1 kuopos mėnesinis susirin
kimas. . Pirmininkui nepri- 
huvųs, susirinkimą atidarė 
vice-pirm. p. A. Naudžiūnas. 
Kazys Kiškis ir V. Gru1 
džihskas išdavė raportą iš 
buvusio LDS. seimo ir tarp 
kitko pažymėjo, kad šių mė
tų seimas buvo tvarkus ir 
naudingas. Susirinkusieji 
raportu buvo patenkinti ir 
džiaugėsi, kad mūsų organi-' 
nacija taip gražiai, po viso
kių audrų, auga.

Nutarė rengti du vakaru
i * . ‘ *' v . r> . , *

prieš. šv. Kalėda^, kuopos 
hauuaį;. s.okiūs.ir paskaitas. 
1 Taipgi valdybą įgaliotą 
ruoštis ir prie po Katodinių 
vakarų jeigu tik gaus svetai
nę. -

Kuopos. naujas f mansi] 
raštininkas p. Jeskevičius 
baigia pei-tvarkvti finansų 
knvgas ir nariu saraša. Už- 
baigęs šį darbą imsis naujų 
priemonių padidinimui -kuo
pos nariais ir turtu.

. . • ' w

ko Kartą, -Kau Kapi 
ir darbininkas tą įą

TRETININKŲ JUBJL&JU^T^ Bjetu sukaktuvėms pąminėti ; , 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų, ir 3 vienuolijų Įstatai__3<

HUCKLEBERRY FINNAS-labai įdomi apysaka............ , 7&
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims ių ašmenini*-. '* 

me,. šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. ^Parehgė Kun. •'.* 
V. Kulikauskas________ <•*'. . 1&... ; ''A’

BEN-HUE-—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Ląbai T 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- .

» nas Montvila : _______ 1.6
TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—p^^ojimas kaip mūsų išei- 

1 yiams sekasi Amerikoje. Parašė kW> J. Tumas • - • J

kas .J.uv.u.^ęit^s, Ar,i>jfy

. vartų, Vartai atsidarė, vie- 
nok kaip tik ketino įžengti, 
jį k^z kais slilhikė ‘ iš1 ‘VžpžP 
kalio: • "Ąfri^tfzęs, pamatė; 
kad tąivS^įiitališįįs pas* kuri 
jis'ditbopdr flgį lųėtų eilę 

“Ąr-gi Užmiršai' pagarbą 
savoAdd.rbdą4dui
sė kapitalistas. ; '“Lėišk mia- 

. fię pirttia?* 1 i
/visliei:,” tarė cTar- 

bininkas, /'‘bet niąn rodos,

įikąi .ant žemės, o čia esame

Ir v jeįgu * įįk .ųębūtij , atsi
skubinęs šv. Petras, tai kaip 

• bematant, būtą abu dangaus 
kandidatu susipešę besi- 
ganndydaihV ‘ "

. >'SŽ| man?’ užklausė, 
šv."Petras" darbininko, “ar 

^Z*w9BRi^Sjis buvo geru darbdaviu sa
vo darbininkams ?”

u Jis buvo geras žmogus ii‘* 
algą užmokėdavo visados' 
puhktuaĮiai?*/atsakė darbi-

apyšaka. • Parašė T. Vyniauskas. Vertg P* B. ' . 4Oft---
TRUMPISKAITYMĄLLĄI—labai-gražūs pasiskaitymai apie įvai-\’ ę
I nūs gyvenimo atsitikimus, ParašS J. Tarvydas__________ _45k’ • -
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis . . -45«U" --'
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- . \ 

rybas ke'fcalo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Veriie. Vertimas Ji Balčikonio ' ....

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c._ 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais7 iš 1914—16 met-v

Parašė P. Žadeikis. _________________ _ i--------------------
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.. „

Vertė Kun. P. L. 1
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikplskį . 

parengė B. Kaimietis___________ _________ _______—L—
UŽKEIKTA-MERGĖLĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— - 

apysaka_---- ------------ - --------- ---- ----------------- —------ U*,
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku- . •

nigas Tarnas Žilinskas —--------- ■■------------------------- ---- j
APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25d< ■ 
GEGUŽES MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio ■ _____________i_5O<£"'
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS _____ ____________ 1------ ’r^^.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslai

:____ _ .______ > •; i
’LiT *y:*

KL. Mano broliiji^darė ope 
rąoiją Peter Bent-Jgr^gn 
5'nėję ir dėl' ų£ąūąr 

gių jis mirėt Ar' lig 
ko už slaugių davusį 

fATS. Ne. Labdarinjjm 
jwaeijos .neatsako iiž" savo

GATVEKARIS TRENKĖ Į 
AUTO; UŽMUŠĖ VIENA 
CH2kRLESTOWN, Mass.

— Rūgs. 12 d. anksti ryte, 
automobilis su keturiais -jū
reiviais susikūlė su greit va
žiavusiu gatvekariu.

Vienas jūreivis ant- vie
tos užmuštas, kitas ligoninė
je miršta, trečias sunkiai 
sužeistas, o ketvirtas išliko 
sveikas.

Gatv^karv važiavusio po-; 
1 iiišfhl ‘ icaltina motormaną 
Maher ir ji luoj areštavo.

ka<l labdarybė fohdfei • negali 
Wi riūtftkyjtfmt 'kitbk&riis'ret- 
k^arns kaip tik tabdartbėKi v 

•M ---------??,"n
'^{OKSLISKG POBODŽIO - f kol mestas zak'mno .tėkštelia ų

ĮŽŪLAUSIMAI .
įKll Kas tai yra jėga, ener- 
t ir kaip suprasti .arklio jė

dicfukurls vartbjėitfas nik'
šįįų pijlguriūi nfatūbti?''/; '.<|čią>'isekuwlę akmuo nukris 10 

dedM^U^ Wtrų daugiau. ;
t| i yra kurių nors jėgi]• j“;

Smarkus lietus, perkūnija 
j ir vėjas pridarė daug žalos 
Naujoj Anglijoj. < 
. Nuo lytaus patvino gatvės, 
kelno.rės; nuo audringo vėjo 
ir perkūnėlio nutraukė elek
tros vielas, išvertė telefonų 
ir telegrdfų stulpus apie 12 
vietų.
J'Readville perkūnėlis pa
lietė šv, Onos parapijos kle
boniją, bet nieko nesužeidė. 
Tas pats perkūnėlis nulaužė 
vėliavos, ^stulpų ?nuo į.Ąmer- 
icąnvTo<^ ikotripanijos tifono 
stogo. ?-'.ė , - t- - ■

Taipgi kitoje bažnyčioje
V* • ' 'v V- '* •

.UKgęsĮim ^įbUiiiis./ ,
Buvo visokių atsitikimų 

ir kituose miesteliuose.

Lenkai Vilnių Pasisiūlo Savo 
Suvažiavimų "Vieta

VILNIUS (E.). Paskuti
niu laiku beveik visi dides
nieji Lenkijos suvažiavimai 
daromi išimtinai Vilniuj. 
Laikantis tų “tradicijų” 
Šiemet čia buvo yisos Lenki- 
jos geležinkelininkų suva- 
ži avimas. Be to, rugp. mėn. 
15 ir 16 d. susivažiuoja Vil
niun buv. Hallero ir Dovr 
-bro-Musnickio armijų daly
viai.

irsime pastai; S) Antani

MILIJONAI IŠGYRĖ
Milijonai cigąretų rūkyto

jų pervedė rūšies rūkymą 
ant OLD GOLD cigaretę 
dėlto kad jie mato juose tą' 
ko jau senai laukė. -

Pirm negu P. Lorillarc. 
kompanija siūlė šį cigarėtą 
Visuomenei, jie pirmiau iš
mėgino su tiksiančiais rū
kytojų idant tikrai ištyrus, 
kad jie mėgsta šiuos cigare- 
tus. Dabar , nespėja padirb-

-
OLD GOLD cigaretai pa

dirbti iš geriausio tabako. 
Jie hekandžioja liežuvio ir 
nedrasko gerklės. Nėra nė 

; kosulio vežime. Galima juos 
’ tūkyti, tyrK dieną ir vaka-’ 
į į-e be jokios gerklės iritaėi- 

jos. - -į
l ^Skaityk OLf) GOLD ci- 

b gųMų skebiinų šiame nutųe- 
1 Jy.' Rasi jame daug juokų 
■■ i r malonuino dėt ‘ savo, draū-

nuolatos. / ■

, vartojamas Yodis energi- 
Ttr'kffao 

rgija 
g ai

čia parodo pirmuosius Amerikos Legijonierius nuvykusius seimuoti Francijoj, bemarinant 
troškulį Cherbourge, kur jie išsedo. Kairėj matome Solaveišių armijos'kap. Žlęiią Pur- 
viance, kuri nuvažiavo dždinti~“^i^im^’^^ei^jbnieįfiams.‘ «v L
■ ....... ■ : • ■ -v / ■- ■■ ..... ....

'P Ne viehąm! aš pats vi- •1 
siD^buvatĮViedavalg^s; tna- 
iio atlyginimas' hebuvo toks' > t 
pęljririgas kaip' kad kapita
listo?’ ' 7' f ' ' ' •
'“Tai tu ištikiu jų ne'vie
nam. žmogui nieko nesutei-' 
kėi?”

• S • . ' į Ą f 7 . • . - ,

... į “Ne! žmogui nesuteikiau, 
bet šuniui.” ' /'

j “O kokiu būdu ?”
“‘Štai kaip buvo, vieną

kart ą : sėdžiu prie dirbtuvės 
ir rengiuosi pietų laike .val
gyti. Bet čia - kur buvęs kur 
nebūvęs, atšokuoja šuo ant 
trijų kojų; Ketvirtą koją 
jam. gatvės vaikai pamušę: 
Tas, atšlubavęs pas manę, 
padėjo labai maldaujančiai 
urzgėti ir uodega vizgenti. 
'Žinoma, jis nužiūrėjo, nržno 
valgį. k Neiškentęs pamaniau 
š^uc tu. vargšeli,. esi labiau 
išalkęs negu aš! ir atidaviau 
jam pusę to, ką turėjau. Bet 
jis tą tuojau praryjo o pas
kiri. vėl« taip maldaujančiai į 
mane pasižiūrėjo ir taip la
bai pradėjo vizgenti uodega, 
kad man net graudu pasida
rė. Tuomet-atidaviau jam ir 
paskutinį šmotelį, o sali pil
vą dar labiau diržu susiver- 
žįau ir nuėjau prie savo dar-

?“Hm!” .-r. pamatė "K 
IMras, ir užklausė kapita^- 
'P**- 't- 5^1 -■ t
I /‘-Ar. tų ir kada badė j ai'?” 
: “Ašbedėti!? .Ne!” • >

> fs^Labai mali gaila, bet aš 
; tik darbininką turiu [leist į 

dangaus karalystę,” —■ atsa

ini t
riusldte Ui 

bristo'1 20, S
tų' 'Mak.. bf «?• >r. (

į SAUGUMO SAVAITĖ : 
PRASIDĖJO

J.Nuo rugsėjo 12 d.-Mass.

dinama VaiiiivKid ;
ąiitdnibbdilri? savaitė.' ’SakdJ 
iSd 2,800 garadžiu atidarė 
iiiWdH.perži<>rėjHrt>airt<» 
iobjlŽH dykaipkiril būtųhtta- 
is tvarkoje. ' y ftį1 W

■iitirb BaięMk /Aikų, 
m.-ehi fswxąnr 11

atlieka bet kuri darbą, būtent 
arklio, jėgą .laikoma 75 kilo- 
grąjĮnehpietrai. per sekundę, kr 
taip sakant, tokią mašiną, ku- 

į. rf 4 jsekundė pakeltų 75 ki
logramus metrą aukščio. ; '

KL. Ar galima patirti šulU 
nib gilumą ar tilto aukštumų

• - 2. • t ■ z * * f . t, 1 _

be matuokles T
į , ^TS, '’Gąlųua. i^ik reikia ži
noti, kiek* sekundžių praeina.

• uiiviHUOiM rnuuM
Parsiduoda 6-§Ią; Šeitttyrių našias 
SoręBosteąe, prie (pat ipaųdųnių 
ir visų karų Jainės; 2 po 3 ir 'i 
po 4' karpbarius,' gc'šaš, tlėMra, 
toiletalj rendos $110 pfer<m9rfesį. 
.Kain$ Mk $8,009. KrpnkitėįęMPa- 
tiškaiį laiiku arba telefonu; V.

So. Bos-

^rAnSIDUuDA^^ ;
te«*»y.>«rjrai serijoj T“'

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeskevieikš ir B-vA Kaūna&__40e.
» - . „V ....... ■.

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai; Pa-
rašė Juozas V. Kovas. Kaina------------------------------------—_30e^7

GRAUDIS VERKSMAI Vertė Vysk. A Baranauskas----------—IDA;
EUCHARiSTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kpn. P. Juškaitia-J5e?

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 
gūžio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A Vasys__25<S;

■ -
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės - 

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_______________ 75cL
DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalevičros; be ap- £ 

darų 75 centai, su apdarais  ------- —,—;-------—----------_$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ■ ' ■_____ _y25ė£

; BLAIVININKŲ- HIMNAS—Česlovo Sosnadsko _____________ _15cr
EGLĖ, ŽAtčIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko______ —
ŠIŲ NAKCELY _________________________ :____________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ  1________ —2^

VAI AŠ PAKIRSČIAU ' _____________ ... 20»
UŽ ŠILINGELĮ ___ ___________ ;________ _____________ _.3(k|-
SKYNLAU SKYNIMĖLĮ ___________________
LIGH0 (latviška)

tEATRAl /J
GILIUKINGAS VYRAS-2 aktų komedija; parašė S. TarvydaaL_j5<€ 
ELGEt'J GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei- | 

rijų Juozukas _______ ' - __________ . 25<Ž
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BAŪUS-komedijos po 1 ak- / j 

tą; parašė Se i rijų Juozukas .'■■ A..-____  < '
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis - - —^4
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Paražė «

Kun. L Vaicekauskas _________________ ______ K)^
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. SirvintasLJkta 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F.Y. io&.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų dramą. Vertė Jo- ,».»

■aaa Tarvydas . . ’ a_______
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas__3Šeį 
DRAMOS: 1) Germane;2) Fabiola->-5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas L
• akttj,' paraU Jonas TkrVytias _______ JB5«
VAIKŲ TEATRU dalis 1:1) Pagalvok ką dariu; 2 j Jono / i
:' m?; 3) Pasąkjk mano laimę; Surinko & K^D. ir N jKf

-^ULnAFnUUA |
įt 

Turinte^ črerį^l»tdgą lietuvti 
j^uu^aįči^Jęuris su pilnų, no^ 
norėtų airbti deT automobilių biĮ

laips
įas r<

|^k • t ■
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Boston 0779-W

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk . - • s

1IETUV0S

ŽENKLAI

TUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

sau pasekėju. Anglų kara
liaus rūmuose vartojo šaku
tę ir anksčiau, bet išimtinais 
atsitikimais, prie tam tikrų

Užsisakykite 
as” .

tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką. 
GUDRIAM ŽMOGUI 

proga papirkti gerą trijų šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 

__ j ant 210 Silver St., So. Boston. 
vaisiu. Po to 16 amž. gale Yra gazas, elektra, skalbimo

* . lt  / - A A__l_ . V   • •

šakutė atsirado ir Prancūzi-Į — 
joje, o Vėliau ir kituose Eų- Įčo-op Bank. 
ropos kraštuose, bet daug 
laiko praslinko, kol šakutė 
liko plačiai žinoma ir popu
liari.

[e: Metams‘24 litai

/jį.
pins, toda £ra i

priežasties .jie palengvėle 
silpnėja ir negali' veikti pir
mykščiu lengvumu. Moks
las dar nėra išaiškinęs, ar 
tas reiškinys 'pareina nuo 
to, kad dirbant eikvojusi 
maitinanti raumenis x me
džiaga, ar dėl to, kad rau
menyse atsiranda kai kurios 
nuodingos,- ^chemiškos me
džiagos, kurias kraujas turi 
pašalinti. Galimas" dalykas/ 
kad čia veikia abi priežas
tys kartu, kaip sakysime, 
garvežy, kuris dirbda/nas 
sunaudoja tam tikrą kuro 
dali, tuo pat metu išskirda
mas dūmus ir pelenus. Kad 
raumenys ir kitos kūno da-.

1 lys galėtų dirbti pirmykščiu 
lengvumu, joms reikalingas 
poilsis ir miegas. Miegant 
kraujas nesustodamas vaik
ščioja ir neša raumenims 
maistingas , medžiagas tuo 
pat metu šalindamas kenks- 

» mingasias, kurios dirbant at
sirado. - • .

Europos gyventoju skaičius 
po pasaulinio karo žymiai 
padidėjo. Keli milijonai ka
re žuvusių žmonių neturėjo 
Įtakos greitam žmonių augi
mui- 1912 m. Europoje bu
vo 380 milijonų žmonių, o 
1926 m. tas skaičius padidė
jo iki 4&) milijonų.

“Ar Kaulas buvo girtas va 
kar

“Turbūt buvo. Bandė nusi 
mauti kelnes per galvą.”

rvie- - 
tos, (set-tubs), viskas naujai įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 

:. Į- mėnesį randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Su- 
sineškit su savininku A. J. KUPS: 
Įtis. •

-NAMAS SOUTH BOSTONE 
šešių šeimynij, — dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų atneša 

[$7.80 į. metus. Prekė $4,500.-
—$4,500.00

Medinis sesių šeimynų namas ant 
Silver Street’, So. Boston. Yra ga- 

jzas, atskiros paredalinės kiekvie- 
Inai šeimynai. Randos atneša $75 
į į mėnesį. Pirmas, morgedžius 
$3000.
LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 

MALKAS!
Neužmirškite jogei rudens ir žie- 

Imos laikas artinasi. Paprastai i- 
Imant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 

i savo “orderius.”
11 Kreipkitės pas'

A. J KUPSTIS -
I 332 Broadwuy, So. Boston,-Mass.
I Tel. S. B. 1662—1373

“IŠEIVIŲ DRAUGI”
‘1 IŠEIVIŲ DR AUGAS ’ ’ yrą. tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

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

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

Jo Kaina-Visur Veik Ta Pati: - /

Didžioje Britanijoje:Metams 12’silingų, pusei 
metų 6 šflįngni, 3 men. 3 šilingai ir 6 penaLy

Amerikoje: llctamų^.OO, pusei m&?$1^0, 
3 mėm JMPcentų. ( r; . i į d••
3 mėn. 7

LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
HLRISTA8 PUIKUS VBIKA1AS VADINAMAS

Taigi, svetimšaliai gyve
nantieji Praneūzijoje turi 
atminti, kad vaikų neužre- 
gistravimas . įstatymo pa
skirtu laiku gali jiems.daug 
nesmagumų suteikti. A

. Komisaras tada' išdėstb 
yj|psrv2p(|žios sumanymus^* 
isifiiira <rkas prieš.” Žir
neliai bijo ir pajudėti, o įio- 
mišaraš skelbia, kad vienbal
siai priimta. . Tai mat kaip 
lengvai pasaulyje “tautos 
valia” sužinoma ir kaip mo
ka . pasidaryti nedaromi 
“tautos vadai.”

Važinėjant didesniems ko
misarams policija ir komso- 
molcai stato už pinigus gra
žius vartus, o pasauliui skel
biama, kad žmonės visa šir- 
džia pamilo bolševikų rojų 
ir -patys iš didelės meilės 
prie komisarų, vartus stato. 
B.et vis dėlto bolševikai bai
gia prieiti liepto galą ir-jų 

i .visa rusų tauta gilumoje šir- 
Ddies neapkenčia.

I NUOVARGIO PRIEŽASTYS 
d Žmogus darbą atlieka dė
jiką savo raumenims, . kurie 
||tai susitraukia, tai? atsilei- 
udžia. ' Darbo metu raume*- 
rĮnys pergyvena šiokią tokią 
s kitėjimo būklę. Dėl šios

Retoj lietuviu šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet 
si Lietuvos Albumą, kuria- 
retoj lietuvių šeimynoj tera
si Lietuvos Albumą, kuria
me yra Lietuvos didžiųjįi 
veikėjų atvaizdai ir jų gy
venimų aprašymai. Kiekvie
nas laikąs save tikru lietu
viu patriotu privalo turėti 
tą Lietuvos Albumą. .

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

pasiska
nesJrtLJMur.- . - i

'. Redąkcijo šit Administracijos antrašas: "Heivia,’
Drangas,‘<281 A. Eglinton Str. Glasgqw, S. S. Scot- 
land. •

A Tulas ponas ėjo'pro krautu
vę. Tarpdury pardavėjas1 žy
das gyrė savo prekės.

“Geri akiniai, puikūs aki
niai, ^upirkit, ponulį,^ Šiuos 
stebėtinus akinius. ”
'Ponas įėjo krautuvėn. Žy

duką  ̂& t gi r dama s . „ , paduoda 
“auksinius” akinius. Ponas. 
užsidėjo, apsidairė ir sako: 
“Jštikrųjų stebėtini akiniai! 
Kaip užsidėjau tik sukčius ir 
šmugelninkus regiu.

“Ui, prašau ir man parody
ti” — sušuko žydas.

Ponuipadavus, žydas irgi 
užsidėjęs apsidairė ir žiūrėda
mas į pirkėją nustebęs sako:

“Jūsų tiesa, dabar ir aš tą 
matau.”.

Didžiausias Great Northern gelžkelio tunelis statomas Cascade kalnuose, tarpe Berne 
ir Scenic, Wash. astuonių mailių ilgio, kainuos $10,000,000.

UODEGUOČIŲ ŠEIMYNA
Australijoje, Sydney mie- 

ste_£yvena šeimyna, sūnus, 
tėvas ir dvi dukteri, kurie 
visi turi uodegas, šiaip jie 
normalūs kaip ir visi žmo- 
nūs. Sūnus 10 metų am
žiaus, o dukterys, viena še
šių,_ kita trijų metų. Vai
kų uodegos siekia keturių 
colių ilgio. Šeimynos tėvas 
pasakęs gydytojams, kad ja 
diedukas turėjęs uodegą, bot 
jo tėvas neturėjęs. Gydyto
jai patarė jiems duoti nu
pjauti, bet jie Įrisi atsisakė.

VAGIS P AS BALZAKĄ i
- ‘Pas garsųjį rašytoją' ka£

kaip įsivogė naktį vagis ir ė4 
mė graibytis po jo rašomąjį 
stalą. Staiga vagis išgirdo 
kvatojimą! Atsigrįžta^ ir paT 
mato Balzaką. /v

— Tai ko tamsta juokiesi f’
— sumišęs paklausė'vagis.

• — Man juokinga, — atsakė 
BalzakasT — kad tamsta su.- 
žvake ieškai to, ko aš niekuo^ 
niet negalėjau rasti šviesią*

ŠAKUČIŲ JUBILIEJUS AarnaJ>- Anas ponas sako,
< Anglijoje ruošiamas iškil-U.ad ką aš jam nune-
i mingai švęsti 350 nukaktu-, j au’ n5 kiaulėms netiktų.” 
vės nuo gimimo dienos To-I ®'estoran° savininkas: ‘Na 
įjio KorejtoPastarasis -įyė- tai,^uok jam tokios’ kuri tik~ 

1 dės šakučių vartoj imą Ang-1
ilijoje. Kerejtas, pastoriaus Įirninr^TAOlTOITIV!
' sūnus, mokėsi Oksforde, o! FltUlnuElAc AI ui I IKI" 

vėliau pateko į karaliaus! U1O
juokdarį. Jis daug kėliau-1 mnu
davo, daugiausia pesetas ir - “"T“
buvo veik visuose Europos NEPAPRASTAS DALYKAS 

v . - i x •• I šiomis dienomis pas mus pate
ki astuose. Sakutes jis pa-Į ko ant pardavimo dvieją šeimynų 
matęs Italijoje,, ir sugrįžęs, hįedmė stuba su penkią .ąutomo- 
pasak jo, kad italai “?«- l‘s^Ke^Ž
piauste maistą peiliu, ima I kambariai ant pirmo aukšto ii 
šmotelius mažomis šakutėj antr°- Maudynės, šil-

. . . . , , . . . > |tas vanduo, elektra, priešakiniaimis ir taip dedasi juos į bur- |piazai. p^ga žmogui 
ną.” Kote jtas at vežęs LŠ I-1 turi vieną arba daugiau automo- 

, ^lijos. šakutė Padėjo jas
pam- pats vartoti ir greit-surado $ioo į mėnesį. Prekė $8,800 .Ma

NAUJAGIMIŲ REGISTRA
CIJA PRANCŪZIJOJE

Vienas anglų . rašytojas, 
gyvenąs dabar Paryžiuje, 
rugpiūčio mėnesiojiradžio- 
je susilaukė sūnelio. Kada 
jau vaikui buvo penkios die
nos, jis sužinojo, jog prancū
zų Įstatymai reikalauja? kad 
kiekvienas naujagimys turi 
būti užregistruotas per tris 
dienas nuo gimimo. Kad sa- 
vo klaidą pataisytų, jis sku
biai nuvyko į registratūrą. 
Deja, jam pasakė, kad jau1 
pervelu, ii' patarė kreiptis i 
policijos komisionierių.
• Pasirodo, vaiko gimimo 
neužregistraimias nustatytu 
laiku yra rimtas dalykas 
Prancūzijoje. Kalbamajam 
anglui reikėję pasirašyti dėl 
to ištisą deklaraciją, sutei
kiant daug žinių iš savo pri
vatinio gyvenimo. Po dešimt 
ties dienų jis ir jo žmona 
buvo pakyi'esttpas policijos 

' komisionierių,r kuris y 
formavęs juodu, kad už vai
ko neužregistravimą per tris 
dienas yra paskirta pinigi- 
nė bausmė ir penkiolika die
nų kalėjimo. •

Paduodamas šitą žinią 
anglų ‘laikraštis “Evening 
Standard” pažymi, kad mi
nėtam anglui dar teks teis
me atsidurti sąryšy su šiuo 
dalvku.

I
I


