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PAS ZALESKĮ?
. KAUNAS. — Romanas 
tebesėdi kalėjime Bajoruose. 
Kvota dėl Dr. Brundzos nu
žudymo susitrukdė, nes Ro- 
manienė atsisakė liudyti a- 
pie šeimyninius santykius 
prieš nušovimą.

“Gazeta Warszawska” pra
neša apie tokį nepaprastą į- 

_ . vyki. Pas sergantULenki-
‘ jos užsienių reikalų ministe- 
rį Zaleskį į miegamąjį kam- 

. ' barį slaptai įsiskverbusi kaž
kokia sena moteriškė. Ligo
nis buvęs kambary visai vie
nas. Senė, matyti, lietuvė, 
priėjusi prie lovos-ir pradė
jusi kalbėti kažkokius burtu 
žodžius- lietuviškai ir daryti 
paslaptingų mojavimų ran
komis. Ministeris nusigan
dęs. . Sukaupęs paskutines 
jėgas paskambino tarnams, 
paskui apalpo. Atvykę tar
nai, pamatė prie ministerio 
lovos beprote moteriškę su 

z baisioj grimasoj sutrauktu 
veidu ir garsiai' keikiančią 
ministerį. Senė tuoj liko ati
duota policijai. Jokių doku
mentų nerasta. Tardymas 
nieko neparodys, nes ji nie-Įsu Saeeo ir Vanzetti dva-

esą, kaip beprotė .galėjusi 
nekam nepastebint iš Lenki
jos pakraščio atvykti Var
šuvon ir patekti į ministerio 

, - miegamąjį kambarį. Byla 
tardoma. Laikraštis pastebi, 

, kad ministeriūi lietuvės bur
tai nieko nepakenkę. “L-ra”

ROMANŲ SŪNUS 
AMERIKOJE

Romanų sūnus Jonukas 
atvažiavo kartu su. L. Vyčių 
ekskursantais. Kelionėje 
globojo jį L. Vyčių Centro 
pirm. p. K. Viesulą. Gyve
na pas Romano tėvelius. Da
bar lanko mokyklą ir yra 
patenkintas Amerikos gyve
nimu geriau negu prie ma
mytės Palangoje.

SACCO DRAUGAI “KALBĖ
JOSI” SU DVASIOMIS

LONDON. — Britų spiri- 
tualistai bando susisiekti su 
anūo pasauliu ir pasikalMti

NEW YORK.A-Gene Tun- 
ney smarkiai ruošiasi prie 
šių kumštynių. Jis sako, 
kad čampijono vainiko ne
atiduosiąs Dempsiui. Sako, 
kad kai kas siūlęs Turiney 
$1.000,000, kad jis pasiduotų 
Dempsiui. _  _ •'

Tas pats buvo skelbiama 
ir prieš Sharkey-Dempsey 
kumštynes. Todėl patartu
me nuo laižybų susilaikyti.’

• > •

PIKIETNIN-
S

STĘNBI^VĮLLE, O. — 
Anglių kabyklose neramu
mai didėja/ Kompanijos 
ieško apsaugos teismuose. 
Teisėjas Hoųgh pataikauda
mas kompanijoms grasina 
nepiliečiaįns darbininkams 
deportavinnu -Taigi darb
daviai ramstosi __ _ 1.
puvusiais ra 
apsaugojus i 
iš darbininkūįprakaito.

I

STATYS SKERDYKLAS IRI 
ŠALDYTUVUS KLAI

PĖDOJE
_____ c

Vokietija labai aukštais 
muitais ir kitokiais varžy
mais beveik visai uždarė sa
vo rinką Lietuvos gami
niams. Tuo tarpu Anglija 
leidžia Įvežti nfaisto produk
tus visai be muito. Tačiau 
mūsų kraštui Anglijos rinka

Kvieska ir Kiti
Areštuoti

v
<

jsi nors ir su-
Ličiais, kSd tik tu0 tarPu sunkiai prieina- 
iilijoninį pelną

Socialistas Mikulskis Nukautas /
Prie Jo Rasta Pagrobtų 20,000 LitųJi yra toliau ir už van

denų, o mes neturime tinka
mų Įrengimų.produktams i 
Angliją gabenti.

Vokietija, turėdama 18 di
delių uostų, Klaipėdos uos
tą prieš karą buvo pritai
kiusi tik Nemunu plukdo
miems medžiams apdirbti ir 
išgabenti. Ūkio gaminius 
per Klaipėdos uostą gaben- 

rti beveik negalima, nes ten 
j llVltt 11V Kilti UAMU1 lAVUgtų. 
j sandėlių, nė šaldytuvų bei 

įįčičisA'bo, Mūsų Vyriausybė rimtai
ls^as priklau- susirūpinusi platesniu ^ąti-

n ;ma-

Voldemaras Vyks Romon
ŠEŠIUS STUDENTUS SU

ŠAUDĖ LIETUVOJE
BERLYNAS, Vokietija:— 

Amerikos dienraščiai paduo
da, kad nežiūrint aštrios cen
zūros, kurią uždėjv Lietu
vos valdžia prasidėjus revo
liucijai Tauragėj, sužinota, 

__ _ _  .. . . kad šeši rtudėntai sušaudyti

ties bausmė. -
. X v

Toliau sako, kad Lietuvos 
valdžia buvo priversta grieb
tis aštrių priemonių, kad 
numalšinus revoliucijonie- 
rius, kurie grasino Voldema
ro diktatorystei.

»

jų dvasiom negalima kalbė
tis. nes jos miega. Kaip il
gai miegos irgi nežino. Sako, 
tai priklausys nuo to ar jie 
buvo kalti, ar ne. Taip jiems 
informavo raudonųjų dva
siu sargas.i •

VAGYS APIPLĖŠĖ LONDO
NO LIETUVIŲ KLŪBĄ

LONDONAS. — Spaudos 
žiniomis, nesenai buvo api
plėštas Londono lietuvių 
klubas. Policijai tačiau va
gys pavyko suimti. Pavog
tieji daiktai grąžinti klubui.

TURKAI ŠVĘS SEKMA
DIENĮ

BERLYNAS. — Žiniomis 
iš Konstantinopolio, turkų 
vyriausylM“ nutarė svęsti 
krikščionių savaitinio poik 

_ šio dieną — sekmadienį vie
toj ligšiol buvusio švenčiamo 
musulmonų tikybos nustaty
to penktadienio.

DIDELĖ AUDRA MEKSI
KOJ

MENICO CITY. 
sikos pakraščiuose 
baisi audra. Daug nuosavy
bių sunaikinta.

- Mek- 
siautė

LIETUVIS ETMONAS?

bus, aU nebus?
* w

* T, ■ 1

Pirmininkai prof. Volde
maras pasikalbėjime sur.-z- pasiįalbejime __ 
spaudos atstotais štai ką pa- Į nėra nė tam tikslui įrengtų 
reiškė dėl ^eferenduriio: 
Referefidu^Ą įvyks dar Į skerdyklų.

ma paruošti kaip galint grei
čiau, kadangi slaptumas ir 
viešumas yra reletvvus da- •f

lykas, kad referendumas ne-
I *

(būtinai turės būti slaptas.
1 Referendumo esmė pasisa- 
! kvti — Mzp ar ne.

Mūsų Vyriausybė rimtai į 
ičiančių.
|
I

Į

darymu Anglijos rinkos Lie
tuvos ūkio gaminiams. Tuo 
tikslu pirmas rūpesnis jra^ 
pritaikinti Klaipėdos uostą 

i žemės ūkio gaminiu išveži-
* \ ’mui. Šiaip šis uostas per

- SIUVĖJAI PRAŠALINO 
KOMUNISTĄ < 

ROCHESTER, N. Y. —
Amąlgameitų unijos rinki - 

• muose komunistų markė nu
puolė. Renkant tarybos ve
dėją taip sau darbininkas 
Čhatman gavo 3,000 balsų, o 
komunistas Stahley vos apie 

1,200.
---------------—- ■ • >

‘ KUMŠTYNIŲ “KARALIUS” 
TIKISI PASIPELNYTI

CHICAGO, III. — Tun- 
noy-Denipsby kumštynes į- 
vyks rugsėjo 22 d. Tėx Rick- 
ard, kumštynių promoteris 
mano surinkti už tikiehis 
$3,000,000/ Graži suma.

.Pastaruoju laiku laikra
ščiai pradėjo rašyti apie at
siradusį Ukrainoje etmoną 
Klimą, kuris veda didelius 
būrius sukilėlių ukrainiečių 
prieš bolševikus. Jo šaulių 
būriai gerai apsiginklavę 
slapstosi Ukrainoje įvairio
se vietose ir užpuldinėja ko
munistus, net kartais drysta 
ir užpulti miestus.

v

Nesenai jo vienas būrys 
užpuolė Koidonovo miesto 
įgulą, nuginklavo 30-to pul
ko vieną batalioną. Nugin
kluojant buvo nužudyta 10 
kareivių ir komisarų. Atvy
kusioms laiku kariuomenės 
dalims pavyko sukilėlius at
stumti, bet suimti negalėjo.

Iš etmono pavardes gali
ma spręsti, kad jo esama lie
tuvio, lięt. tas atrodo 
pasakinga.

GENRVA. — Tautų Są
jungos suvažiavime z dau
giausia buvo karščio kuomet 
mažosios valstybės reikalavo 
iš didžiųjų valstybių užtik
rinimo taikos ir ramybės 
Europoje.

Lenkijai ne tiek rūpėjo 
Europos taika, kiek jos pa
čios kailis.' Ji reikalavo sau 
pakto, kuriuo būtų garan
tuojama vakarų fronto ne
liečiamybė.

Prieš Lenkijos reikalavi
mą pirmiausia išėjo Angli
jos užsienių sekretorius Sir 
Chamberlain. Jis pareiškė, 
kad valstybės gali padaryti 
sutartis viena su kita, kaip 
yra padariusios Pranei j a su 
.Vokietija, be jokių pašali
nių garantijų. Anot jo, An
glija brangiai užmokėjo Vo
kietijai už garantiją Belgi
jos neliečiamybės. Milijonai 
jaunų vyrų žuvo karo lau
kuose. :

Prie jokių naujų paktų 
Anglija nepalinks. Užtenka 
vieno.Locarno pakto. Pla
nuoja sudaryti paktą be An- 

- glijos.’c Mažosios valstvbės 
reikalauja apsaugos nuo 
sunaikinimo.

pastaruosius kelerius metus 
'jau pusėtinai apsitvarkė, 
i Trūksta jam labiausiai šal- 

Konkordato klausimas šuįdytuvų ir skerdyklų, i taip 
paštališkuoju Sostu musų pat nuosavo prekybos laivv- 

j Vyriausybės svarstomas. Mi- )]O.
nisteris Pirmininkas" prof. i 

įVoldemafas žada važiuoti
Romon.

TAUTŲ SĄJUNGA PRIĖMĖ
ROCKEFELLERIO

DOVANĄ
GENEVA. — Rockefelle- 

ris, Amerikos milijonierius 
davė Tautų Sąjungai, du mi
lijonu dolerių isitaisymui 
knygyno. Dovaną' priėmė ir 
padėkojo.

Šiomis dienomis Finansų 
Ministeris J. Tūbelis išva
žiavo į Klaipėdą vietoje iš
tirti šaldytuvų ii’ skerdyklų 
statybos reikalą. Gal būt 
dar šiais metais, iš Sutaupy- 
mų valstvbės biudžete, bus 
pradėta ši statyba. Taip pat 
dar šiais metais vyriausybė 

: stengsis Įsigyti bent porą 
prekybinių jūros laivų, ku
rie sudarys pradžią Lietu
vos prekyhos’laivynui. \

Elta praneša, kad/Tauragės nenuvers valdžios, kurios s- J 
įvykiams ištirti sudaryta Ko-'stinė yra Kaune. Jie turbi ; 
misija iš Pulkininko Korėvbs,'nė nenorėjo nuversiu va < 
Lipčiaus ir Girštauto. Vadas džią, bet tik pasipinigauti 
Mikulskis, policijos užkluptas’ Visiems yra žinoma, ka . 
nepasidavęs, nukautas. Prie’ Tauragės miestelis yra ar t 
jo rasta, pagrobtų, dvidešimt’didelių miškų ir užsienio ' 
tūkstančių litų. Kretingoj tri- visokiems 
jų riaušininkų bėgusių Latvi- lengva pabėgti ir pasislėpt . 
jos sienos linkui susišaudant 
užmuštas Nuovados Viršinin-J 
kas. Socialdemokratai Pleč- 

į kaitis, Paplauskas ir kiti rug-: 
sėjo devintą ruošė puolimą ir 

i Alytuje, bet nerado prijau-
u .Papjaaskas ir Rėdysi

■ pabėgo Lenkijon., Gyventojai,^Uniams sukilėliams šūviai i; 
Į pasipiktinę riaušėmis, reika- kalėjimas, 0 Lietuvai didės • 
lauja kaltininkus tinkamai nu- ' nįs skurdj® •
bausti Tauragės darbininkai 
neprisdėjo prie riaušių. Suim
ta šimtas asmenų. Suimtųjų 
tarpe žymūs liaudininkai: 
Kvieska, žygelis, Petrauskas, 
Tornau, Bildušas ir švamba-
rys.

Liet. Pasiunt. Amerikai
Washington, D. C.
1927 m.

kriminalistan :
V 

Socialistų vadai matyt pasi
ryžo Lietuvą nubankrutyt . 
nes pagrobę tūkstančius T 
tų dūmė užsienin.

Kokia nauda iš tokio sc ;

Taigi šis sukilimas nepa: 
teisinamas, nes jis nebuv 
ruošiamas tam. kad Lietuve, 
j e negerumus prašalinus, be 
fam, kad juos padidinus i 
Lietuvos padėtį pabloginus

Mūsų socialistai ir sanda 
rieciai šoko ginti ir teisint 
riaušininkus. Kaip greit pa
miršo savo žodžius po gruo 
džio 17 d., o visgi tos 'dre
nos perversmą negalima Iv 

į ginti su Tauragės riaušėmis 
rugsėjo-9 d. yrą apgulos sto- j Sandariečių “gazieta” ne 
vy ir sukilimas Tauragėj tę-»riaušininkų vadų vardus uŽ 
sėsi dvyliką valandų. Išro- ' s]ėpė nuo savo skaitytojų, • 
do, kad radįkališkošpartijos ’‘‘Keleivis” savųjų kolegi 
suruošė sukilimą prieš Vo1-į vagystę norėtų primest 
dėmaro valdžią. Kova ėjo 
visa diena. Bet valdžios ka-« * 
reiviai, po smarkaus mūšio, 
sukilėlius numalšino.

Kokį laiką sukilėliams se
kėsi Tauragės miestely. Su
kilėliai ir apylinkės kaimus 
buvo paėmę savo kontrolėm 
Nuginklavo policiją ir buvo 
užėmę kareivines. Valdžia i ša žinias iš Varšuvos Lenki 
gavus žinią apie sukilimą; agentūros, kur matyt pabč 
pasiuntė kariuomenę i"
Kauno ir Klaipėdos. .----- - - ,---- ----------- -----

Aštri cenzūra veikia ant1 ti žinias, kad apjuodinu 
laikraščių, telegramų ir tele- JJetuvos vardą, 
fonu.

rūgs. mėn. 12 d.

New 
skelbia,

Yorko laikraščiai 
kad Lietuva nuo

Nužudė 450 Emigrantų
- ~ ' 1 / --------- ■

JUGOSLAVIJOJ ĮVYKO Į Iš Havanos (Kuba) pra- 
neša, kad 450 emigrantų no
rėjusių važiuoti į Amerikos 
Su v. Valstijas buvo sumes
ti kontrabandininkų į jūres. 
Šį pranešimą tvirtina Hava
nos policijos departamentas, 
kuris savo raporte sako, kad 
iš 800 svetimtaučių, dau
giausia lenkų ir graikų Suv. 
Valstijas pasiekė tik 350 as
menį}, visi kiti 450 buvo nu
žudyti pakelyje.

Gal nevienas ir lietuvisbu- 
vo nelaimingųjų tarpe. Tai sekė pabėgt į Jurbarko miš- 
turėtų būti perspėjimas lie»-| kus strdririn šimtais tūks- 
tuviams emigrantams, kurie'jaučių litų. ( 
stengiasi nelegaliu "būdu įva-' —----------- o
žinoti į Amerikos Suv. Vai-1 Socialistų vadai . žinojo, 
stijas. .........................

I RINKIMAI
VIENNA. —. Jugoslavi

joj buvo rinkimai. Valdžia 
neteko balsų daugumos. Tu- 
rėsz būti sudalytas naujas 
kabinetas. Politikos žino
vai sako, kad naujas kabint*- 
tas negalės susidaryti, nes 
ne vieni ne kiti neturi dau- 
rpimos.

VOKIETIJA MAŽINA 
SKOLAS

BERLYNAS? — Vokieti
ja be didelio vargo moka 
karo skolas reparacijų san
tarvei. Per tris metus Vo
kietija išmokėjus jau 930 
milijonų dolerių.

‘Keleivis”
’ vagystę
“klerikalams.” O kaip “Ke 

rteivi” apie tuos dvidešim 
dūkstančių litų, kuriuos 
kaip Elta paduoda, rado pat 
socialdemokratą Mikulskį?

Socialistų “Naujienos’ 
persergsti savo skaitytoju 
nuo Eltos žinių ir patari 
neimti/grynu pinigu, o pak

iši'tusieji riaušininkų vada
• Lenkijon padėjo sufabrikuci

Taigi dar kartą socialistą
Sukilėlių vadasbuvo kap. ir sandarieciai parodėsav_ 

Majus, kurį 'Valdžia keletą veidmainystę ir išdavystę.
mėnesių atgal pasalino iš. 
tartivbos už komunistinį vei
kimą. S

Riaušininkų vadams pasi-

NUBAUDĖ LIAUDININKE 
> REDAKTORĘ
* -

“Lietuvos Žinią Redakb 
rius už nesilaikymą Kaun 

į Karo Komendanto įsakym 
administratvviu būdu nr 
baustas 250 litų arba 14 pf 
rų arešto.

♦

kiek
■ • i kad sukilę Tauragėje dar

N
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Užpakaly karsto,

UŽDEGTAS KdŠTAS

aktų. Vert? Akelaitis

Tai Švelninu

JEIGU ROSULI5 SKAVmuSl 

SMARKIU TRENKIMU NIEKAS 
NIEKADOS NEIMTU KIRtį,

JiSBĖVĖik isKOSEJO KALADĘ 
iš bAtihTUJo RAhfuj

JIS KOSĖTA VĖL KUOMET TU 
Ca^ai atidAryMo pasiulyMA

IR ŠUHLAIDINA SAVO PARTNERIO 

DUBfeLTAV^ koziri Savo 
"KOSULIU

TO SĖDĖK UftSAR 
?tR NAKTįtAUKEĮ 
—r~~^

LENKŲ ŠNIPAI PASMERK
TI MIRTI

Rtigbiūčio 12 d., prie V. 
pėst. pilko karo teismas na
grinėjo bylą 6 asmenų, kal
tinamų dėl šnipinėjimo len
kų naudai. Teismas išnagri
nėjęs htisikalstam ją ją me
džiagą. nusprendė nubausti

75e.
tas apie gerumą per Tėvą. Faberą-Filipiną.
•___________________________________ 15c.

. CHOLERA VILNIAUS 
KRAstĖ

Lenkų laikraščiai -------
ša. kad Vilniaus krašte pa
stebėta keliolika susirgimų 
cholera. Liga esanti užnešta 
iš Minsko. Vyriausybė ima
si priemonių, kad liga neiš- 
šipiatintų.

TIRIA NEVĖŽĮ *
Riigpiūčio \18 d. išvyko 

Nevėžio upės tirti Hidrome
trinės partijos technikas K. 
Rithkiis ir praktikantas R. 
Baublys. Jiedu tirs visų Ne
vėžio upę nuo jos Versmių 
iki žiočių, aprašinėdami lipę, 
matuodami jos ir intaką 
vandens malūnus ir fotogra
fuodami upės ir jos pakra
ščių reginius. 'PRIEŠ “LENKIŠKĄ 

įį. ' VILNIŲ”

Į-' “Gazėta Wąxsžawska/? 
Varduvos ėndekų laikraštis, 

■ - rašydamas apie pirmą Vil- 
niaus tarybos posėdį, pažy- 

gmi, kacl jame prasidėjęs 
puolimas prieš lenkišką Vil- 

& niaus pobūdį. Žydų atsto- 
f*;. Vai reikalavę pripažinti 1V- 
jL. glas teises žydų kalbai. Qu- 

Uetiivm aistoviP triip 
* pat kalbėję savo kalbomis. 

-Posėdžio gale buvo svarsto- 
•< mas pasiūlymas sulyginti vi- 

šas krašto'kalbas. Pasiūly- 
< mas buvo priimtas 23 balsų 

dauguma.

-j—2 ‘« k ‘.

nius linkėjimus veliOiiies 
bendradarbiai * virišhiiikai ir 
draugai Pirmas prabyla 
lydėjęs jį amžinybėil fcaro 
ligoninės kapelionas, trum
pai nupiešia mirusio nuopel
nus,* kaip žmogaus, tautai ir 
tėvynei. Giliai smerkia ir 
apgailestauja tą visuomenės, 
ypač šviesuomenės tarpe 
šventų šeimos tradicijų iširi
mą, kurio auka ir tapo d-ras 
Brundza. “Jei pastatysim 
kuomet nors paminklą ant 
šio kapo,” sako kapelionas, 
“tai ant to paminklo pats, 
tinkamiausias būtų parašas: 
“Čia modernioji moteris E- 
roso dievaičiui paaukojo vie- 

. ną iš geriausių vyrų.”
Toliau kalba velionies vir-

• šųiinkas gen. Įeit. Nagevi- 
. čius, trumpais, liet sultin- 
- gaiš, ""bruožais nupiešdamas 

velionies nuveiktus darbus, 
kaip karo gydytojo specia
listo nevropatologo. Ką 
trumpai suglaudus, būtų ga- 

paskuti- įlima pasakyti: visuomet ko-

įsatarlriiil tižšila&yino draugystėje 
a^iarašš Klįiį. A. Staniukynaa-----

ir hAitį gal! PuttMu APVtkdA 
UŽDENGTAI KORTAS ant stauk

tą’Karrzevškį. kuri gerokai 
mifruišę. Mušdami gyvento
jai šauki*: šalin kolonistai.

as Frieaš 
vičibįiė il-

ELEKYROS TRAMVAJUS
v KAUNE

Miesto valdyba paskuti
niu laiku susirūpino elek
tros tramvajaus įvedimu. 
Klausimui išstudijuoti , su
daryta trijų žmonių komisi
ja iš valdybos nario Švei- 
kauskio, inž. R Oginskio ir 
inž. Eriko. Valdyba pro
jektuoją tramvajų įtaisyti 
savo lėšomis. Sąryšy suYrio 
nusistatyta duoti autobu
sams koncesiją ne ilgiau, 
kdip trejiems tnetams. Da
bartinės z konkės koncesija 

'baigiasi 1931 iri., bet korikė 
Pralu~l nekliudo, nors ir dabai* įtai- 
,x_.- ” elektros tramvajų.Prieš 

įvedant trahlvfijų turi būti 
pratęstas vandentiekis ir 
kanalizacija. Pirmiausia 
tramvajus tektų pravesti 
huo A. Panemunės iki gele
žinkelio stoties, nes tenai, li
nija yra laisva tiuo tatidetl- 
tiekio ir kanalizacijos vedi
mo.
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TĘSIAMA DVARŲ PARCE- 
LIACIJA TOLIAU

Iš žemės reformos valdy
bos teko sužinoti, kad šia
me ldikė imama parceliuoti 
tie dvarai, kurių kiekis že
mės viršyja 200 ha.

kacijds linijos&ejhų hpškr. 
ribose tauta Miiji kad lėnkų 
pdsiėfiib sargybos karėiiiai 
matatd > dėitiirkliiiiją huo 
Giluišių km. į rytų pusę ir 
išmatavę statė «kapčius ^rie 
kelio savo pusėje.. Mėtoti tos 
vietos . kiek pirmiau prie 

, Lipnųnų ir Gerdašių km.
lenkų pasienio sargyba pa
darė pasikėsinimą užgrobti 
mūsų pusėje esančias pievas. 
Prieš keletą dienų prie dė- 
marklinijos plente Seinai— 

, Lazdijai priėjo lenkų valdi
ninkai ir pareiškė vietos 
žmonėms, kad žada taisyti 
plentą Seinai-—Lazdijai, ku
rio vienas kilometras su 
dviem tiltais randasi pačio
je demarklinijojė, ir prašė 
vietos gyventojų -pranešti 
mūsų plentų valdybai, kad 
jie norėtų susitarti tuo rei
kalu su mūsų valdininkais.

ĄPffi &MĄLIKČ
privahuanzypaą w _ ________ _____
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozetl_________ ___ ___________30d.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metą sukaktuvėms paminėti
; aprašymas šv. Prahciškaus'vienuolijų it 3 vienuolijų įstatai__8c.

IUCKLEBERRY FINNAS—labai jdomi apysaka____________ ,75e.
’ATAjtMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia-

me,.Šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengi Kun. 
V- Kulikauskas _______________________ 15c.

BJSSbHfjR—Istoirjgs apysaka iŠ Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdoiniir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila _________________________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—p^^kojimąs kaip mūsų išei
viais sekasi Amerikoje. Parašė Ejm J. Tumas______ ;_____ 50c.

'RYS KELEtVtAT—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.___________ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai-
. rins gyvenimo atsitikimus. Parašė . J. Tarvydas____________ 45c.
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis __45e, 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER StF DIENŲ—apie vienas de

rybas Ii e galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________ 1.00-

pramoninės Demokratijos pagrindai—parašė Uosis_75a 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 męt

Parašė P. Žadeikis._____________~______ ______ -
GERUMAS—apn

Vertė Kūh. t*.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis___________ _ ____ _______ ^15<i. » .
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS—,

’ a p y s a k a___________________________________________1?®.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS^ *- Paraše Ktf- 

nigaš Tarnas Žiliiiskas ------------------------ ------------------50c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun.. t*. SaurusaitiS 25c.
GĖGŪŽfeSuMĖ^Tn_-*K^n.. Pr. Žadeikio__________________ _50c...E

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_________ 25c. '
VATRŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_________50c.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vėttė S. Rakauskas._____ 15e
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
' Rusijoje_________________ _ _____________________ 15c;

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis v ______ 50c.

LAIMB—(poema). Parašė Vaitkus ________________ ‘ 50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų-mOSų tikėjimo. Vef- *

tfi jonax Mi Širvintas - r__. . <■ 50^. i
- • . • ‘ *

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pėčkaitls---- ---------------50c.
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c.

1 ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa
tašė Jiioėas V. Kovas. Kaina______ :---------------------------------30c.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas------------- -10c. —.
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kūn. P. Juškaitis__15c. 
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge

gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K A. Vasys__25c.
* * - ’ v • ■

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais _— ------------------------------------ $1.00

POEZIJA, DAINČS IR EILES
VYČIŲ MiMNAS—Parašė Aleksandravičius _________ _______25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _____________ _15e.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko 5 00 '
ŠIŲ NAKCELY _________________________________________ 30c-
siuntė Manė Motinėlė _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20c.
VAI AŠ PAKIRSČLAU ________;___________ _________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ - - -   30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ __________________________ 10c.
LIGHO (latviška) _ _______________________________ 10a.

1IĖN0 PiNtGAIS VAINI 

RAVIMUS RUOŠĖ
Naujoji Vilniaus miesto 

vaidyba, perėmusi iš seno
sios reikalus rado tuščią 
mięso valdybos kasą. Dėl to 
ir. tarnautojams negalima 
buto visos algos išmokėti. 
"Be to visi tie Įiinigai, kurie 
buVo skirti gatvėms ir šali
gatviams taisyti prieš “vai
nikavimo” iškilmes išcikvo- 
ti. Nesant pinigų darbai tu- 
rės sustoti. Tai dąr padi
dins bedirrbių skaičių.

, r r -

MEKENUIA KOLONISTŲ
1 VILNIUS. “Siuvo” pra- 
neša, kad šiomis dienomis 
PfozoreckiĮ valsčiuj gyven-

ra j. Z

—A. a. D-RO JONO BEUN- 
DZOS LAIDOTUVĖS

Kugp. 23 d. pavakarė d-ro 
Brundzos kūnas,taip tragiii- 
gai ir nelaukiamai nustojęs 
gyvybės, tapo atiduotas že- 

‘ mei amžinajam atilsiui.
B? Lygiai b vaiandi liūdnoji 
; procesija žygiuoja iš Įgulos 
e bažnyčios kapų link. Pry- 

šaky karšto nešami gausingi 
(žipife 20) gelių vainikai nuo 
įvairių organizacijij, gimi- 
nių, draugų ir gerbėjų ve- 

’ Įionies, kaip paskutinė ma
tomoji jų išraiška atminties 

“ mirusiam 
| gaŲiai verkdama, eina nelai

mingoji motutė. Liūdni mu- 
zikos akordai tyliai plaukia 

~ i - padanges, lydėdami pas- 
‘ b kutinėj šio gyvenimo kelio

nėj mirusį karį-daktatą. 
Štai ir kelionės tikslas pa
siektas: tamsi, šalta iškasta 
duobe laukia savo aukos. Čia 

' prie jos angos taria jam pas- 
: kutini kartą amžiną sudiev, 

išreikšdami savo

.■ r?<-——-77 . >„• . ? .

AUDIMO FABRIKAS .ŽLiridi e <

Kaune baįgiamąs / rengti 
audimo fabrikas, kurs tui^ 
linų audimo, verpimo, dažy
mo ir kitus skyrius. Taigi 
ir Lietuvoje nors ir nedidelė, 
pagaminamų linų dalis bus 
sunaudota vietoje.

jęs savo prGfeęjjaL dar$tu$ 
ir taiehtingaš tSivd ‘d-m L 
Bi-ūhdra.

* 'f ' •- . ' ■* '.“f- 2

hė to, kalBėjd, įir 
eljė žmonių paliesdami Hrį- 
Sibjo gyvenihtą iš jo įtaigių 
pūsiu, tisui* valhikuodatni 
vien gražiais darbais, kaip 
idealistą ir tikrą lietuvį pat
riotą. /

• 7 1

Užsibaigus prakalboms ir 
keturius kartus galingai su* 
aidė jos atsisveikinimo sal- 
voihs, vakaro tylioj tamsu
moj majestatingai karstą 
priėmė ir ant amžių pri
spaudė- prie savo krūtinės 
motinėlė-žemė. Reųuiem aet- 
ernam dona ei, Dorhirie!

“Rytas”

LENKŲ LAIKRAŠTIS DAR
KYTA LIETUVIŲ 

KALBA
Okupantai pradėjo Vil

niuje leisti laikraštį lietu
viams lenkinti labai darlnda 
lietuvių kalba, jiavadinę jį 
“Vytis.” Tai jau antras o- 
kUpantų toks mėginimas per 
spaudą lietuvius lenkinti. 
i?rieš keletą metų jie. leido 
“Šiušų Balsą,” kurio ne tik 
hiekas neskaitė, bet niekas ir 
vėltiiLneimdavo, kaip popie
riaus gabaloT ;

i "'z 4. '7g\ėi e /iu■■ i

rti j CT-* ’Okupucrtoie Lietilivop



** fe Esant?”

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

ir manomos: mano 
Dievas.

Vargdiene, pamiršta našlaitė, 
Man kietą dirvą lemta kast, 
Linksmybe kupiną jaunatve, 
Sveikatą, jėgas joj prarast.

Aš Tavo žibantį altorių.
Brangusis Kristau, pamilau, 
Tenai parpuolusi prię koją, 
Nekartą sunkiai alsavau.

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 

tai pirmutinė laivinė bendrovė 

Kurios Laivai Pralaužė.Kęlia Iš . v* ‘ *
Amerikos New Yorko -

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
siunčiant du laivu pernai o jau net 

penkis šįmet

Aš neturiu nei aukso rūmu,
Nei sodjj, žydinčiu gelių,
Nei to, kas žemiški! galiūnu 
Šiandieną vardus puošia jų.

STRAIPSNIS 28
Šita vafgių sistema “atatiks rei

kalam normaliai sveikti kūdikiu. 
Ji neskiriama kūdikiams su labai 
opia sveikata. Tokie atvejai yra 
nepaprasti ir reikalauja gydytojo 
apžiūrėjimo.

15 iki 18 mėnesių — keturis 
sykius dienoje ■

Oatmeal, mąnavu,

LIETUVOS ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet 
si Lietuvos Albumą, kūria- 
retoj lietuvių šeimynoj tera
si Lietuvos Albumą, kuria
me yra Lietuvos didžiųjų 
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.

KAINOS IAIVAKORČIŲ Į 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa_________ $107.00
Ten ir atgal tiktai___ $181.00

Tnrištinė III klesa ___ $117.00
Ten ir atgal tiktai_ $196.00

Valdžios taksai aiškinam.. (

Ir kur ? Kada ? Kurioj šalyje 
Šaltoji žemė man priglaus?
Ar kas pravirks maldoje tylioj 
Ar bus, kam verkti įgaliau?

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS IŠ LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ”
. “Žvaigžde’’ kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi-* 
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtu nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. ' . •

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
kataliką pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūksfbnčiavpasišventusiĄ katalikų misijonierių, 
teikiu žiniti apie paskutinių laikų šventuosius ir 
it ir tt

7-tą ryte, 
cornmeal, kiekviena kruopu košelė • 
turi būti virta tris valandas, die
na pirm penėjimo. Pabaigus virti, 
tošelė turi būti kaip skystas kisie- 
ius. Ją perkošia per koštuvą, o 

atvėsus ji pasidaro kai kisielius.. 
Šito duok du ar tris- šaukštus su 
pienu. Duok dar 8-10 uncijų pie- Į 

o atsigerti. Taipgi skrudintos 
uonos. • |
9 ryte. — Sunka vieno orandžio. ’ 
11 ryte.—Minkštai išvirtas kiau- į 

šinis Sumaišytas su pasenusios duo- j 
uos trupiniais, arba vienas šaukš
tas jautienos skystimo. Pieno atsi
gerti. Cukorius arba sėlenų biskvi
tas, arba sena duona su sviestu.

3 po pietų. — Avienos, vištos, ar 
jautienos buljonas, su ryžiais .ar
ba mėsgaliais, arba senos duonos 
trupiniais. Kiaušinienė, k rak m o 
lienė, ryžių pudingas, virlos sly
——ii .n ■ > -i

LIETUVIAI!!
h
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kokių mažmožių, bet žmoni
ja nėra dėl jų susiskaldžiu
si į kovojančias bažnyčias, 
partijas,, grupes. Kas kita 
Kristus. Nuo pat Jo paro
dymo viešame gyvenime ir 
iki pat mūsų laikų žmonės, 
kiekvienas savaip bando at
sakyti į klausimą: kas buvo 
ir kas vra Kristus? Ir at-■ . .. . 
sakinėja į šį klausimą ne šal- 

• tai, bet įdeda visą savo pro- 
■tą, visą savo širdį ir labai 
tankiai visą savo pasiutimą I 
Daug yra pasauly neapy
kantos, kraujo upės liejosi 
beįrodinėjant, kad įbristus 
yra ne toks “kaip tu sakai,” 
lje{ toks, kaip “man kad at
rodo.” Dar ir dabar krau
jas liejasi dėl Kristaus; tik 
tie, kurie žudo kitus, įrodi
nėja, kad Kristaus nėra ir 

' nebuvo. Bet nors^ jie ir įro
dinėja, būk Kristaus nėra 
buvę, visvien dėl Jo kanki
na kitus ir Kristaus pamirš
ti negali ir niekuomet nega-

‘ESTONIA” ...20 Rugs-Sept. 
“LITUANIA” „11 Spal.-Oct. 
“POLONIA” ..1 Lapkr.-Nov. 
“LITUANIA”_____ Lapk. 22

Viešpaties.
• ♦ “ŽvabriMės jputrn metams — 10 litų,.o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 Ii-

Adr^as: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų NaroM 
K&unas, Lithuania.

.vos, keptas obuolis arba obuolienė, 
j 6 vakare. — Manavų, ar kvieti
me košelė (virta dvi valarfdi).Dubk 
dti ar tris šaukštus su pienu. Pie
no dar atsigerti. Cukorius ar se
nos duonos su sviestu.

j Mergaitės brendimo periodas y- 
5 ra laikas kiekvienai motinai būti 
-atsargia. Tai laikas kada jos visos 
pažiūros randasi keistame, dirbi- 
mosi laipsnyje.,J orio pamatas yra 
kūno persilaudimas. Tai laikas ka-

• da jos sveikata labai suvargi. JTa 
sveikata yra . motinos- užduoeia 
Kiekviena motina turi ją išrišti. 
Ji turi išauklėti mergaitės sveika
tą ir stiprybe kad pervedus ją lai-1 
m ingai per ši periodą.

Be užtektinai gero maisto bręs
tančios mergaitės kūnas negali at
silaikyti gamtos .reikalavimams ta, 
mc laikotarpyje. Tokie vaikai tu- 

|ri <rauti du svkiu Eagle Pieno j- 
tris ketvirtadalius puoduko šalto 

(Vandens. Nekurto labiau mėgsta 
įsu gingor alo, vaisių sunka arba 
kiaušiniu. Ji galima vartoti nau
dingai ir nekuriuose verdamuose 
vairiuose.

.Skaitykit šiuos straipsnius kas 
savaite ir pasidėkit ateičiai. -

pranašų. Jėzus jiems tarė: 
Jūs gi ką sakote mane e- 

.sant? Atsakydamas Simo
nas Petras tarė: Tu Kristus, 
gyvojo Dievo Sūnus. Atsa
kydamas gi Jėzus jam tarė: 
Palaimintas esi, Jonos sūnau 
Simonai, nes ne kūnas ir 

'kraujas tai tau apreiškė, bet 
mano Tėvas, kurs vra dan
guje.” (Mato 16. 14-17).

Šv. Matas Evangelistas 
ia aprašo, kaip tuomet žmo-

Geroves škyriusV
DĖL APRŪPINIMO *H1 

MOTINŲ IR JŲ Kf 
„KŪDIKIŲ SVEIKATO&g

LIETUVON ir iš LIETUVOS
■ ___ *per Hamburgą 

Mūsų 3 varyklių garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deųtschland, Albert 
Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Clevėland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.”

Asmeniškai vadovaujamos . 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)

“Ką žmonės sako esant 
žmogaus Sūnų?” paklausė 
Kristus savo mokytinįds?'

“Jie gi atsakė: Vieni sa
ko, kad jis Jonas Krikštyto
jas. kiti kad Elijas, o kiti, 

j kad Jeremijas, ar vienas

KRIKŠČIONIŲ VEIKLIOJI
’ MEILĖ : •

Strasburge šiemet 2O-2C 
rugsėjo Įvyks tarptautinis0’ 
krikščioniškos! os veikliosios 
meilės 
Tos sąjungos 
niškii vardu

sąjungų. kongresas. ‘ 
vadinasi lotp- 

“Caritas.’**

dalyvauti 6 kardinolai ir vie-** 
has arkivyskupas. Pranė- 
Šimą apie tarptautinę lab-* 
darybę. • darys generalinis _ 
sekretorius Dr. Kissling.K 
Atskiruose posėdžiuose bus* ’ 
svarstomi jaunuomenės auk- 
Įėjimo ir ligonių slaugojimo'7 
reikalai. Austrijos sostinės " 
Vienos arkidiecezijoje lab^‘ 
dalingosios draugijos, esatį- * 
čios sąjungoje “Caritas” išę < 
laiko 232 vaikų prieglaudas,^; 
kuriose yra 25,078 auklėti—y 
nių, pereitais metais išleido " 
4,7000,000 šilingų (7,050,000 : 
litų). Didesnioji krikščio- 
niu labdarybei įsleidzufnnr 
pinigų dalis yra surinkta is"' 
paprastu žmonių aukojamų : 
skatikų. Sąjunga turi .451- 
vairias draugijas. Svarbiau- ' 
šia jų yra namie sergančių į. 
ligonių priežiūros dr-ja, ku
ri turi 27 vietines grupes ir 
59 gailestingas seseris. Pę-Z 
reitais metais buvo suteikta 
pagalba 36,092 ligoniams. 
Naktimis dežuruota prie 
4.94'5 ligoniu. ,* ■

i_____________________ . - "2-^

nes spėliojo, kas toks yr* 
' Kristus. Vieni sakė, Jis esąs 

I nužudytasai Jonas Krikšty
tojas, kiti būjp t^aivienas 
pranašų. Farizejai ’ sakė; 
Kristus esąs velnio apsėstas 
rr turįs savy Belzebubą, ir 
pįyko, kad Kristus nėra tolęš, 
kaip kad jie norėtip

Mirė Kristų, prisikėlė iš 
numirusių, užžengi.į dangų, 
bet vis dar nevisi težinojo, 
kas toks yra Kristus, net Jo 
pasekėjų tarpe. Pradėjo at
sirasti atskalos./Atskalūnai 
sakė, kad Kristus yra ne 
toks, kaip atskalūnams kad 
atrodė, kad Jįs mokino ne 
taip kaip Apaštalai, bet taip 
kaip atskalūnai.

Laikas bėgo. Atsirado 
daugiau atskalų. Kiekviena 
atskala rado sau patinkamą 
“Kristų” bet visos jos ly
giai nekentė Katalikų Baž
nyčios skelbiamąjį Kristų, 
persekiojo Jo Bažnyčią. Vi
sos jos nenorėjo būti tokio
mis kaip Kristus norėjo, bet 
norėjo; kad Kristus būtų 
toks kaip jos pačios. Ir gar- 
bino.atskalūnai ne tikrąjį 
Kristų, bet savo pačių nuo
mones apie Kristų. Jos rė
mėsi ne ant Kristaus, bet 
ant savo nuomonių ir užtat 
tos atskalos tegyvavo tik tol, 
kol jų nuomonės apie Kris
tų buvo madoje. Jie Kris- 
iauš nepažįsta.

Dabar bedieviai tvirtina, 
kad Kristaus nesą ir niekuo
met nebuvę. Jie netik kad 
Kristaus nepažįsta, bet • ir 
nenori pažinti,Ket' vis tik 
nesiliauja kalbėję, rašę ir 
kęįkę Kristų, kurio , ąpot jų 
nėra! Jie užkietino savo 
širdis ir Kristaus nebemato.
-O kiek yra net-ir katali

kų tarpe, kurie irgi Kristaus 
nepažįsta. Vieniems rodosi, 
kad Kristus j^a daktaras. 
Jie neva tai'maldauja svei
katos nuo Kristaus, bet iš
tikrųjų liepia jam: “Ei, 
Kristau, pagydyk manę. Nc- 
pagydai? neklausai manęs? 
— tai aš Tavęs nemyliu ir 
netikiu I^ KrHim rodosi, kad 
Kristus turėtų būti lyg koks 
Aitvaras ir neštų jam turt^. 
Kitam vėl geriau Kristus 
patiktų, jei Jis būti j pana
šus į Bacchusą,- girtybės 
dievaitį ir t. t.,, žodžiu sa
kant, kad Kristus būtų į jį 
patį panašus ir leistų jam 
gyventi sul^g jo palinkimų 
ir užgaidų. > >

Ir taip per amžius didelė 
žmonių daugybė klausia: 
Kas yra tas Kristus? bet jie 
klausia savo “kūlio ir krau
jo,” savo įpročių, palinki
mų, puikybės, savymeilės — 
ir gauna klaidingus atsakv-

Nupint^Taų dailųjį vainiką * 
Dar aš iš giesmių begaliu, 
Daugiau Tau nieko duot neliko, 
Daugiau aš nieko neturiu.
, Stelos Aidui

(“^Žvaigždė”)

Tiktąi Kristaus “Tėvas, 
kurs yra <Įangnję” tejgali pa- 
sakyti, kas yra Kristus, bet 
ir to balso žmogaus siela ne
išgirs, jei joje dūksta savy
meilės ir nuodėmių audra. 
Pirma reikia tą audrą nu
tildyti, apvalyti sielą nuo 
nuodėmių ir išravėti iš jos 
savy meilę. Tuotnet tikgalė
si išgirsti ir suprasti Dievo 
ir Kristaus Bažnyčios balsą, 
jog Kristus yrą Dievo gyvo
jo Sūnus. Supraši tuomet, 
jog ne Jis tavęs; bet tu Jo

NAUJA VYSKUPIJA 
RODAUS SALOJE

Sala Rodus buvo garsi 
prieš 2000 m. graikams dar 
stabmeldžiu i sJebesan t, nes 
toje saloje buvo taip didelė 
vario stovyla, kad laivai su 
stiebais įplaukdavo į salos, 
uostą per tos stovyloš kojų 
tarpą. Vėlesniuose karuose 
stovyla sugiiuvo. Graikams 
krikščionimis likus Kodaus 
saloje įsikūrė arkivyskupija 
apie 405 m. Viduramžyje 
teršalą užėmė kryžeiviai ir 
padarė joje savę uostą su 
tvirtove, bet * juos išvarė 
turkai, bažnyčias sugriovė, 
krikščioniją panaikino.

Nesenai ta sala pateko ita
lų valdžion; salon atvyko ita
lų kareivių, pirklių ir dar
bininkų; katalikų skaičius 
dabar siekia 9.000. Iki šiam

•

laikui saloje buvo tik apaš
tališka prefektūra.'Dabar i- 
talai ketina atnaujinti arki
vyskupiją. Mussolįni Italų 
valdžios vedėjas nutarė at
statyti sugriuvusią, Rodaus 
katedrą, įsteigti kunigų se
minariją, '.pastatyti vysku
pui buveinę, paskirti žymią 
sumą pinigų vyskupui išlai
kyti. Italų kariuomenė pa
dovanojo katedrai didžiojo 
altoriaus paveikslą, o laivy
nas — didžiulius varpus.
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tarė karalius.

"mokyklose irgi- -neištariamas^ pavardes 
. ta;- Me, O’ ir kitomis vnat

pašalpos

dais ant nekaltų žirninių.

ažnyčios ir Lietuviai Emi 
grantai Pietų Amerikoje

Pavergtuosius dzūkus Valkininkuos palikęs, 
Merkys skuba greičiau ir Varėną aplenkti; 
Skuba Nemuno link, lyg kad būtų supykęs, 
Kad galiūnui netrukus turės nusilenkti...

Kažin kas už šilelio užtraukė dainelę: 
Jos balsas toli nuaidėjo...
.0 šilelė gegutė seselė
Lyg pabūgus kukuoti pradėjo!

Kada rytas išaušta ir gamta atsibunda,
Merkys pirmas pasako labą rytą Dzūkijai 1 
Pavergtųjų vilniečių jis mums atneša skundą 
Ir kasdieną jis siunčia prakeikimą Lenkijai.

(“Trimitas”)

• — Tėvai, kiek laiko jau 
čia lauki ?

— Oi, ponuli, jau 8 yalan- 
das, — atsidusęs atsakė šis: 
— mūsų arkliai stimpa ba
du: nežinojome, kad tiek il
gai teks laukti-ir nepasiėmė- 
me pašaro. O namie Jaukia 
alkani vaikai ir žmona.

-—Tai kodėl jūs nesikrei
piate ? — klausė karalius.

— Ponas viršaitis turi 
atsakė kaimietis:

Sraunus vandenėlis tik bėga ir bėgą, 
Vingiuos ir ieško į vakarus tako... 
Jam neišplėšė laisvės grobuoniška jėga, 
Jis broliu vilniečių vargus mums apsako!

Viešpataujant Austrijoje 
Juozapui II-jam ištiko Bo
hemijoje didelis badas.

Karalius pasiuntė badau
jantiems gyventojams javų 
transportą, pavesdamas vir
šaičiams padalyti juos kam 
reikia.

Kartą Juozapas II-sis, 
apsirengęs, karininko rūbais 
ir tik vieno tarno lydimas, 
atvyko į mažą Bohemijos 
miesčiuką. Čia ties viršaičio 
namais jis pamatė pilnus ja
vų vežimus, p šalia jų belau
kiančių kaimiečių būrį. Iš 
pat ryto jie susirinkę čion 
kantriai laukdami kada pra
dės. javus .dalyti.
t_____

Karalius, kuris buvo su
stojęs artimame nuo viršai
čio pamų viešbuty, ilgai žiū
rėjo iš lango į laukiančių 
žmonių minią. Pagaliau, ne
tekęs kantrybės^ nuėjo suži
noti, kodėl viršaičio taip 
gaištama.

Prisiartinęs prie seniau
siojo kaimiečio,- karalius pa
klausė :

tuvos buvo reikalingiausia, 
tos paramos negavome; mes 
tečiau ’ nereikalavome me
džiaginės paramos ir buvo
me labiau susibūrę. To ne
turi P. Amerikos lietuviai. 
Darbas -jienis -bus vienas 
prakilniausių. Tas darbas 
neatidėliotinas.

Vadas, skerdynės Metu, kaž ko ieškojo... 
Pagaliau.radęs, pagriebė Jaunutę į savo nagus... 
Pagriebęs ją atsitolino į miškų gilumą...

Tuo akimirksniu lyg perkūnai sudundėjo... 
Gyvi susimaišė su žuvusiais, žmonės su ark
liais. . visi išlėkė į viršų — padebesėn..; Šven
tyklos ir piliakalnio vietoje pasiliko griuvėsiai 
ir slėnys — lyguma...

Gyvi liko tik nedėkingasis vadovas, du iš 
būrio jo palydovu ir apalpusi Jaunutė.

Nebuvo kas daro: paėmė nedėkingasis vądas 
apalpusią, be.žado, Jaunutę... Ir visi keturi 
pasinėrė ošiančiu miškų gilumoj...

VI.
Urve, jauno lenkų magnato, Viktoro Kozo- 

lupskio (Kozolupskis tai tas vadas, kurį Jaunu
tės tėvas — kryvis išgydė) senos pilies, ant šla
pių šiaudų saujos gulėjo jaunoji mergaitė. Prie
šais ją stovėjo indas vandens ir sausos duonos 
plutelė...

— Kodėl dievai mane apleido ? Už ką mane 
atskvrė nuo seno tėvo-krvvio, nuo' motinos Lie- 
tuvos numylėtos •tėvynės, nuo draugių vjsSdtriy- 
čių?!..

Verkia jaunoji belaisvė šaltame urve uždary
ta. Už ką? Už tą, kad nenori būti pono Kor 
7olupskio žmona. Kas diena lanko ją lenkas, 
krikščionių kunigas, aiškindamas tikėjimą į kri
kščionių Dievą....

— Kodėl velnio išsižadėti nenori t — klausia' 
kunigas.

— Jokių velnių nepripažįstu.. Nesuprantu 
apie ką kalbi, — atsakė Jaunute.

— Pažink Vienatinį Dievą, ir būsi laisva* 
— mokė kunigas. *

— Jūk gi, sakiau, kad esu jiasdaukavusi sa
vo dievams amžinai tarnauti! -atvirtai nfknta 
Jaunutė. . *

— Jokių dirvų pasauly nėra, kaip tik rie

ja bus nukirsti ir i jos 
tą pridėti lietuvišką 
nę — is, — vs.

Merkys buvo ir bus dzūko draugas tikriausias, 
Jo krantus dzūkii prakaitas šimtmečius plovė. 
O pavojui užėjus Merkys juk pirmiausias 
Priešui užkerta kelią, lyg mūro tvirtovė!

Sulietuvintą pavardę jie slapstėsi po “ameriko
niškomis” pavardėmis.

Lietuvitj garbė turi tekti 
Amerikai-ir lietuviams, nes 
jie yra lietuviai-amerikie- 
čiai, neblogesni už kitus.Tuo 
būdu jie privers gerbti ir A- 
meriką ir lietuvius ir patys 
savę.

Pavardžių Iškraipymas

D I 'n-"' .
(Vertę iš vokiečiij k. V. T.)

veik visuomet bus lengva 
kitataučiams ir ištarti ir 
parašyti. /Bet ar šiaip, ar 
taip, visuomet reikia griež
tai reikalauti, kad pavardė 
būti] taisyklingai parašyta, 
taip dirbtuvėje, taip mokyk
loje. f

Jei airiai ir škotai išlaikė 
savo kaikuomet - visai veik

" : su 
—, _ _ kitomis ypatybė
mis, jei *Van Burenai nenu- 
kirpo savo Van, tai kam lie-• 
tuviams kraipyti savo pa
vardes, pasirodyti kokiais 
tai bailiais?

Nėra abejonės, kad ir se
niau nemažai Čia gimusių 
lietuvių yra pasižymėję, bet

Nepraslinko nė menesis, kaip netikėtai už
puolė naujas būrys ginkluotų lenkų su tuo pačiu 
Vj^U’ kryvis išgydė. Lenkai žvėriškais 
balsais surrkę: ' .• >

— Mušt stabmeldžius! — Ir metėsi su kar-

IV.
Už savaitės po šitų nuotikių Menkučiuose vi

si ramiai atlikinėjo savo pareigas. Jaunutei 
reikėjo išvalyti ir sutvarkyti tėvo—kryvio kam
barėlis. Sužeistasis jau beveik pasveiko. Žaiz
dos, sumaniai gydomos, visai užgyjo. Pastebė
jęs Jaunutę kambary betriūsiančią, į ją pra-. 
bylo:

— Atleisk, mergele, kad tuomet nuskriau
džiau tave!.. ’ ,

— Tegu dievai jums, pone, .atleidžia! — ku
kliai atsakė Jaunutė.

Pirmą sykį savo gyvenime matau tokią 
grožybę, kuria . tu esi, mergele!.. , Žinai ką ? 
Mesk tuos urvus, mesk tuos stabus, užmiršk, 
jog buvai raganė ir eik už manęs. Būsi laimin
ga, esu turtingas žmogus!..

— Nekalbėk, tamsta, nesąmonių. Aš meke
no nebūsiu: aš esu tik dievams pasiaukavusi. 
Tik mirtis tegali paliuosuoti mane iŠ vaidelytės 
apžadų, — tą pasakiusi, išėjo pro duris.

— Būsi, ragane, mano!—sumurmėjo po no
simi ligonis.

Vieną tamsią naktį ligonis netikėtai pradin
go, net ngpadėkojęs kilniems savo geradariams. 
Mažai kas dėl jo nusiminė, nes žinojo, kad už 
suteiktas geradarybes, nebus jiems kenksmin
gas.. . Greitai apie jį užsimiršta...

Bet apsigavo...

Darbas nedaro žmogui gė 

dos, bet tingėjimas. — Hesio 

das.

svečių
— jis lošia kortomis ir ne
gali išeiti.

Karalius žvilgterėjo vi
dun ir, pamatęs besėdintį

Lietuvių pavardes abelnai 
sakant svetimtaučiams nėra 
sunkios ištarti net ir tokiems 
suriestliežuviams, kaip ame
rikiečiai. Rodos dar leug-’ 
viau būtų jas parašyti. Sun
kiau jiems ir ištarti ir para
šyti slavų pavardes arba lie-=' 
tuvių su slaviškomis uodego
mis. Amerikiečiai tečiau la
bai tankiai “misspelina” net 
ir paprasčiausias pavardes. 
Parašė pirmąją pavardės 
raidę, paskui prikroVėVrų- 
vą s, c, z, k be jokių balsių 
tarpe ant galo prideda i ir 
pavardė gatava. Ir jie dar 
juokiasi, kad tokios pavar
dės neištarsi nepaspringęs! 
Žinoma, kad neištarsi ir ne- 
iščiaudėsi net ir prie geidau
siu norų, nes pavardė para
šyta iš priebalsių ir visai 
ne taip; kaip turėtų būti., r

Pavardės savininkas tyli 
ir “sarmatijasi” ir keičia 
savo pavardę* arba, kaip 
tankiai yra, prisiima už pa
vardę kokio boselio jam pri
mestą pravardžiavimą.

“Vaikus 
perkrikštija ir tai ne tik pa
vardes, bet ir vardus.

Toks nuolaidumas yra tie
siog kvailas. Jei pavardė tu
ri ilgą slavišką uodegą — 
auskas — evičius, geriausiai 

vie- 
galū- 

us, — a,

(ISTORIŠKAS PADAVIMAS)

Laisvai vertė
KAROLIS MEILĖ

Tyliai plaukia Merkys.. . Vėjelis rainus 
Pamaži valo žemę-nuo baltdjo rūko; , 
O ankstyvo paukštelio balselis Švelnūs 
Kelia liūdesį sieloje.dzūko!

(Tęsinys)
. ' III. .

r

Į rūsį, į mažą kambarėlį; kur vyriausias ku
nigas — kryvis gyveno, krivaičiai atnešė sužeis
tąjį lenką-vadą. Vyriausias kunigas paliepęs 
visiems išeiti ir pasiliko su juo tik vienas. Nu
ėmęs nuo jo sunkius šarvus ir ginklus, kuoati- 
džiausiai apžiūrėjo žaizdas. Sužeistas buvo sun
kiai. Žaizdas apdėjo gydančiomis žolelėmis ir 
paguldė jį savo lovoje. Patsai gi, sėdėdamas ša
limais, budėjo it slaugė ligonį.

* Trečdą dieną sužeistasis atvėrė akis ir pa
prašė gerti. Atsigėręs apsižvalgė ir, pamatęs 
rimtumo ir kilnumo pilną kryvį —.kunigą, pa
klausė:

■— Ar neesu jau danguje ? Rodosi buvau už
muštas?. . ' . .

— Ne Užmuštas, tik sužeistas, — atsake kry
vis. '

— Kur ta mergina,* kurią, rodosi, mušiau Iš
klausė sužeistasis.

—Kokia mergina?
— Toji, kurią liepiau pakarti..; ji raganė!.. 
Krytis nutylo, . nes suprato jo kalbą. < Su

prato kokiame pavojuje buvo atsidūrusi Jau
nutė, vienturtė jo dukrelė. Suprdto,’) jpgi tds, 
kutiam dabar jis suteikė pagalbą, būtų ją nu
žudęs. Kryvis nieko jam neatsakė ir šis grei
tai vėl Užmigo,

'jjį£

tarp svečių viršaitį, žengė 
prie dųrų. -

Čia jį pasitiko raštvedys.
— Prašau pakviesti poną! 

viršaitį,
— Ponas viršaitis negali 

dabar _priimti.
— Aš vis dėlto norėčiau 

su juo pasimatyti ir todėl 
prašyč tliojau apie tai jam 
pranešti. .*

Raštvedys nuėjo ii’ gan il
gokai užtruko.- Pagaliau pa
sirodęs viršaitis šiurkščiu 
balsu paklausė:

— Kas Tamsta esi?
— Karališkasis karinin

kas,—mandagiai atkakę ka
ralius.,Y-' • s į

— Ką Tamstai reikia iš 
manęs? /

— Kaip Dievą myli, išda
lyk Tamsta grūdus badau
jantiems!. . Juk jie laukia 8 
valandas. .

— Tai ne Tamstos daly
kas!..

• — Reikia žmoniškiau elg
tis ir neleisti žmonėms tiek 
gaišti: ir be to' jiems'labai' 
sunku.. . išbadėję, nuvargę.

— Ne Tamstos čia reika
las! Prašau išeiti! . ‘

Tuomet, menamasis- .kari
ninkas praskleidė apsiaustą, 
ir, rėdydamas į karališkąją 
žvaigždę ant krūtines, sušu
ko:/ ' x .

— Aš esu karalius !,Tams- 
ta nuo šios valandos esi pa
šalintas iš tarnystės.? Ir, at
sikreipdamas į raštvedį. įsa
kė: — Tęsk Tamsta jo dar
bą toliau, padalink grūdus 
žmonėms.

Ir vėl Lietuvoje sukili
mas. Matyt sukilimai, re
voliucijos, pučai įeina mh- 
don. Skaudu. Nejaugi Lie
tuva bus pasekusi Graikijos 
pėdomis ir siekią Meksikos 
politinio idealo ?

Tautininkų organai giria
si, kad Lietuvoje viskas yra 
tvarkoje, žmonės džiaugiasi 
ir viskas ramu, bet nuolati
niai sukilimai parodo, kad 
vsio spokoino ' na šipkie, 
kad toji ramybė yra dirbti
nė. Kraštutinis partyvišku- 
mas yra neginčijamai blo1 
gas, bet partijų rietenos yra 
geresnes už ginkluotas ko
vas. Pirma buvo liejanias ; 
atramentas, dabar kraujas ' 
liejasi.

Gaila, kad tautininkai ne- : 
mokėjo ir nemoka išlaikyti ( 
lygsvaros. Iš partinių riete- ; 
nų pastūmėjo kraštą į dikta- ■ 
tūlą ir cenzūrą, tokią cenzą- ; 
rą, kokios nebuvo prie caro I 
ir nėra Vilniuje. Kaip tau- ; 
tininkai negalėjo ilgiau pa
kęsti partijų beprasmių peš
tynių ir stvėrėsi ginklo, taip 
lygia udabar yra elementų, 
kurie tokiuo pačiu būdu 
bando nusikratyti diktatū
ros ir cenzūros. Ir nėra kuo 
labai stebėtis.

Šis Sukilimas kaipo toks 
matomai teturi tiek pasise
kimo, kiek ir Pajaujo ir 
kompanijos pučas, greičiau
sia dar mažiau. Kaipo su
kilimas jis nieko nereiškia, 
būt kaipo perspėjimas val
dančioms sferoms jis yra 
svarbus, labai svarbus, nes 
tai jau antras perspėjimas 
kelių mėnesių bėgy. ’

Jei ir dabar tautininkai'* 
šia lėkei ja nepasinaudos, ne
sueis į talką' su tautiškai nu- 
sistačiusiomis partijomis, 
nepanaikins drakoniškos 
cenzūros, galima ateity tikė
tis blogesnio Dabar, tauti
ninkai dar “nevaldą*” tik 
žada valdyti Piliečiai vis 
dar tebelaukia ’1 pastovios” 
valdžios, konstitucijos utąi- 
svmo,” bet taip .visuomet 
būti negalės. Dabar pilie
čiai gyvena vilties ūpu ir y-

Nežiūrint atgrasinančių Į 
; laiškų ir perspėjimų spau-l 

■Redoje, lietuviai tūkstančiais, 
i o gal jau ir desėtkais tūks- 

' * tančiTUemigruoja į Pietų A- 
meriką. Daug rašoma apie 

• emigracijos priežastis ir jų 
prašalinimą. Tas gerai, bet 
greita to nereikia pamiršti, 
kad dabar yra kaip tik ge
riausias laikas ateiti į talką 

;tiems, kurie jau yra P. A - 
merikoje. Už metų kitų gal 
jau bus pervėlu. *

Niekas turbūt neabejoja, 
kad Jungtinėse Valstijose e- 
migrantų tarpe bažnyčios 

z sulošė labai svarbią'rolę ne 
tik tikybiniu, bet ir kultu 
ririiu ir’tautinių žvilgsniais. 
Bažnyčių ..svarbą tautiniu 
žvilgsniu suprato gerai net 

. toki bedievių valdžia, kaip 
pav. francūzų. Nors Fran
ci j oje jį katalikus persekio
jo, vienok neišsižadėjo būti 

|:Levanto jnisijų globėja^.’
P. Amerikos lietuviai e- 

ihigrantai yra veik visi ka
talikai, bet išsimėtę po pla- 

. Čia Braziliją ir Argentiną. 
; Ar ilgai jie liks katalikais? 

“Jų gyvenimo apystores yra 
_ labai sunkios. Bolševikuo- 

jančių bedievių netrūksta ir 
pas vietos gyventojus. Mū- 

-sų bolševikai irgi kiek galė
dami apaštalauja per savo 
spaudą. Jau tenai įsikūrė 
net raudonas laikraštukas. 
Visos tos aplinkybės suside-

• da prie emigrantų pastūmė
simo į bolševizmą, o lietuvis
bolševikas jau nebe lietuvis, 

•> bet irfaskolius. Taigi, jau 
neatsižvelgiant į tikybą, vien 
tik tautybės palaikymui rei
kėtų neatidėliojant P. Ame
rikos lietuviams emigran- 

. ' tams įskiepyti tą jėgą, Lųrį 
drąsiausiai ir pasekmįngiau- 
šiai kovoja su lx»lševizmu ir 

\ nutautėjimu: katalikų baž
nyčias ir parapijas.

Pradžią čia turėtų pada
ryti Lietuvos valdžia. Gal 
Tėvai Marijonai rastų gali
mybes pasiimti ant savo pe- 

’ čių tą sunkią tikybiniai-tau- 
tinių misijonierių naštą. Vi-' 
aupirma gal reikėti], praša- 

~ linti pef Romą kliūtys, ku
rių Imi abejo atsirastų iš vie-

* tos vyskupų kuriant svetim- 
- taurių parapijas. Pradžio

je gal neapseitų be mažos 
subsidijos* bet tik prodžio-

/je. Mes J. Valstijų lietuviai, 
■Juiip visuomet, taip ir dabar 

, savo broliams'Brazilijos ir 
' Argentinos lietuviams neat- 
aisakysimb

z Me.\ čia daug esame nu
kentėję, nes pradžioje, kuo- 

fc* ūiet moralė parama iš Lie*-
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Todėl, ypač tėveliai ir motinos, 
kuriems brangūs jų - vaikai, 
privalo • kreipti Savo aki? Į 
Dievo išrinktą kampelį ir rim
tai susirūpinti Nukryžiuoto 
Jėzaus Seserų likimu; visa šir
dimi padėt joms augti, plėtor

““T““ • -• •'
Kaip Rūrtynės B jo

Ari
Rugp. 21 įvyko Nukryžiuoto 

. % , “ -t

Jėzaus Seserį] iškilmingos į- 
vilktavės bei profesija. Iškil
mių įspūdis — kuomaloniau- 
sis! Jau/lš vakaro atsilankė 
villoj žymus žmonių būrys. 
Rytas švito giedras; gamta 
gražiai nusišypsojo, viliodama 

' į Elmliurstą didžias minias.
Nu, ir privažiavo! St. Marv’s 
Vilią dar nebuvo mačiusi tiek 
svietelio. Visų veidai spindėjo 

^nepaprasta linksmybe, visi ko
tai laukė. Vienuolikiai pra
skambėjus, prie puikiaį išpuoš
to Vilios išorinėj pusėj alto- 

. riaus prasidėjo iškilmingos šv. 
Mišios. Ši kilni valanda giliai 
judino maldingųjų šrdis: buvo 
čia gražu, miela, jauku! Jaus
mingi Seserų balsai, įsipynę į 
liturgines giesmes, laimei gau
dė žmonių maldas ir nešė pas 
Aukščiausiojo Sostą Pamoks
las padarė gilų įspūdį. Kalbėto
jas aiškiai nušvietė didį Kris
taus Asmenį, kaipo įžymiausio 
žmonijos Geradario; smulkme- 
nose nupiešė liūdną ąšių dienų 

■— įvairių tautų padėtį ir pa
rodė vienintelį kelią Į gerove 
— žmonijos grįžimą pas Kris
tų, kurs yra tikras kelias, tie-

• sa ir gyvybė. — Po piet. 3:30, 
įvyko Seserų Įvilktuvių ir Pro
fesijos iškilmės. Gia nevienam 
nubirėjo brangi ašarėlė — pa
slaptingo jausmo išraiška. 
Džiaugsmo ir laimės spindulys 
perbėgo visų veidus. Erškiečių 
vainikas bei juodas kryžius, 
apgaubęs Sjeserir galvas ir ap
sunkinęs jų pečius, gausiai vil
gė minios blakstienas, o iš 
karštų krūtinių traukt? traukė 
gilius atdūsius ir siuntė į dan
gišką šalį. Kaip malonu matyt 

-------- nekaltą širdį kuri-_Meilės_AJL 
toriuje atnašauja 'pati save 
Nekalčiausiam Sužiedotiniui— 
Kristui! Ypač, kuomet pašau-

lis pūna ištvirkimo bedugnėj; 
kuomet visa, kas prakilnaus, 
aukšto, švento, yra minama, 
keikiama; kuomet žemiansiems 
kūno geiduliams ištikimai ir 
nuolat tarnaujama; - kuomet 
žmogus, Dievo , atspindis, lieka 
neprotingu gyvuliu, nelygina
mai žemiau krisdamas į ištvir
kimą. Rodos, matai ne šios že- 
mes keleivį, bet Edeno Ange
lą, nužengusį žemėn ir prisi
dengusį silpnučiu kūnu. Grar 
ži nekalta širdis, ir jos nepirksi 
už visus pasaulio nykstančius 
turtus! -

Iškilmėms pasibaigus, pado
rių būta pasilinksminimų Sese
rų jaukiame parke. Plačiausis 
šalia laukas negalėjo talpinti 
automobiių. Matės čia daug 
skaistaus jaunimo, kurių 
skruostuose žaidė jaunas lai
mužės spindulys. Ir Čia buvo 
gražu, mielą, nes visur jautės 
užganėdinimas, bei gyvenimo 
bangos judrus tyvuliojimas, 
kad Aukščiausis laikyti], ypa
tingoj savo globoj šį švelnų 
gyvenimo pumpurą, ar besi
vystantį žiedą, ar jau pilnai 
pražydusį , ir gražiai bujojantį 
gyvybės darže! Jaunimas' — 
mūsų viltis,~mūsų brangi atei
tis.

Šiuomi norėčiau arčiau pa
lenkti visų katalikų-lietuvių 
domę į šį ramų palaimos kam
pelį, St. Marv’s Vilią Elm- 
hurste. Pa. Ištiesų, tai Dievo 
Apveizdos vietelė! Viskas dar 
tik laužia pumpurą, gražiai 
vvstos, bet daug čia gludi vil
ties.' Seserys rengiasi į pra
kilniausi visuomenės darbą: 
jos. ,išeivių-lietuvių vaikelius 
neužilgo ap/įaus budria savo 
globa po- mokyklų priedanga; 
į jų minkštutes, grynas širdis 
įdiegs Kristaus dvasią ir pri
rengs laimingam gyvenimui.

dis: jų karštą maldą pas
Aukščiaušį, už žymią materia- 

lę paramą; nž nepaprastą pa
reikštą joms Simpatiją, už vis^ 
ką, už viską— Ačiū, ačiū, ūėiū! 

tis ir pasiekti užsibriežtąjį Gaivinama daug vilties, kad. 
tikslą; kas inalęla kas skatiku, Ši. Mary’s Vilios’ Geradarių 

krikščioniškos meilės ugnis ne- 
blės, neges, bet karštesniai 
supleškės ir užkurs dar kitų 
širdis. Katalikų-lietuvių vi- 
suomenč "giliai susirūpins jos 
likimu, išties- jai geibstančią 
ranką o tikrai mažutė sėkla 
išaugs į milžiną medį.

Ten Buvęs :

kas geru patarimu, kas kitų 
širdžių patraukimu, kas pa
dauginimu šio išrinkto būrelio 
skaičiaus. O Gėriausis Die
vas, aišku, nepaliks kurčias: 
malonių gausumą nubers į jų 
širdis, šimteriopai atsilygins.

Atsilankiusiems i iškilmes 
Gerb. Svečiams reiškiamas

i
v

KANKLES
Lietuvių seniausia tautiš

ka muzikayra kanklės. Kan
klių pradžia ir praeitis labai 
sena ir ilga, užimtų daug 
vietos Čia aprašyti.

Kanklės jau buvo beveik 
užmirštos. Pastaraisiais lai
kais Pr. Puskunigis, sene
lis, gal • seniausis Lietuvoje 
kanklininkas, atgaivino anas 
ir jo dėka sifeiorgauizavo 
Kanklininkų Draugija Lie
tuvoje, kurios tikslas platin
ti ir atgaivinti kankles, se
niausią. lietuvių tautišką 
muziką, po visą Lietuvą. .

Dabar Pr. Puskunigis, 
rašo man laiškutį, prašyda
mas kaip nors Amerikos lie
tuvius išjudinti ir čia suor
ganizuoti kanklininkų drau
giją

Minėtas kanklininkų tėvas 
P. Puskunigis praneša, kad 
jau yra spaudoje kanklėms 
pirmokslis-vadovėlistr neuž
ilgo bus gaunamas knygy
nuose,. Taipgi praneša ir 
prašo, gal rastųsi iš ameri
kiečių kas išleisti ar atpirk
ti raūkraštį, priruoštą spau
dai dėl kanklių, lietuviu se-

*■ -u

niausiąs daineles, kurios dar 
niekur nebuvę atspausdin-

los. Tos dainelės esą su gai
domis ir tinka ir prie kitų 

"instrumentų. Aš pats šį ran
kraštį šiek tiek esu matęs ir 
tikrai yra gražių Lietuvos 
liaudies dainelių, nuo se
niausių laikų..

Čia aš kreipiuosi pirmiau
sia į muzikus-vargonininkus, 
kad šį gražų darbą pasiim
ki išleisti. Jonas K. Milius 
Brooklyn, N. Y. ~

— Kam mane varginate savo dievais? Griež
tai pasakiau, kad pirmiau mirsiu, bet savo die
vų neišsižadėsiu. Pasakyk savo valdovui, kad 

. mane grąžintų į Lietuvą,-tegu žino, kad aš be 
tėvynės negaliu gyventi, vis vien aš žūsiu... 
z — Xe žūsi, panele! Mes tave prižiūrėsime. 
Privalai tapti žmona šviesaus pono Kozolups- 
kio. Jis tave įsimylėjo! Supranti ? — su ap
maudu paaiškino kunigas.

— Ne būsiu jo žmona! Ne būsiu, sakau tau, 
lenke, kunige!..•

— Pamatysime!..
Ir kunigas išėjo iš kalėjimo, užtrenkdamas 

sunkiai apkaustytas duris.
VII. >

Ilgai, ilgai; sėdėjo Jaunutė drėgname pono 
Kozolupskio pilies urve, bet niekas jos valios 
negalėjo įveikti. Išdžiūvo, nuo bado, kaip ru
dens lapas, bet savo dievams pasiliko ištikimy
bėje. Vieną clieną magnato pilyje pakylo ypa
tingas triukšmas, šauksmai iy ūžesys, ko iki 
tolei nebuvo-pasitaikę.

Tą dieną magnatą aplankė karalius Jogai
la ir Jadvyga. Kadangi Kozolupskis gyveno be
veik prie lietuvių rubežiaus sale kelio į Lenkiją, 
kuriuo dažnai važiuodavo karalius su karaliene. 
Jaunasis magnatas užsiprašė juos pas save.

Laike puotos Kozolupskis pasiskundė kara
lienei, kad belaisvė lietuvaitė nenori krikšto pri
imti ir jo žmona pasilikti.

/ * *

Karalius paliepė ją pašaukti pas save, pasi
piktinęs, kad laisvi] lietuvių duktė marinama 
lenkų kalėjime.

Išbalusią Jaunutę tiesiog iš urvo pastatė 
priešais karalių, žale karaliaus buvo ir kara
lienė.

— Jaunoji vaidelvte, delko nenori paklausyt 
to pono ir pasilikti jo žmona i?

— Ne žūsi, panele! Mes tave prižiūrėsime.

TURTAS KIEKVIENAM 
ŽMOGUI

1927 yra aušraTOLD GOLD ei- 
garetų OLD GOLD yra naujas ir* 
geresnis eigaretas be jokio kosu 
lio. OLD GOLD taipgi yra vėses
nis ir malonesnis eigaretas negu 
kiti ktirie buvo siūlomi visuome
nei.

Šis naujas eigaretas yra išdirbi
ni as geriausių Amerikos _tabaki- 
ninkų P. Lorillard kompanijos. 
Per 166 metus suvirs ši - kompa
nija dėjo visas pastangas idant 
padirbus ir išleidus šį naujausj ei
ga retą OLD (t OLD, kuris -dabar 
yra priimtas visų. ' '

Galima rūkyti OLD GOLDS ry
te," dieną ir vakare be jokio gerk
lės nuovargio. Nepraleisk dienos 
pirm nepamėginsi, nes praleidi 
maloniausias-valandas, kurios ran
dasi rūkyme. /

Skaityk OLD GOLD eigaretų 
skelbimą šiame, numery. Rasi ja
me daug juoko ir malonumo dėl 
savo draugi] ir šeimynos. Jie tel
pa nuolatos.

-• ~v—1 ““*
— Gerai žinai, kunigaikšti, kad pasiauka

vau dievams tarnauti! — drąsiai atkirto mer
gaitė. .

— Nėra dauginus jokių dievų, kaip vienas
Krikščionių Dievas! — šiurkščiai prabylo ka
ralius. ' . •' '

— Kitų nepripažįstu, išskyrus mūsų — lie
tuvių dievus... — tyliai atkirta vaidelytė, nu
leisdama akis.____ j- ■

Tame akimirksny karalienė atsiliepė:
— Delko neduodate tai lietuvaitei baltos ju- 

pelės, kaip visuomet prie krikšto ? Gal greičiau 
panorėti] mūsų Dievą pažinti.

— Išgama tas, kurs, dėl balto? lenkiškos 
sermėgos, išsižada savo tėvij* papročių ir tikėji
mo! — drąsiai atkirto Jaunutė.

Kąralius ir karalienė nutilo. Karalius nu
leido galvą.

Nutilo visi... Lietuviai ir lenkai su nuosta
ba žiūrėjo į silpną kūnu, bet galingą dvasioj vai- 
delytę, kuri be.baimės stovėjo pt-ieš savo ku; 
nigaikščius, kaip simbolis nuskriaustosios, per 
Jogailą, Lietuvos, kuris dėl skaisčių lenkės— 
Jadvygos akių patsidavė lenkams. Suprato tai 
lietuviai iš karaliaus vęido išraiškos, ir taip 
pat nuleido galvas. .
'— įleisk man. kunigaikšti, grįžti į Lietuvą! 

Delko Čia mane jie laiko urve?..
Išgirdo tą nusiminęs dėl to Vytautas ir aki

mirksny prie jos prišoko:
— Kas tave laiko urve ?
— Gi tas/ kuris nori, kad aš tapčiau jo žmo

na. — Ramiai atsakė Jaunutė.
— Nuo Šio laiko esi mano globoje. — Tvir

tai pasakė Vytantas.
Jaunutė puolė jam į kojas... t. »’ i, 
— TirvięįHajų kūnighikšti, pasilikai ištiki

mas* mūsų papročiains. Matosi, kad neesi, kaip 
kiti, išgama.

sarpą1jv8BIS'sikų 
CAMPI0NA8'

CI.'EV KliANIK O —Bug- 
sėjo 8 i, Clevelandę, Ohio, 
Įvyko paskutinė ristikų tur 
namebto diena, kurioje ap
vainikuota pirmutinis Lie
tuvių Ristikų Pasaulinis 
Sunkaus Svorio Čampionas. 
dūdini liko Karolis Sarpa
lius. *

Lietuvoje ir Amerikoje iki 
šiolei oficialio ristikų čam- 
piono nebuvo, kas tiktai no
rėjo, net ir mažiausias vy
rukas, šaukėsi .“čampionu.”

Birželio mėnesį Cleve- 
lande pradėta turnamentaš 
ir persiėmė geriausi ristikai, 
ar bent tokie kurie dryso 
kibti kitiems Į akį.

Per “šėringą” perėjo Ko
maras su Sarpalium, / Bra
zauskas, Freimontas, Požė
la su Komaru", ir vis viršų 
turėjo Komaras, ir jis buvo 
turnamento vyriausias drū- 
tuolis. Paskui daugiau ne
atsirado kurie prieš jį ar 
Sarpalių šokti], ir reikėjo 
tuos du geriausius rųūsii 
milžinus sustatyti už galuti
ną čampiono vainiką. x
. Pirm turnamento Juozas 

Komaras turėjo gerą rekor
dą ir yra sunkiausias Lietu
vių ristikas — sveria 230 
svari], nors-žemesnis už K. 
Sarpalių.

Sarpalius turėjo rekordus 
nugalėtojo ant K. Požėlos, 
Pr. Juškos, A. Brazausko ir 
keleto kitų Lietuvių.

Juozas Komaras ir Karo
lis Sarpalius yra beveik tų 
pačių metų abudu, dar že
miau 30.

Sarpalius sveria apie 210 
svarų, bet yra žymiai aukš
tesnis už Komarą.-

— ■—■■■ir ■—- - - - ■- ■■■.— » f

Po to susijaudinimo, visi būrimo ir pradė
jo apie kitus dalykus kalbėtis. Prasidėjo puo
ta.

•f

Vytautas Jaunutę atidavė savo palydovų glo
bai.

Po kiek laiko Jaunutė grįžo į Meškučius.
Žinyčios jau neberado. Rado tik kaulus su 

žeme sumaišytus. Šen bei ten mėtėsi sudaužytų 
dievų stovvlų gabalai ir aukuro liekanos. Kar
čiai verkė Jaunutė neradusi savųjų ir mylimo 
Tėvo —^ryvio. Kur jie pradingo ? Niekas pa
sakoti negalėjo. Tik žmonės pasakoja, kad, po 
tai nelaimingai katastrofai, niekas čia gyvos esy
bės nematęs.

Jaunutė, apžiūrėjusi šventyklos griuvėsius, 
kartą sušaukė apylinkės gyventojus ir, su gai

Kaip Kistynes Ėjo
Abu sutiko imtis pusan

tros valandos ląiko ir tikėjo 
kožnas- per tą laiką savo 
priešą nugalėti.

Tvarką vedė miesto atle
tų komisi ja, kurios narys bu
vo refery. Žiūrėtojų buvo 
tūkstantinės minios, Lietu
vių ir kitų tautų.

Komaras mėgsta muštis 
ristynėse, todėl Sarpalius su 
atletų komisija sutiko kad ji 
pavelytų ir jam Komarą 
miršti, nes jeigu užgins lau
šimą si abelnai, tai, pasakė 
Sarpalius, Komaras mane 
vistiėk muš, o aš negalėsiu. 
Taigi buvo pavelyta pasi- 
daiižymas, išskyrus spyrimo 
ir kandimo, bet ir nuo to 
Komaras nesusilaikė; labai 
daug kandžiojo, o spirt ban
dė tik porą sykių, bet kai 
Sarpalius pagavęs jo koją 
apvertė jį ankštyn kojom 
nuo tada Komaras suprato 
kad spyrimu nepasigelbės. 
Bet. kąst tai kando ir. kelis 
sykius įkando Sarpaliui į so
domą vietą.

Na, pradėkim nuo pra
džios.

Štai— sustojo du milži
nai vienas prieš kitą.

Prasideda kova, ir nepa
prasta kova. Ritosi Ameri
konišku stilium. Visi Sar- 
paliii mėgsta, e Komarą ne
labai kas. Bet visame rodės 
iš sykio Komaras viršų ima. 
Slenka minutos, sueina pusė 
valandos laiko, bet jiedu da 
kaujaši be persvaros. To
kiems galiūnams puse valan
dos nieko nereiškia. Koma
ras tankiai panaudoja kumš
tį ant savo priešo, bet Sar
palius, iš universiteto, laikų 
geras kumštininkas, negalė
damas pakęst daužymų už
važiuoja gerai Komarui su 
tvirtom rankom į krūtinę.

Praeina dar 15 minutų, ir 
neužilgo sueina valanda lai
ko. o kova eina karšta. Ne
sigaili vienas kito, ir pasitai
kius progai išmeta per vir
ves arba išspiria per jų apa
čią. Abu kovoja kaip liūtai, 
nes tai prieš juos arti" sėdi 
pulkelis gražių Lietuvaičių, 
rankose turi sidabro taurę, 
nepaprastai didelį rožių vai
niką ir aukso medalį, kas 
viskas eis laimėtojui.

Komaro šiurkštumas py
kina Sarpalių ir jis pradeda 
netekti kantrybės. Po va
landos ir 10 minutų Sarpa-

buvusio oponento,
Pakilo baisiausios ovac& 

jos už Sarpalių, nes ne 
dar -Clevelande kito . 
ristiko kiiri taip pub 
mylėti] kaip Sarpalių,

Po kelių minutų pasilsio, 
f#l abu stoja naujai atsigm-į 
vinę. Vėl smalki kova,\vėl ? 
Komaras' stengiasi pagrĮeb- Į 
ti Sarpalių, kad išeitų* ly
giomis ir Sarpaliui- netektų ‘ 
vainiko.. Bet Sarpaliusva-\ 
rosi už viršenybę ir iki sū-j

* ' r* * ’ T

eisiant laikui atkakliai^ko
vojo, tokiu būdu per tas ke- < 
liolika* paskutinių minutų 
nieko jam Komaras nepada- < 
rė, ir taip Sarpalius tapo 
pripažintas laimėtoju.

Vėl baisiausios ovacijos,"" 
ir štai sueina į rinkę mergi
nos su dovanomis, paduoda. 
Sarpaliui Meilės Taurę/’ 
aukso medalį, ir užkabina 
ant kaklo vainiką. . • z

Ant taurės yra išpiausty- 
tas Žirgvaikis ir Angliškai 
užrašas “Lithuąnian Heavy- 
weight • Champion Wrestler 
of the World” Prie taurės , , 
apačios išpiaustvta raidės 
kada ir kur turnamentas į- 
vyko ir keno sumanymu:

Taip tai KarolisŠarpalius 
tapo apšauktas pirmutiniu 
Lietuvių Ristikų Čampionu.

Kas tik ristynėse dalyva
vo sako niekad dar tokių at
kakliu initvniu nematė. . '

Ką Sarpalius Veiks
Likęs čampionu, Sarpalius 

pasižada ginti savo laimėtą 
vardą prieš visus Lietuvius 
ristikas pasaulyje, ir stfcng-^ 
sis kad jo nepažemintų nei 
jokis svetimtautis. J^igu ra-' 
ris, kas kada ir kur iš Lie
tuvių kas norės už čampio- 
natą ristis jis mielai stos.

Sarpalius žada kitą vasa
lą aplankyt Lietuvą ir ten 
ristis, ir tada kas laimės tat 
liks sekantis čampionas.

Sarpalius Suvalkietis

Karolio Sarpaliaus tėvai 
paeina iš Suvalkijos. Tėvas, 
Petras, paeina iš Steponų 
kaimo. Pažeriu gm., Vilka
viškio parapijos. Motina nuo 
Mariampolės, ji jau’ mirus. 
Tėvas gyvena Vanamie, Pa., 
kur. Karolis gimė. Jis turi 
dar penkis brolius, kurių 
vienas yra medicinos dakta
ras, kitas (Jiieagoje muzi
kos' mokytojas ir kompozi
torius, kitas lanko universi- 
tetą Chicagoj.

Karolis Sarpalius yra vie
natinis čia gimęs Lietuvis 
ristikas kuris vadinasi savo 
tikru vardu ir eina kaipo 
Lietuvis. Kiti visi mūsų ži
nomi ristikai yra ateiviai iš 
Lietuvos.

Komaras paeina iš šilalio 
kaimo, Baisogalos p., .Kau
no gulieniijos.

*1 .

ąktaįĮitd..

!

lęšio ir ašarų pilnomis akimis, taip į juo? gt*rai Komaro pridail-
bylo: x-

— Mūsų kunigaikštis Jogaila, dėl skaisčiųjų 
lenkų karalaitės akučių, išsižadėjo savo pralio- 
čių tikybos, papročių ir paniekino senus mūsų 
dievus... Ilgai ilgai dabar būsime lenkų ver
gais... Kolei lietuviai nesusipras esą lietuviais.. 
Ateis valanda ir* vėl išsivaduosime iš lenkų už
krautojo jungo?. .

Tai pasakiusi jiradingo skurdžiame girių oši
me... Daugiaus jos niekas nebematė.* Tiktai 
seneliai pasakoja, kad ji giriose pasislėpusi iki 
ių laikų šventąją ugnį saugoja, laukdama va

landos, kada lenkų užkrauto jungo paskutinės 
žt inės pranyks. Tik tada Jauuutė staiga p.asen- 
sianti ir užmigsianti amžinuoju miegu, o jos 
išsaugotoji šventa ugnis iš mažos kibirkšties su
liepsnosianti galinga" liepsna, kuri tiską nnšrir
sianti ir apsiaubianti Visus-tautinio susipratimo 

? G . . . :
; Tnohiet Lietuva nušvis savo sūnų ir dųkt<»rų 

dorybčmis ir bus ,amžinai laisva..
(Galaa)

v-- v

žytns ir apspardvtas, drožia 
Komarui i žandą taip kad 
Komaras parvirsta. Bet tas 
Komarui nepakenkia, jis ir 
vėl ant kojų, tik pareikala
vo kad Sarpalius tokį musl
iną liautų, nes jis jo nei sy
kio į smakrą" nemušė. Tuo 
tarpu Sarpalius kai ėrelis 
šoka ant Komaro, griebia jį 
už sprando ir bloškia į mat
rosą. Komaro storas spran
das išsiliuosuoja ir jis vėl 
ant kojų ir gatavas šokt ant 
Sarpaliaus. Bet šis vėl jį už 
sprando ir į matrosą. Ko
marui dar sykį išsiliuoaavus 
įf atsistojus, Saųmliui pa
vyko vėl pagriebti ir nu- 
Mokšti jį, ir dabar jau Ko-, 
maras negalėjo ištrūkt, ir 
taip Sarpalius paėmė viršų, 
ir prispaudę Komaro pečius "£



metų 7 lt 50c, ir 
gubai. Latvijoj,

Labdarybės draugija ir Ko
mitetas užkviečia idant atsi
lankytų kodaugiausia ant pik
niko praleist keletu linksmu 
valandų. Bus visokių skanių 
užkandžių, prie to bus įvairių 
žaidimu. Bus virvės traukl

ia Ak, myliu tave .........
2. Bernužėl, nevesk pačios^'.
3. Graži čia giružė.............
4. Meilė .............. . .................
5. .Meile uždegta krūtinė ...
6. O pažvelgki......................
7. Visuomet širdis surakinta
8. Penkios linksmos dainos .

Worcesterio Lietuvių IMb- 
darybės Draugija rengia mil
žinišką pikniką sekmadieny, 
rugsėjo 18,1927, 2 vai. po pie
tų, ant Gedimino kalno prie 

Tįstos Vartų Parapijos bažny
čios. . .

DUETAI
Moterų Šajungos Imnas .. .-
Skrenda, lekia mūsų niintįs
Trisdešimt dainų................

TRUMPI :: 
i SKAITYMELIAI 
Į NAUJĄ KNYGA 
f Joje telpa daugini kaip 
f 100 trumpų pasakaičių 
i 150 pusi. 45 centai

ręĮ, gaušrpeT^COO į dienąj Bū
na ir talpų kad bosai nuo dar- 
bininkų vagia darbą. |

Jeigu darbininkai laikytūsi 
vienybėje, tai tokių atsitikimų 
nebūtų, bet dabar darbininkai 
patys gatavi vienas kitą šaukš
te vandens paskandinu, ^ Vįe-; 
nas kitą skundžia darbdaviams 
ir už tai visuomet-yra skriau
džiami. Bosai dažnai rSenes- 
nius darbininkus prašalina, 
nes jiems jeikia brangiau mo
kėti, o priima naujus, kad tik 
įsigyjus geresnį vardą kompa
nijai. . . \ -

Taigi darbininkai turi orga
nizuotis ir laikytis vienybėje. 
Lietuviai turi dėtis prie vie
nintelės darbininku_ organizą-' 
cijos Lietuvių Darbininkų Są
jungos.

Iš neoficialių šaltinių patir
ta, kad vienas katalikų dar
buotojas, adv. p. P. Č., pabai
goje išo mėnesio žada vesti pa- 
čiį. Taip, ruduo arti... ;

Lankėsi Youngstowne

Rūgs. 4 ir 5 d. daug cleve- 
landieeių atlankė savo 'kaimy
nę1 koloniją, Youngstovm, O. 
Vieni jų dalyvavo Katalikų 
Susivienymo Ohio Apsk. suva
žiavime, kiti nuvyko į savy
bės išvažiavimą L Vyčių Oliio 
ir dalies Pa. surengtą. Sako
ma, buvo nemažai iš paties 
Youngstovmę, .bet -atvykę iš 
kjtur skaitlingi būriai tą 
skaitlinę žymiai padidino. Iš 
daugumos • teko išgirsti pagy
rimo žodžių gerb. kun. Karu/ 
žičkini, Youngstovno lietuvių 
katalikų parapijas klebonui už 

jo pasišventimą geriems dar- 
bams.

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šąli Lietuvos ^...------ - ---------- 50

£ 13. 'Giesme į Šv. Kazimerą ..............  .50,
14. Lietuvos Vyčių Imnas.............. ..............  -25

: • 15. Pirmyn i kovą “T............. .. ..... .50
f. 16. Mes grįšim ten .............................  75- • ✓ 
•į: 17. a) Išauš vasarėlė,

b) . Tu, mano mergelė,
p c) Išbėgo mergytė........................................50
C* 18. a) Kaip aš buvau jaunas,
J b) Žiūrau anksci rytu,

c) Aš užgimiau Lietuvoj..............................50
<19. a) Eikš mano mergelę,

b) Aš šutikau žydelį, *
į* c) Kam anksci kelcis ....................  .50
-20. a) Miels tėveli,

b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno.. ................ - -. .50

«Ž1. a) Oi džium-džium, <
b) Uz jūrių,

\ c) Kalbin jaunas bernužėlis, ""
P ' d) Aš turėjau* vištą ........................... .50
2z. a) Tykusis rytelis^

b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia J50

■ Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne.. Siųsdami užsakymus

; drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo- 
į |kite taip: i t «,

' *' -^darbininkas”
; 966 West Broadway * Bcrath Bottoi^ Mass.

• PROVIDENGE, R. I.
VIEŠA PADĖKA

LDS. 11 knopa ir seimo ren
gimo komisija šiuomi reiškia 
viešą padėkos žodį Šv. Onos 
Dr-jai ir Šv. Kazimiero chorui 
už talką. Tai buvo didelė 
mums parama ir mes esame 
jums dėkingi, kad prisidėjote 
prie surengimo seimo ir jo 
pramogų.- Dar kartą ačiū!

LDS. 11 kp. valdyba

■ ■ A »• r* ■ ■■ I A 
i? - Darbai braso dirbtuvėse et-

- ** -
pa gėjai. Sąlygos vidutiniš
kos. Paprastas ir liaujas dar- 
Linmkas gauna 40c. į-valandą. 
Daibąs prie trokų , stumdymo. 
Metus padirbus pr^tokio dar- 
bo, paskui duoda prie mašinų, 
-kur darbas nuo dalių. Žmogus 
tari dirbti išsišiepęs, kad nors 

ir : ■ ' * J
tiek padaryti Įdek'gavo liž tro- 
kų-su brasais stumdvmą.* Pa- 
įbaigoje savaites pažiūri, kad 
nė tiek negauna, kiek pirmiau. 
Eina prie boso ię klausią del- 
ko jis tiek mažai gavo ir gauna 
"Atsakymą: “Buvai tinginys, 
tai ir nepadarei. ’ ’
- Didžiausioje Scovill dirbtu
vėje dirba vien Waterburv-a- 
pie 30,0000 darbininkų. Čia 
daugiausia darbininkai ir varg
eta, . Dirba dieną ir naktį. 
Naktiniai darbininkai dirba po (v,' ” ■
12 vai., o dieniniai po* 10 vai. 
ir kartais dirbsi viršlaikius.
f Kompanijos vadinami “eks- 
pertai” nuolat vaikščioja pas
kui darbininkus, ka<l tik juos 
daugiau prispaudus ir kad iš 
jų daugiau kompanijai naudos 
padąanusz ..

PO tokių tyrinėjimų dažniau
sia darbininkai gauna mažiau 
šnekėti nuo dalių. Štai, kad ir 
Čia^tari padaryti po 45,000 da
lią per 12 vai., kad gavus at-

“DARBININKU”
.„“DARBININKAS” vrh plačiųjų darbo žmo
nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darinis ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

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

“DARBININKAS” rašo-naudingų nurody
mų, patarimij ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki? 
tų žemininkų būvį ir reikalus.

Lietuvis Politikos Srity

Ant kiek man yra žinoma, 
tai istorijoj mūsų miesto šįmet 
pirmu kartu lietuvis, Juozas 
Soda kandidatuoja ant magis
trato. Ir daug-maž, visi lietu
viai jį tame dalyke remia taip 
katalikai su savo klebonais, 

z » '

kaip ir laisvamaniai. Girdė
jau, kad šv. Andriejaus dr-ja 

Būsimam šv. Pranciškaus tam reikalui iš savo iždo pa- 
parapijos išvažiavimui darbuo
jasi visa parapija. Ūkininkai, 
biznieriai ir netingieji parapi- 
jonys'gausiai aukoja valgių ir 
mnkštų gėrimų. Šeimininkės 
galvas suka planuodamos ką 
gardžiau pagaminti pietų, ku
rie prasidės 3:30 P. M. Valgy
tojai ir piknikieriai bus atve
žami special karais nuo Šv. 
Marijos bažnyčios; vienas j* 
važiuos 1 P.'M., antras 2 P.
M. Sugrįš iš Palangos 7 P. M., 
t:30 P.- M. Lat  ̂sykį žmonės 

pasigerės Palanga. J
- Reporteris

Oi, varge, vargeli, kada mes 
tave-išvargsim. Turbūt nie
kur lietuviai katalikai neturi 
tiek daug vargo ir priedų kaip 
daytoniečiai. štai priminsiu 
nors kėlius atsitikimus ir pa
matysite kad taip yra. )

Štai L. R. K. S. A 191 k p.
21 d. rugp. š. ių. Zimmerman^ 
darže surengė pikniką ir tą<. 
patį nedėldienį buvo dalinami 
lapeliai prie bažnyčios, kad 
piknikas neįvyksiąs. Lapelius H. s* 
dalino du, vaikui-Stasiukas 
Vaitkus ir Antanukas Aleksiuj 
nas. Antanukas pradėjo daly- / 
ti lapelius, b ją sesutė paste
bėjus lapelius,' ištraukė ir su
plėšė. Ąr tai kultūringas dar-’?’ , 
bas? Kada mes išaugsime ir “ 
susiprasime.. • • *
f Arba vėl tūlas biznierius da
ro biznį iš lietuvių, o lietuvius 
šmeižia, o lietuvių priešus —• '
lenkus, susirietęs giria. Kodėl 
taip yra ir kdel nekatalikiškus 
laikraščius skaito? Katalikai 
taip-pat turėtų padaryti ir su 
tokiu biznierių.

LDS. 69 kp. valdyba ir na-__
riai, ar ne laikas stoti darban? 
Buvo mūsų organizacijos sei
mas, o mes jo lyg ir nežinojo
me. Athuskime ir pradėkime 
veikti savo organizacijos nau
dai. ' Koresp.'

“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 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS”, yra visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai nte&zus, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai. :

L= ; M A y • ' ■ t ’

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- 
\ jos adresas: Kmhias, Aikiti
r^TJTnUANIA.

____ ... 'C. • • .. ' ' -

aukavo^20 dolerių. Tai garbė 
jai už-tai, nes tuomi prigelbs- 
ti lietuvių vardą keltį augšfyn. 
Juozas Soda yra šaunus, pra
kilnus ašmuo ir žmogus su ge
ra reputacija—geru, nesuterš
tu Vardu. Tai Philadelphijos 

. kiekvieno lietuvio .piliečio šios* 
‘'šalies yra prievolė rugsėjo 20 
d. laike balsavimo pabrėžti 
kryžiuką prie vardo mūsų tau
tiečio — Joseph Soda.

Naujas Lietuvis Laidotojas

Paskiausiu laiku po antra
šu: 1439 So. Second St., Phi- 
ladelphia, atidarė ladotojo-gra- 
boriaus įstaigą jaunas ir ener
gingas lietuvis, Juozas Kava
liauskas. K. V.

'F-' JL.

mas tarp šy. Kazimiero para
pijos ir Aušros Varti^ parapi
jos, vyrų. Ląunėtojam bus 
■duota dovanų baksas cigarų. 
Taipgi bus moterų lenktynės 
su dovanomis. -. ,, v. , 

i* a • a
Pelnas pikniko eis pakėlimui 

Budavonės Fondo vajaus dėl 
pirkjjno ūkio ir prieglaudos. 
Neužmirškit,, nedėlioję, rugsėjo 
18, 2 vai. po pietų. Kas nors 
bus veikiama kožną valandėlę, 
todėl nepraleiskit progos, atsi- 
lankykit ant Labdarybės pik- 
nikoir pareiiikit tą brangų lab
darybės darbą.’

PALANGOJE sezonas dar 
neužbaigtas. Vienas iš didžiaii- 
sių. sezono išvažiavimas- dar į- 
vyks rugsėjo18 d., *1927. Bus 

tai šv. Praąciškaus parapijos 
metinė puota ir išvažiavimas.

Šįą vaisarą buvo Palangoje 
-L Vyčių N. A. Apskr. išvažia
vimas. Vėliau laikė išvažiavi- 
mą^Cambridge’io parapija. Da 
vėliau buvo išvažiavimai Mo
terų Sąjungos N. A. Apskr., 
Darbininkų *N; A. Apsk., Šv. 
Kazimiero vietinės pašalpinės 
draugijos, šv. Elzbietos mote
rų... Darbininkų kp., Federaci- 
jos’skyriaus, Sodalicijos ir tre
jetą svejtimtaučių didėlių išva
žiavimu.

Apart parapijos išvažiavimo 
bus dar išvažiavmų šv. Elzbie
tos draugijos, šv. Kaziiųjero ir 
svetimtaučių pora išvažiavimų.

Nebteko dienų Palangai už
imti- išvažiavimams apielinkės 
giedorių, Blaivinnkų Svrijonų 
parapijai'ir keletai anglų drau
gijų. Norėjo ir Cambridgius. 
dar antro išvažiavimo.

čiąms. Rengėjai šio išvažiavi-' 
mo visus dalvvius maloniai 
priėmė ir "Vaišino. Visi Įiųvo 
patenkinti, nes tai pirmas toks- 
malonus ir linksmas išvažiavi- 
mas. . .

BūvoJgana (jaug svečių ir iš 
kitų kolonijų. Vietiniai su sve
čiais suėję į pažintį linksmai 
žaidė ir juokavo. Tai buvo vie
na graži ir didelė šeimyna. -

Buvo ir programas. Jo ve
dėju buvo mūsų darbštus na
rys p^F. Mikučionis. Kalbė
jo Kasevičius, Bagdonas, Gus
taitis ir kiti. Jų kalbos buvo 
darbininkiškos.
‘ P. F. Mikučionis yra vienas 
iš įžymiausių darbuotoji) ir 
mes darbininkai džiaugiamės 
turėdami jį savitarpe. Jis ir 
Lietuvoje buvo atletų vadas ir 
darbuotojas . - ’ ,

Svarbiausia kalba buvo tai 
p. Statkevičiaus, kuris ką tik 
grįžęs iš Lietuvos pasakė daug 
naujanybių. P. Statkevičįus v- 
ra čia gimęs ir augęs ir yra ar
ti prisirišęs prie darbininkų 
ir jų veikimo. Tokių darbinin
ku norėtumė- turėti kuodau- 
giaųsia. Taigi išvažiavimas 
visais atžvilgiais pavyko.

Pasibaigus -prograrnui nusi
fotografavome. Tai pirmas 
toks’ puikus ir gausus išvažia
vimas’ mūsų kolonijoj. Tas 
parodo ką galima nuveikti dir
bant vienybėje.

Prie surengimo šio išvažiavi
mo daugiaušia pasidarbavo 
šie: Ant.,Mikalauskas, P. Gus
taitis, A. Bagdonas, p. Mika
lauskiene, M. Abromavičienė 
ir A. Gustaitienė.

Visrėms pasidarbavusiems ir 
dalyviams už gausų suvažiavi
mą tariame nuoširdų ačiū.

< Rengėjai;

tarėjo sutikti daug sunke
nybių, bet jas nugalėjo. Drau
gijos oBalsis iš.pirmų dienų bu
vo: labdarybė, katalikystė ir 
tautystė. Tą -pačią krypti 
draugija palaiko ir dabar. Gar
bė už tai jos vadams, pagyrimo 
verti’ir nariai..Neveltui jie pa
sirinko šv. Jurgio vaHą — ri
terišką! Šv. Jurgio draugija 
yra visų Clevelando lietuvių 
draugijų ir kuopų motina! '

Minėtos draugijos susirinki
mai tai buvo tų dienų lietu- 
xnamrš organizacijinė mokykla. 
Dabartinė šv. Jurgio lietuvių 
parapija suorganizuota švento 
Jurgio draugijos bei jos narių. 

’ Šiandiena draugija gerai sto
ti dvasiniai ir medžiaginiai. 
Kaipo pirmai draugijai ir dė
lei jos Įvardintų ir neminėtų 
daug kitokių darbų, tenka pa- 
linkėti šv. Jurgio draugijai ir 
jos nariams ilgiausių metų!

' Pirmas Vakaras

Rugsėjo 18 d., Lietuvių Sa
lėje, L. Vyčių 25 kuopa rengia 
pirmą vakarą po vasaros kar
ščių, su teatru, dainomis ir šo
kiais. Bus vaidinta labai juo
kingas veikalas “Daktaras iš 
Prievartos-,” trijų veiksmų ko
medija. Daktaras iš prievartos 
ar gali sėkmingai gydyti? Tą. 
teks pamatyti minėtą dieną.

Moterų Atstovė

Rugsėjo 25 d', šv. Jurgio 
parapijos salėj, Moterų Sąjun
gos 26 Kuopa rengia vakarą. 
Tamevakare sakys prakalbą L. 
K. Moterų atstovė p. Pikčilin- 
gienė. Tame pat vakarę šv. 
JuTgio parapijos; bažnytinis 
choras atkartos pereitą pava
sarį vaidintą operetę “Lietu
viškas Milijonierius.” Nors 
dabartinės aplinkybės nepato
gios: nedarbas ir pačiuose ka
talikuose nesutarimas gali ken
kti gerb. atstovės misijai, bet 
nors valandėlei turi būti pa
miršti minėti blogumai ir su
bendrintomis jėgomis priimti, 

i gerbti ir remti p. Pikčilingie- 
nę kaipo Lietuvos dukterį, 
mūsų seserį ir Lietuvos atbu
dusių moterį atstovę.

Žada Vesti

«
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Vaikučius tų

Montello, mass

Z1IUOŠ

Kviečia RENGIMO KOMISIJAI

moterė

Finney Figūras It OutFINNEY OF THE FORCE
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Reikia dą čia ro- 
;auk blusą, išdaužyk 

Pav.”

Tos blusos, kan- 
ar nežino-

*

nors ro

LIETUVOS
, ŽENKLAI

ši kompanija išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuviu biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną. '

Vose & Sons Piano Co.
160 ROYLSTON ST. BOSTON

Suvirs 20 Metę
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
___  KOMPANIJA

Šią bylą atnaujino^distrik- 
to prokuroras Foley po to 
kas teisėjas Merritt ji ištei
sino. Policistas prie kaltes 
prieš Teisėją Fosdick nepri
sipažino ir jis buvo paleis
tas po 35,000 kaucija.-

r BOT AMit’ FEO.
OFFCE NOO Sff/HOKUM 
H0K0M* AK> GT A UMNMiri* 

. PluOAuTV A .
BGOU» DBOBY / Jg

į patyrimą bile tik turi laipsnį 
ossle ir taipgi y pat iškurnąs rei

kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge- 
riatisių . automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą .dirbti.

. Jeigu gali šį reikaTkvimą išpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai į šį 
skalbimą bus užlaikomi slaptybė; 
je. Atsakymus siųskite taip: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass. (f)

• Apari ČąmbŲdjginje mokyk- 
leis Jėzkuš Nukryžiuoto Sese
rys yra užėiriiisios ir kitose pš- 
rdpijose mokyklas; Rodos md- 
ktria pčnnsyivanijoje ir Mich. 
valstijose. -

Dorchestery, Savin Hill sekcijoj 
3T-jįj šeimynų 18 kambarių namas 
su -visais Įtaisymais. Yra šilu
ma ir elektra. Netoli krautvių, 
mokyklos, ete. Savininkas išva
žiuoja todėl parduoda pigiai. 
Kreipkitės. Tel. Gene va 5327.

(R.-13)

Viena inteligento 
lė prie kunigo priėjusi paklau
sė, ką reikštu, kad ji šiąnakt 
sapnavusi.-šv— Petrą. Kuni
gas, užubt atsakęs, paklausė 
jos, kų'ji prieš gulsiant vaka
re gėrė. Moterėlė atsakė, kad 
guldama išgėrus butelį gero 
vyno. Tada, kunigas tarė: 
šiandien' guldama išgerk du 
butelio, tai ir šv. Povilą sap
nuosi,” . t i

Vietinis
• .■■■■ ■■

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingą, pusei 
metą 6 šilingai, 3 mėli. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei įnėtij $1.50, 
3 mėn. 90 centą. , _------,

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metą 12 litą; 
3 mėn. 7 litai. -
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Redakcijorir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. GUsgow, S. S. Scot- 
land.

PUIKIAUSIA PROGA
Parsiduoda 6-šių šeimynų namas 
So. Bostone, prie pat maudynių 
ir visų karų lainės; 2 po 3 ir 4 
po 4 kambarius, gesas, elektra, 
toiletai; rendos $110 per mėnesį. 
Kaina tik $8,000. Kreipkitės ypa- 
tiškai, laišku arba telefonu; V. 
K. RIMKUS, 278 K St., So. Bos
ton. Tel. S. B. 0576-W. (R.-16)

Paleistas po $5,000 kaucija

Policistas Maurice Har- * vrington, stoties 6, kuris Dor- 
chesterio teisme buvo pa- 
liusuotas nuo kaltes už nušo
vimą McDonald’o, Suffolk 
apskričio jūres apkaltino.ir 
aukštesniame teisme prasi
dės iš naujo tardymas.

BRIGHTONE PARSIDUODA
Lietuvių Apgyventoj Vietoj

3 šeimynų 16 kambarių kampinis 
namas su- visais įtaisymais, taipgi 
yra vieta dėl garadžio. Yra graži 
ir paranki vieta. Prekė $9.500 ant 
lengvų išlygų.* V. P. YANKUS, 
366 Broadua v,. So. Boston, Mass. 
TcL S. B. 2027. (R.-23>

PATARIMAI VEDUŠIEMS 
VYRAMS

Apsivedęs mylėk ją. Ir aty- 
džiąi sek; kada ji nuliūdus, 
palinksmink.

Kada ji šneka, klausyk.
Jei ji gražiui pasirėdžius, 

pagirk.
Kada ji pikta, nuramink.
Leisk jai jaustis, kad su

pranti ją, bet niekados neduok 
jai suprasti, kad tu valdau ją.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS’’ yra tai vienintelis 
lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timi} kalbu vertimus, ir šiaiįj visokius lengvus

Jo Kama Visur Veik Ta Vali:

Seserys '

Gambridge’iuje parapijinę 
mokyklą veda Jėzaus Nukry
žiuoto’ Seserys. Ji; motiniški 
namai yra Ehnhurst, Pa. Jos 
lavinosi prie Švč. P. AŲ Nekal
tos Širdies Seserų Scranton, 
Pa. llg<\ laiką joms, vadovavo 
Nekaltos Širdies Sesuo Motina 
Perdėtinė. Dabar jau‘pačios 
vadovaujasi ir veda vienuoly
ną — Tėvui Alfonsui pade
dant.

ir penktas sky- 
Vaikučių į visus penkis 
is užsiregistravo rieina- 

Dar 
sese-

Rugsėjo 8, Cambridge lietu- 
vfų parapijinė mokykla pradė
jo antrus metus savo gyvavi
mo. Mokslo metas prasidėjo 9 
vai. ryte su šv. Mišiomis, ku
rias laikė pats gerb. kleb. kun. 
F. .TuskaitisT* Pamokslą,'pro
gai pritaikintą apie katalikiš
ko mokslo ir auklėjimo svar
bą. sakė kun. F. Strakauskas, 
So. Bostono liet, parapijos vi
karas. Po pamokslui buvo pa
laiminimas su Švč. Sakramen
tu ir paskui visi vaikučiai ėjo 
-i mokvklos kambarius užsire- 
gistruoti.

Pernai buvo tik iki ketvir
tam skyriui mokinama; šiemet 
prisidėjo dar 
rius.
skyrių 
žak Bet vietos dar yra. 
norinti galėtų’ ateiti prie 
Į iii mokintis.

kaip dažnai vadinama. Pasijo- 
nisČią Seserų — sunki. 'Ūkį 
tufi Elųihurite iiėriiAžą, (bei 
prie jodkug dArbo ir pinigo 
reikia pridėti; kad jis būt hauA 

ftihgaš. Naįnuš turi, bet tie 
jati pėfcmaži ir tie vieU^lyniš- 
k£ Priė^latldą itgi’ttirr alė 
nedang. pašlaičių tegaLpriiniti 
— namai; pernešti. Kadangi 
sri našlaičių namais negal be 
visuomenės pageltos plėtotis, 
tai nekurios-mokintos seserys 
tapo išsiųstos Į parapijas ,mo-

KO KAREIVIAI BIJO
Viename dvare tarnavo kaž

koks tarnas, kurio pavardė bu
vo Viršila. Į šį dvarą atėjo* 
kelintas kareivių ir pateikda
vo, kad juos nuvežtų į mies
tą. Tadą ponas tarė savo tar
nui:^

— Eik ir pasakyk Viršilai, 
kad nuvežtų šiubs kareivius į 
miestą.

Kareiviai išgirdę, kad dvare 
yra Viršila, greitai apleido 
dvarą ir išdūmė pėsti.—“Š.”

LDS. 5-TOS KUOPOS PIRMI 
itffttO ATSIŠAUKIMAS

Praėjo LDS. XII Seįmas. 
Suvažiavusieji delegatai 
peržiūrėjo visu metų nuveik
tus darbus ir padal ė nutari- 
fnus kitų metą darbams.Mes 
pastebėjome, kad pereitą 
metą Centro Valdyba daug 
darbo padarė. Pakėlė mūsų 
organizaciją* finansiškai.Gal 
dėlto, kad nariuose buvo vie
nybe ir susiklausymas. Tad 
šiais metais dar daugiau sa
vo visas pajėgas sukaupki
me ir stokime bendran dar
ban savo organizacijos labui.

Centro ’ valdyba be visų 
apskričiu, kuopą ii* narių 
pritarimo ii* paramos mažai 
ką galės nuveikti... Jeigu no
rime, kad mūsų organizaci- 
ja augtą, tai būkime visi or
ganizatoriais. Pradėkime 
medžioklę ant naujų nariu ir 
naujų “Darbininkui” skai
tytojų.

Be to rašynėkime kuodau- 
gi ausin žinučių iš darbinin
ku gyvenimo.
x B. P. Šilkauskas, 

LDS. 5 kp? pirm.

DETROIT, MICHIGAN

L. D. S. 72-rosKnopos - 
s Pranešimas

Vasaros Veikimas ant tyro 
oro pasibaigė. Grįžtame į saT 
les. Pradėkime ruoštis prie 
rudeninio' veikimo. Pirmas 
prisiruošimo darbas bus rug
sėjo 18 d., nes tą dieną Į- 
vyksta LDS. 72 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Kviečia
me visus, narius ateiti. Tarsi- 
mės kaip geriau sutvarkius 
ir atidarius vakarinius kur
sus kalbos, rašybos ir skaitv- 
frio. Taipgi turįjne ir daug ki
tu svarbią reikalą. Raportai 
apie narią'duoklią kolektavi- 
mą ir apie buvusį išvažiavi- 
ina.— . .. •

dienoms
kąriiį tiidtihoš įjfiterfctdš eiti 
dirbti. Gaihibe'einantiems mo
kyklon iš tolintis vaikučiams

GERA PROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaUhikaičiu, kuris su pilnu noru 
notėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės, nekreipiama į pirmes
ni

Geras tėvynainis prįralo 
turėti Lietuvos miestų 
klus. Yra lodomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes;, tai- 
khal yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 
366 W. Bi%adway 

.* 8. Boston, Mass.

IiAWRENCE, MASS. '
LDS. 70 kuopos Biteirinki'- 

mas įvyks 18 d^ rugsėjo, baž
nytinėj vietoj, -94 .Bradford 
St., tūoj po stirnos.

• Malonėkitvvisi subrinkti, 
nes ant šio susirinkimo bus 
išduotas seimo raportas. To
dėl, kuriems yra brangi ši 
mūsą organizacija, it kurie 
žingėidaujate apie buvusi 
seiiną. būtinai atsilankykite. 
Taipgi nepainirškite atsivest 
ir naują nariu prisirašyti, 
nes yra pnvrtitjnias kiękyie- 
nam prigulėt prie* LDlS/

Komitetas

PARSIDUODA P
GrosernS ir bučemė, biznis išdirb
tas, vieta apgyventa visokių -i^u- 
tų žmonių, o daugiausia lietuvių, 
lenkų ir rusų. Yra didelis~,štordS ” 
ir užpakaly du kambariai ir vir-’. 
iuvė. Su maža šeimyna galima 
gyventi. Rendos 25 dol. mėnesį." 
272 Chalkstonc'Avė., Providenėaį * 
R-I. " . . •

BOBŲ PASITARIMAS
Marcelė

kanda, kaip pašėlę, 
tuin, itnnsfele, kokios 
dos. '

Brigyta
dos, pag;
dantis ir nebekąs.

VISKAS GERAI, TIK NE
TAS

— Daktaras patarė maii, 
mano vyteli, mažiau valgyti!
į Grąžus patąiljnas!
— Liepė jis gerti tik tyrą 

vandeni.
— Tikrai gersis daktaras!
— Ir šokti man uždraudė!
— Tai iš tiktųjų nusimanąs 

gydytojas: žino, kut tavo ne- 
galiavimo priežastis!

—. Taip, gali būti... Be to, 
jis Įsakė vykti man šešioms sa
vai tems Į Palangą pasigydyti 
jūros oru ir maudynėmis...

— Ką?~ Tai idiotas

ANT RENDOS
tŠYS KAMBARIAI 315 — 4th 
St, So. Bostone. Pigi renda, tik 
$12.50 Į mėnesį. .Jerįcas nori pirkt, 
gdiu parduoti ir nbiru]. Snvittin- 
k®< M. ZITNORIS, 10 Meilėn St., 
Dolthester. Tel Talbot 5339.

(tt-23)

Nepamirškit broliai ir seserys, darbininkai ir svečiai, 
atsilankyti ant paskutinių Šios vasaros piknikėlių. Su- < 
batoje bus lietuviški šokiai, p nedėlioję bus visokią fo- - 
nią, lėnktyhią vyrą, moterąir vaikučią. Greičtausieji' 
gaus gražius praisus. Bus daug kitokiu sporto šaką; 
kaip jau matėt ant parapijos išvažiavimo.-

Slibatoj parkas atdaras 5 P. M. Šokiai 6 P. M. T- 
žatiga 25c., gi šokiai dykai.- • ' ?

Nedėlioj parkas atdaras 2 P.31. įžanga visiems dy- 
kai. ; . -

* < tinke JTfb *

SEKMADIENINĖ MOKYK
LA ATSIDARO

Sekmadieny, rugsėjo 18 d. 
Šv. Petro lietuviu bažnyčioj 
prasideda sekmadieninė šios 
parapijos vaikams mokykla. ; 
Mokykla tęsis per visą žie
mos sezoną. Bus kas sekma- . 
dienis'2 vai. po pietą.

Tėveliai, siuskite savo vai
kučius į šią mokyklą, kad į- 
skiepijus i ją jaunas sielas 
tikybos mokslą. Vaikai bus 
priimami nuo 6 iki 16 metu| 
amžiaus. Taipgi raginame 
jaunuolius ir jaunuoles pa
sišvęsti ir padėti mūsą dva
sios vadadis mokytojauti. .

Taipgi nuo šio sekmadie
nio prasideda^bažnvčioje il
gesnės pamaldos. Laike su
kios didžiulis choras, vado
vaujant p. M. Karbauskui 
giedos šv. mišias Ir šiaip 

[giesmes.------- ---- 7------ —
3 vai. po pietą btis mišpa

rai ir palaiminimas su Švč. 
Sakramentu.

i
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Žinomas Berlvno gvdvto- 
jas prof. Ernstas Ungoras 
paskelbė, suradęs naują 
ąaigdymo priemonę, kiirią 

; įis pavadinęs “E. 107.” Jo 
-įsrądimo svarbiausias priva- 
įmas esąs tas, kad ligonis, 
kuriam įtrėkšti vaistai, už1 
ųringąs normaliu miegu. Jo
kio susi j tukli ni mo ligonis 
nejaučiąs. Išradimui numa
toma didelė ateitis chirur
gijoj. _

GAREMAS SUySOOJŽJfrONŲ
< V ; PALAIKŲ i 3* ♦ 

Nesenai Indokine mirė ne-s 
didelės, prancūzų žinioj ėsan-' 
čios- Kombodži valstybėlei 
karaliukas Sisoyat, įcuris

•prigyveno daug įvairiu tur^ 
tų, kurių tarpe ir garemą su 
500 žmonų. Visas turtas tuį- v S”-
ri atitekti jo įpėdiniui, da£ 
bartiniani karaliui, išskytuĄ 
garemą.

Mirusiojo karaliaus, žmoff 
nos vietos papročiais turėtų | 
būti sudegintos ant kara^l 
liaus kapo, bet praneūzų gu-Į 
bęmatorius griežtai tam | 
priešinasi ir šį barbarišką | 
paprotį prancūzai stengiasi į 
visam Indokine panaikinti Į 
ir kai kuriose vietose jiems 
tai pavyko padaryti. Tuoj 
būdu Sisovato žmonos teks I 
paimti vietinei prancūzų 
valdžiai, kuri mano jas iš

siųsti už Kombodži ribų, kur 
nebūsią jom sūpavo j aus nuo 
savo tėvynainių būti Sude
gintomis. ",

« 811-812 Old South BuildingĮ 
| 294 Wa~hington Street t
| . Boston, Mass. x
g Valandos* 9 A. M. Iki 5:30 P. M. $ 
X GYVENIMO VIETA |

a 37 Gorham Avė., Brookline x 
v*. Telephone Regent 0568 &
| ANTANAS F. KNEIŽYS | 
X kuris, lanko Suffolk Teisiu mokyk- g 
Alą ir užsiima Reni Estate pardavi- X 
g nėjimu. būna mano ofise kasdien c 
§ ipao 3 iki 5. valandos po pietų išsky- 
Orus šventadienins. lietuviai, kad ir 'i 
X mažai suknlbantięji angliškai gali > 
, t kreiptis {vairiais reikalais pas. yia- a 

j Įnę. A. F. Kneižio adresas yra toke: y
l 308 E. Ninth SL, Tek. S. B. 1696. <

NEPAPRASTAS DALYKAS |
Šiomis dienomis pas mus pate

ko ant pardavimo dvieju šeimynų, 
medinė stuba su penkių, automo- 
bilių garadžium, City Point, ant 
E. 6th S't., netoli L St. Keturi 
kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
tas vanduo, .elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris 
turi vieną arba’ daugiau, automo
bilių arba užsiimantis automobi- 
Hųtaisymu. Rendų atneša netoli 
$100 į mėnesį. Prekė $8,800 .Ma
tyk Ą. J. KUPSTĮ, Savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI 
proga papirkti gerą trijų šeimy
noj namą visai prieinama kaina, 
ant 210 Silver St/, So. Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į mėnesį randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Su- 
sineškit su savininku A. j. KUPS
TIS. •

NAMAS SOUTH BOSTONE 
šešių, šeimynų, - 
tyni kambariai. 
$780 į metus.

DANTŲ GYDYMO KABINE
TAS AUTOMOBILYJE

Šveicarijos prof. Kanto- 
ravičius, įrengė automobily 
dantų gydymo, kabinetą. Ši
tas važiuojąs dantų gydymo 
kabinetas aptarnauja kaimų 
gyventojus, kurie kartais 
neturi arti dantų gydytoj ii. 
Automobily yra maži baldai, 
reikalingi instrumentai, vie
ta ligoniui ir gydytojui Va
karais^ kabinetas apšviečia
mas elektros* lempa. Kabi
netas’ — automobilis iš vi- 

į daus ir iš oro nudažvtas bal
tą spalva. Daug tolimesnių
jų nuo miestų ūkininkų la
bai džiaugiasi šia gydymo į- 
staiga.' '

KIEK-ŽMOGUS SUVALGO 
PER 70 METŲ AM

ŽIAUS? '
Mokslininkai apskaitė, kaė 

žmogus vidutiniškai valgy
damas per 70 metų suvalgo:

14,000 klg. arba 280 cent
nerių duonos, 300 centnerių 
daržovių ir bulvių, ' 140 
cent. vaisiu, 3 didelius jau
čius, 15 aviu, 5 veršius, 3 
kiaules, apie 4,000 kiauši
niu; išgeria 12.000 litru pie-. 
no ir apie 14,000-vandens.

r-r> Aliejiniu dažu ir sakų 
dėmes išplauna terpetinū ar
ba nesūdytu sviestų. laku
sius* drabužy sviesto rieba
us išvalo benzinu.

— Žolės dėmės, jei at
kreiptas dėmesys vos rū
bams pažaliavus — galima 
išplauti vandeniu su nųiilu. 
Bet jeigu tas darbas kiek il
giau nusitęsia, tada suteptą 
rūbą reikalinga mirkyti rūg- 
štame piene, o yėliau — iš
plauti saldžiu pienu.

— Vyšnių ir mėlynių dė
mės. Jas galima nublukinti 
su sienos garais. Pirmiau 
sudrėkinus tą vietą, kurioje 
vra dėmė, rūbas laikvti ant 
padegtos sieros garų. Vė
liau rūpestingai išplauti 
vandeniu.

— Vyno dėmes lengvai iš
valo jeigu tuoj po suliejimo 
vynu rūbą apipila druskos 
tirpiniu ir išplauna benzinu. 
^=-¥a4ikiy-^d-ėmes' išvalo (iš 
vilnonės arba .šilkinės me
džiagos) plaudami benzinu. 
Valyti geriausia šiuo būdu: 
skurliuką pamirkyti į ben
ziną ir juo trinti tą vietą, 
kur yra.dėmė. Taukų dėmės 
kartais pasiseka išplauti ir 
karštu vandeniu.

(Ieties galimą išvalyti pro- 
sutijipit per sugfcriamą^po-

Bet jeigu presuojant 
nas nėsusigertų į suge- 

tai tuomet

F? 
stė 
rifftią popierį 
galima baigti valyti benzinu.

-ė- Kaip išvalyti drėgnumo 
(pelėsių) dėmės iš drobės. 
Pavilgyti dėmes ir patrinti 
muilu, paskiau užbarstyti 
gerų sluoksnį kreidos milte
lių ir stipriai patrinti; dė
mės išnvksa.—“Ūk.”

dvidešimts sep- 
Rendų atneša 

Prekė $4,500.

$4,500.00
Medinis šešių šeimynų namas ant 
Silver Street, So. Boston, Yra ga
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. Randos atneša $75 
į mėnesį. Pirmas morgedžius 
$3000.

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
MALKAS!

Neužmirškite jogei rudelis 4r žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduobite 
savo “orderius.”

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

| 332 Broadway, So. Boston, Mass. 
I Tel. S. B. 1662—1373

PATARNAVIMAS DIENĄ |
IR NAKTĮ 1

D. A. ZALETSKAS 1 
Graborius ir Balsamuotojas | 
877 ir 448 Cambridge Street |

- Cambridge, Mass. , x 
Telephone University 8831-W g

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl veseli- 
ju, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kitfe

162 Broadway, S. Boston, Mass.
Ofiso Tel. So; Boston 0304-W 

Res. Tel. S. B. 0304-R.

jrei. Norwood 1503 •

I E. V. WAR AB 0W

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETU VIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

(WRUBUAUSKAS)
LIETUVIS GRABORIUS 
ir ^smuotoiąs 

•' įi-TE T* A'-I ■ • i

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
. 1 1 11 r "y.

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui Žinutes iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėlial Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai^ mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei
džia “PASAKOS” B-v& Redaktorius A< Giedrai#* z

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui
Adresas: “Saulutės” Administracija JinbarĮn' f

Lindbergas ■■ gavo daugiau 
medalių už pertekimą per van
denynų, nėgtl-’kuris kitus už
sitarnavęs gtiidrolas. Iš vi
so jis gavo 20 garbės ženk
lų: 1) Prancūzijos “Gar-J 
bes Legijono” kryžių; 2) A- 
merikos “Lafayette” drau
gijos medalis; 3) Anglijos 
“Karališkos oro jėgos” kry
žių; 4) Belgijos “Leopoldo” 
medali; 5)« Prancūzijos
“Aero klubo” aukso meda
li: 6) Švedijos “Aero klu
bo” aukso medali; 7) Pir
mo Amerikos skrajojimo 
pažymėjimo kryžių) 8) 
“Hubardo” medali: 9) New 
Yorko narsumo medali, 10) 
“Longley” medali ir daug 
kitų. Be to. ruošiamasi 
Lindbergui duoti “Ameri
kos Wasliingtono” kongreso 
garbės modali. kokio dar nė 
vienas paprastas pilietis nė
ra gavęs.

Laiškas be adreso, pasiųstas 
į Ameriką surado savo adre
satą tik dėl toT kad ant jo 
buvo prilipdytas adresato 
paveikslas . šis atsitikimas 
rodo Amerikos pašto tar
nautoju gabumą.

RUDENS VAIDINIMŲ 
• SEZONUI 
reikalaukite 

NAUJĄ IR LINKSMIAUSIĄ
- .VEIKALĄ B

(iEm ROJUS

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė —- Jievk Marksienė, 

623 E. Eighth SL. So. Boston, Mara 
Prot. Raštininkė — Ona SiaurienS, 

443 E. 7th SL, So. Boston, Mass. _ 
Telephone South Boston 3422-EL 

In. RaStininkė — Bronislava Ciunlena* 
29 Gonld Sl, W. Roxhttry, Mara.

Iždininkė — Ona Staniulintė, 
105 W. 6th SL, So. Boston. Mara 

Cvnrkdarė — Ona Mizglrcttenė, 
1512 Colnmbia Rd.. So. Boston. Mara 

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
anrrę. utarr.tnką kiekvieną mėue* 
1:30 vakare, pobažnytinėj svetainė] 

Visais «Ir-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų rąštininkę laišku ar telefonu.

d. l. k. Keistučio drjos
VALDYBOS ANTRAŠAI 

Pirmininkas — Jbnaą Adomavičius, 
280 E Street, South Boston, Mass. 

Vlce-I’irmininkas — Povilas Ruka, 
95 C StreeL South Boston, Mass.' 

ProL Raštininkas — AnL Macejunas, 
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis, 
100 Bowen SL, So. Boston, Mass. 

Kasteriąs — Andrius Zalleckas,
611 E.‘ Flfth SL, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Knz. Mikaillonls,
006 E. Brondvray, So. Boston, Mass. 

D. I* K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius "susirinkimus kas pirmų 
nedėldlen] kiekvieno mėnesio 2-rų 
merlu 694 Washington St, Boston, 
Mara., 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo ntsiv«*}te su savim 
danginu naujų narių prie musų dra» 
gijos priratytL

■ “KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

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

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

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

r /
“Karys” daug rašo dėl visuo

menės susiartinitno su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą. <

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

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

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

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

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

• X

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Kariij Kalen
dorių. Kalendorius dalininko, dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja.

SPECIALISTAS
nuo nervišku ir chronišku li
gą per virš 25 metus, prityręs

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

komedija

SUSIPAŽ1NKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
; Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos. lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, far reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj. .
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

XRA IAI.EISTAS PUIKUS VKTKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS '
Veikalas turi 436 puslapių, iž kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite


