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ar Dėl Socialistų 
Pučo Tauragėj

Norėjo Susprogdinti Parako 
Sandėlius

ĮSIGYKITE LDS. SEIMO 
PAVEIKSLĄ

Kas iš delegatu arba kuo
pų nori gauti Dvyliktojo L, 
D. S. Seimo paveikslų, tai 
prisupkite doleri žemiau pa
duotu adresu ir i trumpą lai
ką paveikslą turėsite namuo
se.. _

“Latvis” pra

Antanas Dzekevičiv* 
27 Camden Avė.. 
Providence, R. I.

ficialių žinių apie naujųg 
sukilimus neturime, o jau 
turėjome gauti, nes sulig ži
nių iš Rygos, sukilimas įvy
ko sekmadieny,, rugsėjo 25ir 
Greičiausia bus Lietuvos 
priešų naujas burbulas.

vo
suimti. Pasikėaintojai esą 
čekai* bet atsisaką duoti bei 
kurių paaiškinimų. Citade
lėj buvo labai didele sprogs
tamosios medžiagos atsarga.

AREiT AVO KOMUNISTUS
HAAGA. — Tarp aukš

tesniųjų mokyklų studentų 
buvo daromas sąmokslas pa
daryti sukilimą Holandų In
dų. -Suimta keletą studente) 
ir Indų komunistų vadas. ‘ 
r Sakoma, kad jie visidirr

... .

KAINA 5 CENTAI

AMERIKOS LEGIONIERIAI 
PAS ŠV. TĖVĄ

RYMAS. — Amerikos Le- 
gionieriai “pabaigę konvenci
ją pasisklaidė po Europą, 
J ii* vadai atvyko į Rymą ir 
šv. Tėvas juos priėmė au- 
dieneijon. . ?

BERLYNAS. — Iš Ry
gos pranešama, kad Lietuvo
je įvyko naujas sukilimas, 
Ukmergėje sukilo garnizo
nas, bet po neilgos kovos ka? 
riuomenė sukilėlius numalši
no. .
'Mes abejojame' apie šių

LENINGRADAS. — Pra
nešama, .kad čia teismas pa
smerkė ketnrius aukštesnės 
kilmės asmenys sušaudymui. 
Nuosprendis įvykintas -ir 
bolševikai džiaugiasi atsi
kratę dar keturių “kapita
listų.”

Turbūt iš fu nutarimų nebus 
naudos. Tiesa, dėl viso ko, 
Praneijos ir Vokietijos mi- 
nisteriai demonstratyviai 
pareiškė, kad tarp tų dvie
jų valstybių gyvuoja nesu- 
ardoma taika, dėlto, kad abi 
šąli prisilaiką Locarno su
tarties.

radio stoties koncertą. Viso . 
jis tik suprato pranešėjo 
pasakymą “Radio Lietuva 
Kaunas.”

Taigi gal kada nors ir visi, 
kurie turi radi o priimtuvus 
galės klausytis balso iš tėvy
nės Lietuvos.

LENKAMS SU LATVIAIS 
NEPAVYKO SUSITARTI

RYGA
neša, kad latvių lenkų pre
kybos sutarties derybose dar 
nesusitarta dėl Lietuvos 
klauzulės. Labai galimas 
dalykas, kad dėl tos prie
žasties sutarties pasirašy
mas reikėsią atidėti tolimes
niam laikuĖ ’.J^enkijos pa- 
siuntinyu.Lukaseyičius išva
žiavęs į Varšuvą instrukcil 
jų. Vis dėlto teigiamų vaii- 
šių esą sunku laukti. i

-VARŠUVA. — “Kurjer 
Polski” praneša, kad trys 
piktadariai nežinomu būdu 
patekę į Lvovo citadelę, kur 
norėję padėti pragaro maši
ną sprogstamosios medžia
gos skyriuj, bet visai netikė
tai juos pastebėję karinin
kai. Prasidėjsiam susišau

tas!, bet iš to viso kažin ar 
bus naudos mažoms valsty
bėlėms ir pavergtoms tau
toms. Kalbėjo apie nusi
ginklavimą, bet tuo pačiu 
laiku didžiosios valstybės 
dar smarkiau ginkluojasi.

Priėmė rezoliuciją, kurio
je pareiškiama, kad visi 
puolamieji karai yra ii’ bus 
užginti ir kad visokiems 
tarp valstybių nesusiprati
mams turi būt pavartotos 
visokeriopos taikingumo 
priemonės.

Jeigu taip, tai kam tie

zscvosi Šauliai ir savanoriai, 
darė prie visų kelių užtvaras, 
tikrino pro juos vykstančių 
žmonių dokumentus, suimi
nėjo įtartinus ir siuntė į Tau
ragę pažinti. Susimobiliza- 
vusių tokiu būdu buvo tarp. 
20 ir 50 žmonių Kelmėj, Ra
seiniuose, Šilalėj,- Linkuvoj 
ir kitur.

Viso sulaikytųjų ir prista
tytų į Tauragę buvo daugiau, 
kaip. 200. Netoli pusės jų 
šiuo metu yra paleista, išaiš
kinus jų nedalyvavimą.

Apie Tauragę aplinkiniai 
gyventojai atsiliepia labai visi kariniai nauji išradimai

į prekyvietę ir norėję nusta
tyti savas kainas; taip pat po 
gruodžio 17 d. susirinkę į 
stotį norėjo sulaikyti atei
nantį traukinį — ir už visa 
tai nebuvo nei kiek nubausti. 
Matyti, jie manė, kad pana
šiai pasibaigs ir šitos riaušės.

Kaip Riaušės Prasidėjo
Tauragės žmonės apie riau

šių pradžią taip pasakoja.
Apie 3 vai. ryto Stoties gat

vėj prie šv. Kazimiero Dr- 
jos knygyno staiga pasigirdo 
riksmas: — ‘Gelbėkite, — 
plėšikai užpuolė!’ Tai rėkė 
keletas moterų ir vyrų iš tų 
namų, i kuriuos per langus 
ėmė brautis ginkluoti žmo
nės. Gyventojai pašoko iš lo
vų žiūrėti, kas darosi. Gat
vėj pamatė keletą būrelių 
ginkluotų vyrų, kurie priėję 
prie langų ir durų mėgino į* 
silaužti į vidų. Kai kurie bai

lesni gyventojai šoko per 
ląngus ir slapstėsi po daržus. 
Tuo tarpu ties apskrities 
valdybos būstine, kur buvo 
ir policijos budėjimo vieta, 
pasigirdo šūviai — ten šau
dė budėj antis policininkas į 
pradėjusius veržtis į vidų 
riaušininkus, ir čia sužeidė 
į ran^ą riaušių dalyvį Banį, 
kuriam, nygabenus į ligoni
nę, netrukus buvo amputuo
ta ranka. Policininkui iššau- 
džius visus šovinius, riauši
ninkai įsiveržė f Vidų ir ten 

. prie telefono atsisėdo nukaur 
tesis Mikulskis ir pra’dėjd 
eiti kaip ir kokio komėrt&im 
to pareigas. j, :j.1 ’ 'j

Riaušininkai : tuo ‘tarpi 
< veržėsi į kitas viešąsiaš įstai-

Kauno “Lietuva” apie 
Tauragės riaušes šiaip rašo:

“7. .gyventojai... užklaus
ti apie riaušes atsako:—‘ Vot, 
susirinko visokių drumzlių, 
prisigrobstė šautuvų, palak- 
stė po miestą, pagąsdino 
žmones ir išbėgiojo, kaip tik 
pasirodė keletas- kareivių. 
Tai ir visa istorija.’ Kiti pri
duria, kad tie vadinami ‘su- 
.kilėliai’ norėjo tik pasipel
nyti, vieni iš bankų išplėštais 
pinigais, kiti iš to, ką paims 
iš krautuvių ar šiaip nučiups 
iš miestiečių. Kiti prie riau- 
šininkiyprisidėję buvo sta
čiai mėgėjai ir lengvatikiai, 
kad galima linksmai padary
ti riaušes ir nešti dėl to jo
kios atsakomybės. Apskritai 
reikia pasakyti, kad tik ne
didelė dalelė riaušininkų ga
lėjo turėti kokius tolimes
nius tikslus, p kiti buvo ne
sąmoningi triukšmadariai. 
Mat, Tauragėje buvo keletas 
įvykių ir pirmiau: pavyz
džiu, pereitais metais tie pa
tys Tauragės triukšmadariai 
buvo užėm^ vieną malūną ir 
neleidę įvažiuoti ir išvažįuo-

kai tvirtino, kad tai jiems1 
ateina pagalba, o kiti nusi- , 
gandę spėliojo, kad tai prieš 
juds ateina jėga.

Apie tą laiką dingo iš Tau
ragės ir riaušininkų vadai 
Soltanas ir Mikulskis, metę 
savo negudrius draugus jų li
kimui. Tarp 3 ir 4 vai. po 
pietų pasirodė Tauragėj pir
mieji kareiviai. Ta žinia 
elektros greitumu apibėgo 
visą miestelį, ir riaušininkų 
gatvėse neliko nė vieno. Tik 
paaiškėjus, kad kareivių yra 
maža, atsirado drąsuolių, ku
rie net su ginklais pradėjo 
viešai rodytis arba bėgti iš 
miestelio. Tokie buvoyjaudo- 
mi ir suimami. Vienas riau
šininkų pavarde Žibartas net 
mėgino šauti į kareivius, bet 
buvo jų sužeistas per juos
menį. Kiti išsislapstė po na
mus. Vietos gyventojai, į- 
pykdyti banditų anksti rytą, 
ypatingu • džiaugsmu patiko 
kareivius ir padėjo jiems 
suiminėti visus dalyvius. Su
imtieji gausingai nurodinėjo 
savo draugus, ir ligi vakaro 
rugsėjo 9 d. riaušininkai bu
vo išgaudyti, tvarka atstaty
ta ir visas įvykis likviduotas.

Iš kalėjimo buvo sukilėlių 
paleisti visi buvę suareštuoti 
į jų vietą kišami kai kurių 
valstybinių įstaigų tarnauto
jai. Prisiartinant mūsų ka
reiviams, riaušininkai siūlė 
per langą įmesti rank«^ą. 
granatų, kad iš. tarnautojų 
liktų tiktai “šlapia vieta,” 
kaip jie sakė.Kaip^Reagavo Apylinkė ,

Vietinių initfetelių'ir valk
čių gyventbjftų pajutę, kad bo už Maskvos pinigus.

LIETUVOS ATSTOVAI T. S. 
PLENUMO KOMISIJOJ 
GENEVA (E.). —- Lie

tuvos delegacijos nariai bu
vo šiose Tautų Sąjungos 
plenumo komisijose: prof. 
Voldemaras — i nusiginkla
vimo ir juridinę, d-raš Zau
nius— į technikos ir biudže
to ir p. Sidzikauskas — į 
politinę ir socialinę.

Delegacija, be dalyvavimo 
komisijose jau turėjo pasi
matymus su prancūzų užsie
nių reikalų ministeriu 
Briandu, vokiečių užsienių 
reikalų ministeriu Štrezema- 
nu, Šveicarijos prezidentu 
Motta, italų užsienių reika
lų vice-ministeriu ir italų 
delegacijos pirmininku Tau
tų Sąjungos plenume. Scia-

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ

gas ir užėmė pašto ir tele
grafo įstaigą, iš kurios mėgi
no susisiekti su Šiauliais, 
Raseiniais ir kitomis vieto
mis;

Visa tai dėjosi brėkštant. 
Prašvitus, žmonės galėjo ge- ~ 
riau pamatyti pačius riauši
ninkus. Tai buvo labai įvai
riaplaukė minia: čia buvo ir 
vietinių visokių atmatų, lais
vu padaužų, darbininkų dir
bančių prie kelių,' keletas 
kaimiečių ir visai nepažįsta
mų. niekad Tauragėj nema
tytų žmonių. Visi buvo ap- j 
sitaisę civiliškai ir prie krū- 
tinių turėjo prisisegę po bal
tą ženklą, kiti po raudoną. 
Tie ženklai buvo įvairūs: kas 
buvo prisisegęs nosinę, kas 
balto audeklo gabalėlį, kas 
baltą popiergalį ar stačiai . 
nuo papirosų tuščią pakelį. 
Vieni jų labai sujaudintais 
veidais, kiti šypsodamiesi, 
kaip per kokią komediją, 
Takstė po miestą iš vienos 
vietos į kitą, puldavo į.trobų 
vidurį ir reikalavo valgyti, 
kiti veržėsi į krautuves ir iš

pinigų.
Apie 8 vai. susirinkus Lie

tuvos Banko tarnautojams, į 
banko vidų. įsiveržė būrys 
riaušininkų, su Soltanui prv- 
šaky, ir, atstatę šautuvus 
tarnautojams į krūtines, pa
reikalavo tuojau išduoti 200,- 
000 litų i r visus pinigus, kiek 
turi doleriais. Paėmęs pini
gus, Soltanas išdavė rašte
lį su savo parašu. Su pini
gais Soltanas nubėgo pas Mi
kulskį į “štabą” ir, matyt, 
ten juos pasidalino.

Riaušininkų skaičius tuo 
tarpu vis didėjo, nes jie 
smurtu atsivarė nuo kelio ir 
nuo laukų darbininkų ir gat
vėse traukė už rankų prisidė
ti prie jų kiekvieną praeivį. 
Kiti iš jų prie to šaukė: “Ga
las buržujams ir fašistams!” 
. Riaušininkai susiskirstė į 
keletą atskirų grupių, kurios 
susieidamos tarpe savęs tarė
si, kas toliau daryti. Kai ku
rios tų g nipiiį tuojau rekvi
zavo Avėjusius vietinius ir 
iš kitur atvažiavusius autoį 
'mobilius ir grąsindami sau* 
tuvu šoferiams reikalavo 
juos vežioti po apylinkes.

Įdienojus riaušininkų tar
pe pasirodė girtų. Kiti jų 
visai pamiršo apie savo “su
kilimą” ir suėjo į namus. 
Nuo 12 vai. riaušininkų skai
čius ėmė mažėti: vieni iš jų 
buvo išvažiriejęs į apylinkes, 
kiti metę ginklą spruko, kuf 
galėjo, nu jausdami, kad iš 
to niekb gero nebus, tik vie
nas kifas atkaklesnis kalbė
jo, kad jait visu! “Lrehtvdi 
atėjęs galas btrržujftihš; k.^d į 
pagalbą jiritis'hteinii kktiuoj- 
menes dalis. |,’i" •

nepalankiai, juokaudami.' 
Karo Lauko Teismo 

Veikimas
. Nuo rugsėjo 10 d. Taura

gėje veikia karo lauko teis
mas, kuris nagrinėja riauši
ninkų bylas. Rugsėjo 12 d. 
posėdy išnagrinėjo šešių 
svarbiausių suimtųjų kalinių 
bylas: .
Kudzonio* Kodaro, Plecha

vičiaus, Pauliuko, Pumickio 
ir Kazlausko. Karo lauko 
teismas, nustatęs jų neabe
jotiną kaltę ir dalyvavimą 
riaušėse, nuteisė juos vįsus 
mirties bausme. Sprendimas 
4 vai,, lytą įvykdytas, visi 
šeši rįaušininkai sušaudyti.”

5000 KINIEČIŲ ŽUVO NUO. 
______ VIESULOS X 
žalos Pridarė Apie $1,000,000

HOKGKONG, Kinija. — 
Exchage Telegraph skelbia, 
kad jūros vandens pakilimas 
ir taifūnas smarkiai paliete 
Yenngkong,Kwangtung pro
vinciją, rugsėjo 10 d.

Dvidešimt tūkstančių na
mų sunaikinta. Viso žalos 
pridarė už apie $1,000,000.

Nuo vandens išsiliejimo ir 
baisios viesulos žuvo apie 5,- 
000 žmonių.

PABALTĖS VALSTYBĖS 
TARIASI UŽMEGSTI 

NEUTRALITETĄ
RYGA.—Pranešama, kad 

po atsilankymui Latvijos 
užsienio reikalų ministerio 
Cielenšo Kaune, prasidėjo 
pasitarimai užmezgimui ar
timų ir draugingų ryšių ir 
sudarymui nepuolimo sutar
ties. tuo reikalu laike Tau
tų Sąjungos posėdžių Pabak 
tės valstybių atstovai turėjo 
pasikalbėjimų. Visi pareiš
kė norų sudaryti Pabaltos 

__ . Sąjungą iš Lietuvon, Latvi- 
dvmp vienas piktadarys bu- jos, Suomijos įr Estijos, iš 

nušautas, o likusieji du vienos pusės, o Rusija ir Vo- 
j kietija iš kitos. Tuomet abi 
sujungi sudarytų nepuolimo 
sutartį. .

Cielenš pranašauja naują 
' karą už 20 metų.
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(PIRM ME6UAP0RAS- 
KYVEIOIS EIS SU MAM/H 

t PRIE DARBO JIS TURĖS 
Rūkyti eto sotosr^

1 KAS BLOGO AT
SITIKO ŠlĄNAKl 
.PETRAI?

ŽINAI,MES PASIEKĖME 
SASLAVV'htĄ GERA),IR 
KAIP TIK JAU BUVOME 
6ATAVI SUSKALDYTI,. 
matai -

rAH-H-VI SKAS BUVO 
NIEKIS -AŠ SALĖJAU 
.SUPLĖŠYTI SU B AK- y 
SEŪUKTIOARI-JT 
\netoju

VTIKRAljAS MANIAU 
JKAO TU TURĖJAI 
VISKĄ PRIRUOŠTĄ. 

KAS PASIDARYS ? 
t _____

7 TU NEPASlKVn

GEe!aŠ ESU TIKRAS 
KAD PER TAS DIENAS 
BUS NELAIMINGI įSl - 
LAUŽYMAI

-su paveikslais iš 1914—16 met

JA-IR PASKUI 
KAS ATSITIKO?

7-----
J ŽINOMA,KAD TU 
'6ALEJA I PETRAI.

(Zjuk.tu žinai tas-ge 
(RAS PLANAS PASAKO 
^APIE VfS/Į? Y-f

Čia ne- 
susirinkusius kurorte 

. nustebino vietinis 
Kalhoff, kuris apsi-. 

perplaukt visą ilgį Ne- 
kilpos ties "Birštonu.

'MŪRO LIEKANOS
ŽILIAI (Panemunėlio v.) 

PiL Bitinas kasdamas šulinį 
2 metru gilumoj rado ritinį, 
senovinio ąžuolo medžio; ka
sant dar giliau — rado ak
menų, senų koklių, šūki; ir

i PAGIRIAI 
VISOS 
cjjos. 
kaip 
jūs. 
vidavo

Tikrieji namiškiai namuose (Banksptnčiu daužytojas) JJRIGGS

SULAIKĖ KOMUNISTŲ 
AGENTUS

Klaipėdos pasienio polici
ja sulaikė Pagėgių panemu
nėj 3 komunistų agentus, ku
rie gabeno į -Klaipėdos kraš
tą komunistinę literatūrą 
vokiečių, rusų ir lietuvių 
kalbomis. Suimtieji prista
tyti karo komendantui. Iš
tardžius paaiškėjo, kad jie 
yra vokiečiai. Štai jų var
dai ir pavardės: Gustav Sa- 
kąušky, Friedrich Pohls, 
Walter Schvrindt. •

nuginkluoti pa
trulis,” “nuginkluoti poliei-- 

” ir minia puolč'kareivius. 
.1 f ^į-yiTrz-kr, nu

imtasis minios buvo paleis
tas. Minią pavyko išsklai
dyti tik atvykus sustiprin
tiems žandarmerijos ir rai
tosios policijos būriams.

Padaryta daug suėmimų. 
Pats pabėgęs kareivis buvo 
žandarų surastas tik kitą 
diena.

500 METŲ SUKAKTUVĖS
1930 metais visa Lietuva 

ruošiasi iškilmingai švęsti 
500 m. sukaktuves nuo mir
ties Didžiojo kun. Vytauto, 
kuris, užmiršdamas savo as
mens reikalus, visą "sa vo gy
venimą aukojo Lietuvai. Jis 
padarė Lietuvą galinga ir 
turtinga. Vytautas sutriuš
kino Vokiečių ordeną ties 
Žalgiriu 1410 metais. Lietu
va, būdama laisva, ruošia
si iškilmingai minėti šio di
dvyrio sukaktuves savo sos
tinėje Vilniuje, kurią šian
dien yra užgrobę "didžiausi 
mūsų priešai lenkai.

valstybių atstovybėms ąp- 
linkrašfinę notą (raštą), ku
ria aiškina tą Lenkų netei
sėtą žygį. Mūsų notą* So
vietų Rusijos atstovas Aro- 
sevaš atsakė tam tikra nota, 
kad ir Rusija tą Lenkų žygį' 
laikanti neteisėtu ir neleis
imu. •’ ’ ! 1 .

’ —....
ŽYMUS PLAUKIKAS

BIRŠTONAS 
senai 
žmones 
pil. Ig. 
ėmė 
muno 
Keletos valčių lydimas pil. 
I. Kąlhoffas išplaukė iš 
Birštono 5 vai. vakaro ii* ne- 
sustodamąs nė sekundės lai
ko, pasiekė plaukdamas per 
Prienus, vėl. Birštoną 7vaL 
lOmin.! Tokiu būdu per 2 
vai. 10 minučių šis plauki-Į 
kas perplaukė 18 kilometrų 
Ūgio kelią.

Tai bus ar tik ne pirmas 
tokio tolimo plaukimo atsi
tikimas Lietuvoje.

^INAI APDRASKYTVEIDisi Į
’ PRADĖJO KOSĖTI IR PRlBuM 1
| DINO JĄ JAUTJ, ANT KAMPo\ ET £1 UOKUSO? 

TAI MES DAR ž-----
NEŠ- KUDAaj------ • V

fu Janu buf'j K t ryn-HadreV

tūlio neturėsi.

juodos žemės, lyg šikšnos, 
plutą. Duobe rųetė kasę. 
Pasakoja, kad čia dvaras 
buvęs, bet niekas nebeatme-

liuose, bet tas sudarė nepa-’ 
togumiL, Ateity didėjant 
tranzitiniam judėjimui per 
Lietuvą teks atsižiūrėti ir ,į 
patogesnį bei greitesnį pre 
kių perkrovimą.

MINU UŽPUOLĖ LENKŲ šauksmai 
PATRULIUS VILNIUJE
VILNIUS. — “Kurjeriją

Wilenski^pranęšą įapift di- PŪ keliuiiiihutų kovos 
delį incidentą Vilnių tarp 
minios ir karo patrulių.Pra- 
eidamas pro keletą civilių, 
kurių tarpe buvo ir karei
vis, vienas 6 pėstininkų pul- 

!ko kapitonas pareikalavo iš 
i kareivio legitimacijos. Ta- 
• čiau šis karininko reikala
vimą Įvykdyti atsisakė, ko 
pasėkoj buvo iššauktas karo 
patrulis. Kareivį bevedant 
į komendantūrą, jis ties Tiš
kevičiaus rūmais ištrūko, 
šoko į Nerį ir perplaukė į 
kitą pusę, bet vėl buvo su
laikytas policininko. Tačiau 
netrukus vėl pasprukęs ir 
šokęs upėn, iš kur jau buvo 
ištrauktas motoriniu laivu 
priplaukusių patiulių.

Tuo tarpu krante susirin
ko tūkstantinė minia ir pra
dėjo grąsinti patiuliui, lydė
dama jį ir suimtąjį komen
dantūros link. Ties Žaliuo
ju tiltu kareivis buvo paso- 

, dintas i vežimą. Tub mo
mentu minioj pasigirdo

DIDELIS VIESULAS 
VILNIUJ

VILNIUS.—Vilniuj siau
tė kelias valandas baisi aud
ra. Perkūnas trankėsi kas 
kelios sekundės i namu sto-’ , • *• . * - • ’ 
gus ir medžius. Koplyčia 
prieš šv. Petro ir Povilo baž
nyčią apgriauta. Nuo lie
taus smarkiai patvino gat
vės, iš kur vanduo įsiveržė 
į krautuves ir butus. Van
deniui išpompuoti buvo iš
šaukti gaisrininkai. Nuosto
liai labai dideli.

, ii: a Viuts/i j ■■ ■
KANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
. , visuomeniniame gyvenime. Parašž,Kuu. A SUųiu^ynaa,— 
APIE KATALIKŲ TIKYBOS T1KRYBŲ—pą^ųimąa tikybos, jos 

privalumą, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermes. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Coze!______ ;________;_______ :

Čia veikia 
katalikiškos organiza- 

Socialistiškos išnyko 
rūkas, saulei pategė- 
Paskutinioji “susilik- 
” gerbiamoji Žemės 

Ūkio dr-ja, kurios* nariai 
pareiškė noro pereiti su rišu 
ttjrtu į Ūkininkų Są-gą.

Tiesa, čia vra ir tautinin- 
’i keletos narių dr-ja. So-j 
cialistėliai taip pat reiškia 
pįtEtenzijų būti “tautinin 
kfe.” ;';r' ? . /

■Pagiriuose drąsiai veikia, 
pasižymįs fizinė ir dvasinė 
energija;''kun. J. Pranyk. 
Pastaruoju laiku apskr. vir
škintas atsakė kun. Pm- 
nhii duoti leidimą daryti pa
vasarininkų susirinkimui, 
katalikiškas jaunimas ’.ftio- 

labai nepatenkintas. I

*•?. • ■ -

namą, o Jonišky — muitinės cijų veikėjų suvažiavimas, 
sąndėlį. Iki šiol pervečamos išdidžiai “kongresu” paya- 
prekės Jonišky buvo pade-dintas, kurį atidarė dr. J. ; 
damos geležinkęlių . sande- Į Šliupas. ; ’ '

Prezidiume be kitų buVo 
dr. Grinius ir p. Čepinskis 
pasididžiuodamas minėjęs 
savo miiiisteriavi'mo laikus, 
kada buvo steigiama šimtai1 

- lenkiškų mokyklų lietu
viams lenkinti, p. p. Kvieš- 
ka, Paleckis ir Dailydė aišJ 
kino apie buvusios “6 mė
nesiui tikrosios demokratijos 

(gadynę” -ir pasigerėdami 
seilę riję, .net ir p. Požėlos, 
buvusio komisaro, nagaikas 
nuopelnais laikydami. Su- 

{važi arinio dalyviai' kalbėto- 
tjams karštai pritarė, ir ran
komis plojo.

Be kita ko, suvažiavimas 
( reikalavo, kad valdžia kari 
riųjų kultūrininkų fondui 
mokėtų tam tikrą mokesnį, 

i Apskritai, šiuo “kongresu” 
i kairieji parodė, kad jie — 
(“nieko neužmiršo ir nieko 
j nepasimokė, ” 
Į ____ ________ 'I '
į

NUTEISTAS MIRTIMI 
t ; ‘ .

Į ^-Kariuomenės teismas Kė-
' Savo vokiškumui parody- Į dainiuose rugpiūčio 29 d. iš- 

K - 'ti ir atsidėkoti Vokietijai už'(nagrinėjęs piL Kunevičiaus 
Lietuvos nuolatinį dergimą* Prano bylą nusprendė nu- 
yokiečių spaudoje vokiško- '• batisti mirtimi. Nubaustasis 

7 \ sios Klaipėdos krašto “gal-j asmuo šių ių£.tų sausio 29 d. 
vos” per Berlyno evang. mo- • Svilių k. Josvainių valsčiu- 
terų pagelbos sąjungą išsira-į je esant karo stoviui nužu- 
šė iš Vokietijos 900 vaikų ir,dė savo tetą Kiršonvtę Ur- 

rį. 100 moterų vasaros atosto-’šulę perdurdamas peiliu
; goms praleisti ir atsigauti * galvą ir kairįjį petį, Jisai 

lietuviška du^na. Ir; (Įžųi; t norėjo jos turtus pasisavm- 
H*'gaują dar net, kad Lietuvos į ti.

' Pasiuntinybė Berlyne šį žy- \ 
į. gį palengvinusi, suteikdama: 
’Ą išrašytiems pavargėliams t 
f-- net nemokamai vizas. j
ĮJ Atrodytų, kad pačiame i 
f; Klaipėdos krašte nėra nei!

vaikų, nei moterų, kuriems 
reikalingas būtų ramūs po-i 
ilsis ir sveikatos pataisymas. Į

lenkučių, per alaermaną Aaamkie wicz dalyvauti vhicagos šimtmeti
nėje parodoje.

fe* "

f'

i



■■ Artinosi valanda, kuomet1 kurį jis bnčo paskęs:,Pir- 
Krįgtus ture jo kentėti. Kris- ma negu gaidys giedos, tu 
tus, pasimeldęs Alyvą dar- tris kartus manęs išsiginsi 
že, laukėtų, kurie buvo pa- Ir išėjęs laukan jis griau- 
sirengę Jį nužudyti. Jie atė- džiai verkė.” (Mato 26, 67- 
jo ir suėmė Jį. f\ 75).

“Tię gi, kurie buvoV^uj- Išsižadėjęs Kristaus Pet-
— tvėrę Jėzų, vedė jį pas vy- ras gailėjosi' ir griaudžiai 

rįausįjį kunigą Kajifą, kame verkė. Kiek yra tokių ka- 
buvo susiėję. Rašto žinovai talikų, kurie išsižada, Kris

z ir vyresnieji. Petras sekė jį taus ir netik kad nesigaili 
ištolo iki vyriausiojo kuni- bet prie pirmos progos yre 
go kiemui ir įėjęs į vidą, at- vėl pasirengę netik išsižadė- 

& sisėdo su. tarnais,, kad maty- ti, bet spjaudyti ant Kris 
I tą galą.” (Mato 26;'57-58) taus. Petras pabijojo Kaji- 

[ “Tuomet jie spjaudė v jam f o tarnaitės, nemažai yrj 
į veidą ir mušė jį kumšti-Į dabar tokių “katalikų” ku 

' ‘mis; kiti gi daužė plaštako-l 
_jnis jo veidą, sakydami: Pra

našauk mums, Kristau, kas 
yra tave užgavęs. '-r-

“Tuotarpu Petras sėdėjo 
kieme; viena tarnaitė priėjo 
prie jo ir tarė: Ir tu buvai 
su Galiliejiečiu Jėzumi. Bet 
jis išsigynė visą akyvaizdo-

- je, sakydamas: Aš nežinau 
ka tu sakai. Išeinant jam 
.produris, pamatė ji kita tar
naitė ir tenai buvusiems sa
kė: Ir šitas buvo su Jėzumi 
Nazarėnu. Jis vėl išsigynė

. su prisieka: Aš nepažįstu to 
žmogaus. Po valandėlės pri
ėjo ten stovėjusieji ir tarė 
Petrui: -Tikrai ir tu iš ją; 
nes ir tavo šneka tave ap
reiškia. Tuomet jis ėmė 
keiktis ir prisiekinėti, kad 
jis nepažįstąs to žmogaus. Ir

* -Prašyk,*kad ta^o protą Jis apšvie^? < 
. Vąliąf sustiprintų malonių suteikti}. ’

UL _ š
Melskis labiausia vakarui atėjus.

; Dėkuok už^visą. Prašyk, kad rytojus 
.Taip pąt išauštų, tu melstis galėtum, i 
Ir malda, darbais dangų užsipelnytum.

Jonas Tarvydas

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą

Mūsų 3 vary kliu garlaiviais: 
New York (naujas), Ham
burgu Deijtschland, Albert 
Bailiu, Resolute, Beliance, ir 
populiariški-vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thuringia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas:
Hamburg-American Line 

United American Lines, Ine. 
General Agentą 

131 Statė St., Boston, Mass.

rie išsigąsta kvailiausio vel
nio tarno, nepraustburnio 
bedievuko, 'ir padeda jam 
-dergti-Kristu ir Jo Bažny
čia. Mažai tokiu beturime,

*• *■ 'L *

bet jie daug gėdos , daro ka
talikams. Sekmadieniais jie 
garbina Dievą bažnyčioje, 
bet tankiai tą pačią dieną, 
arba už dienos-kitos padeda 
pašiepti tą Dievą, kurį ne
senai garbino. Geriau gal 
tiktu juos lyginti ne prie 
Petro, bet prie Judos Išką
ri jot o, kurs Kristų išdavė.

Toks žmogus, kurs padeda 
bedieviams pašiepti Dievą ir 
savo tikėjimą, turėtų atsi
minti, kad jis negali juok
tis iš Dievo neišstatydamas 
pats savęs ant juoko ir pa
niekos akyse net ir pačių be
dievių. Nepatinka tau, jei 
kas pašiepia tavo nosį, au
sis, rankas ar kojas; nepa- 
mirši niekuomet, jei kas iš
juoks tavo protą, niekins ta
vo jausmus — bet, kuomet 
koks nedoras neišmanėlis 
dergia Tą, kurs tau davė 
drabužį ir maistą, kūną ir 
sielą ir jam pritarsi, tas pats 
burnoto jas negalės tavęs ne
niekinti matydamas, kad iš
sižadi to, kas tau turėtų bū
ti brangiausia.

Kristus pagyrė Joną Kri
kštytoją. Pirmutiniai Jo žo-l 
džiai buvo: Ko išėjote į ty
ras pamatyti ? ar vėjo supa
mos nendrės? Taigi Jis gyrė 
Joną vistįjirma užtai, kad 
jis nebuvo kaipo vėjo supa
ma nendrė, bet nepaisė pa
saulio ir ėjo Dievo nurody-| 
tais takais, buvo Dievui iš-! 
tikimas. Tokiu privalo būti 
kiekvienas katalikas, jei tik
rai myli Dievą ir pat savę 
gbrbra.

LIETUVIAI!!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA 

tai pirmutinė laivinė bendrovė 
Kurios Laivai Pralaužė Kelią Iš . 

Amerikos New Yorko 
TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 

sinnčiant du laivu pernai o . jau net
.• *

penkis šįmet

Kovoje su Katalikų Baž-j 
nyčia jos priešai griebiasi į- 
vairių priemonių: Meksiko
je ir Rusijoje atvirai tikybą 
ir tikinčiuosius persekioja, 
o kitur x daugiau naudojasi 
šmeižtais ir melais. Negalė
dami visai Katalikų Bažny
čiai nieko padaryti, sten
giasi Įvairiais būdais paže
minti Bažnyčios atstovus, 
dvasiškiją. Neprotinga būtų, 
sakyti, kad nepasitaiko blo
gų dvasiškių, net aukštes
niųjų tarpe, tokių pasitaikė 
ir pasitaikys. Bet nuo jų 
Kristaus Bažnyčia nežus, 
kaip nesutrukdę Apaštalų 
darbo jų tarpe atsiradęs vie
nas nedorėlis, Judas. Tat ir 
mūsų tikslas nėra ginti pa
vienius Bažnyčios atstovus, 
bet reikalinga parodyti, ko
kios blogos valios yra Baž

nyčios priešai, griebdamies 
išmelžtų irlfoėTĄ.- •' ,

Pirm keletos savaičių ang
lų' spaudoje pasirodė žinutė, 

J būk paimta iš Madrido (Is- 
Jpanijoje) laikraščio EI Sol, 
. nupasakojanti šitokį atsiti- 
Įkimą. Vienoje Madrido vie^ 
nuolvno. (nepasakoma ko
kio) mokykloje viena mer
gaitė (ir pavardės nėra) pa
mačiusi vieną kunigą (be . 
pavardės) nedorai elgiantis 
su vienuole (be. pavardės). : 
Toji vienuolė įgrąsinusi mer
gaitei, kad, niekam apie tai 
nesakyti!. Vienok mergaitė 
neiškentusi ir papasakojusi 

į apie tai savo draugėms. 
Tuomet vienuolės pagavu- 
sios tą mergaitę ir baisai 
kankinusios, išbadžiusios' 
akis, nutraukusios liežuvį, 
pagaliau užrakinusios į ma
žą kambarėlį, kad neišeiti}. 

I Kokiu tai būdu sužinojęs a- 
Įpie visa tai mergaitės tėvas, 
kurs taip įširdęs, jog atbė
gęs į vienuolyną nušovęs, 
penkias vienuoles ir kelias 

j dar sužeidęs.
! Iš pat karto pamačius tą 
[ aprašymą laikrašty, galima 
[ buvo numanyti, jog tai, ar 
J

Š. m. liepos inčit 22 dieną 
Ryme Popiežiaus . Grigori
jaus universitete baigė šv. 
^Teologijos mokslus daktaro 
laipsniu, * ’

Naujasis daktaras^yra iŠ 
pagarsėjusios kunigjngumu 
(vienas net vyskupu buvo) 
Vėviržėnų parapijos, gimęs 
1898 metais Upitėnų kaime, j 
Jo Ievai ūkininkai, bet. nei 
tiek turtingi, kad savo vąi-j 
kus būtų galėję į . mokslus 
leisti. Kad ne dėdė, kuni
gas Pranciškus Bučnys, ga
lima sakyti, Lietuva neturė
tų poros gabių, - aukštuosius 
mokslus baigusių inteligen
tų.

Kun. Pranciškus Bučnys 
porą savo sesers vaikų lei
do i mokslus. Abu — Pran
ciškus ir Juozapas Venckai 
—1918 metais Voroneže bai
gė Yčo gimnaziją.

Juozapas įstojo į Tėvų 
Jėzuitų universitetą Valken- 
burge. Čia ėjo Filosofijos ir 
šv. Teologijos mokslus. 'Šiais 
metais baigės universitetą ir 
įsišventė į kunigus.

Pranciškus 1922 metais 
baigė Kunigi} Seminariją 
Kaune ir 1924 metais Lietu
vos Universitete Teologijos 
mokslus, o šiais metais, kaip 
jau minėjau, įgijo daktaro 
laipsnį Ryme. ; '' •

Katalikiškoji Lietuvos vi
suomenė už šiuos visapusiš
kai pasiruošusius darbui 
žmones turi būti ypatingai 
dėkinga kun. Pranciškui 
Bučniui, kuris, davęs Lie-

į gryna pasaka, ar kas nors 
begaliniai išpūsta, iškraipy
ta : neminima nė vienuolyno, 
nė kunigo, nė nukentėjusios 
mergaitės, bei jos tėvo pa
vardės. Londono Katalikų 
laikraštis “The Universe” 
tuoj kreipėsi Madridan į EI 
Sol redakciją,-ar tai tikrą 
tiesa, ką jis skelbia. Ispanų 
laikraščio redakcija atsakė, 
jog apie tokį įvykį jų laik
rašty nebuvo rašyta, neteko 
•jiemsnė kituose laikraščiuo
se kas nors panašaus paste
bėti. Be to^ Anglijos Kata
likų Spaudos Biuras kreipė-

• si į Reuterio Telegrafo 
Agentūrą (ji tą žinią su kita- 
agentūra paskelbė), dalyką 
išaiškinti ir atitaisvti. Re- 

. uterio agentūra atsakė, jog 
ją suklaidino jos Gibraltaro tavai, ką galėjo duoti, šiais

J korespondentas,, jog toji;ži- 
nia — tai tik išsvajota pa
saka.

z

Ispanų laikraščiai iš to 
. dabar tik juokiasi, sako, an- 
, glų spauda greičiau apie Is- 
. pąniją sužinanti, negu jų pa

čių spauda. Žinoma, kai- 
vurie laikraščiai tą žinią 
atitaisė, bet kiti tuo nesirū- 
nna, džiaugdamies, kad 

jiems buvo progos Katalikų 
' Bažnyčią ir jos atstovus pa
žeminti. Pagaliaus, kad ir 
atitaisytų, bet tą atitaisy
mą ne visiems betenka pa- 
tėmvti.

Tat matome, kaip reika- 
inga atsargiai žiūrėti į pro

testantų ir laisvamanių lai
kraščių pranešinėjimus.

(“Išeivių Draugas”)

KAJNOS IiAIVAKf
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa--------------$107.00
TeA ir atgal tiktai .' $181.00

Turistinė m klesa-----$117.00
Ten ir atgal tiktai—$196.00 

Valdžios taksai atskirtum.

“LITUANIA” —IT Spal.-Oct.
“POLONIA” ..1 Lapkr.-Nov. 
“LITUANIA” K_Lapk. 22 
“ POLONIA”_____Gruodžio 6

Per BREMENĄ 
Didžiausiu ir Greičiausiu 

Vokiečių Garlaiviu

Tik 8-nios dienos vandeniu
Puikūs 3-čios klesos kamba

riai—tik miegamieji - y

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-Deeęmber v
Žiniom Kreipkite į Vietos Agentą Ar j Bendrovę

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

——;..j . <
kinoje koplyčioje Vyskupe 
prakalbėjo į susirinku^ 
ragindamas pamylėti Kriti 
likų Bažnyčią visa savo ši 
dimi. Rytojaus* jškilmi 
gražumą sunku ir aprašvl 
Mūsų atmintyje jos ilgai 
laikui pasiliks.’ Iš koplyči 
atlydėtas Aukštasai Ganyt 
jas pašventino mūsų medi] 
bažnytėlę ir paskui iš šaky] 

pareikšdama

MARIJOS ŽEME

Nesenai buvo nuvykęsį Ry
mą Lietuvos mąlcįminkai. 
Šv.'Tėvas Pijus XI juos 
priimdamas pasisakė, kad 
Lietuvos šatį"gerai pažįstąs, 
nes anksčiau du kartu Kau
ne buvęs ir matęs ypatingą 

• žmonių prisirišimą prie Šv. 
(MergelėsMarijos, kuri dau
gely Lietuvos vietų stebūk- los prabilo, 
lais apsireiškianti; dėl to džiaugsmo dėl kirŪeikb 
Lietuva esanti Šv. Mergelės 
Marijos žemė. Šv. Tėvas lie
tuvius maldininkus palaimi
no šiais žodžiais: “Nuo šir
dies ir su džiaugsmu laimi
nu jus, jūsų gimines, visus, 
kuriuos laikote savo širdyse 
ir atmintyje, justi miestus 
ir kaimus, iš kurių esate ki
lę, o taip pat ir visą jūsų 
brangią tėvynę, visą jūsų 
gražia Lietuvą!”O «. C

metais įstojo į šv. Pranciš
kaus I ord. vienuolyną. Die
ve duok, kad visi Lietuvos 
kunigai pasektų kun. Pran
ciškaus Bučnio pavyzdžiu.

(“Rytas”)7

:: TRUMPI :: SKAITYMELIAI
NAUJA KNYGA 

Joje telpa daugiau kaip 
100 trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai

NAUJA BAŽNYČIA
KIRDEIKIAI. — Š. m. 

rugpiūčio 14 d. buvo pas mus 
itirdeikiuose didelės iškil
mės: J. E. Kaišedorių Vys
kupo J. Kuktos pašventintą 
Kirdeikiuose bažnyčią, ku
rią mes gan greit, būtent 
per vienus metus pastatėme. 
Kirdeikių parapija vra nau
ja parapija, sudaryta -iš- bu
vusios Linkmenų parapijos 
dalies, kuri liko čia lietuvių 
pusėj, padarius demarkaci
jos liniją tarp lietuvių ir 
lenkų. Čia kilusiems kirdei- 
kiečiams buvo per toli į kai
mynines bažnyčias, todėl nu
tarėme pasistatyti savo Baž
nyčią, tad savo nutarimą ir 
įvykdėme. Mūsų džiaugsmą 
padidino atvykimas į iškil
mes mūsų Mylimojo Gany
to j aus Kaišedorių Vyskupo. 
Aukštąjį svečią sutiko pir
majame parapijos, kaime 
gražiai apsidarę raiteliai, o 
prie pat Kirdeikių kaimo 
mūsų uolus kleb. kun. Brei- 
va su kitais apylinkes kuni
gais ir didele procesija. Lai-

tokio prisirišimo prie Baž
nyčios, ir skatindamas, 
visada būtumėm geri Šv. K.> 
Bažnyčios vaikai. Po bažriy- / 
čios pašventinimo buvo iš-' | 
kilmingos Vyskupo» mišios,) Z 
kurių metu giedojo vietini ' 
bažnvtinis" choras . I pava- 
karę kirdėikiečiai išlydėjo, 
savo Ganvtoją-Vyskupą 
dideliu nuoširdumu ir dėkin
gumu, kad jisai malonėjo ' 
atlankyti mus varguolius 3 
skurstančius lenkų pafrontė- y 
je. 
še, 
jis

Visi kiti vra mus nžnSir-
. ■

tad labai ačiū jam, kad1 - 
n uis aplankęs paguodė.

DIDŽIULIS KRISTAUS IŠ
GANYTOJO PAMINKLAS 

BRAZILIJOJE

Ėrazilijos vyriausybė nu
tarė netoli savo sostinės Rio 
de Janeiro kalno Corcorado 
viršūnėje 750 metrų aukštu
moje pastatyti Kristaus I& 
ganytojo paminklą. Brazili- ' 
jos tauta nori tuo pareikšti 
Kristui "Išganytojui ir tautų 
Karaliui paklusnumą. Pa
minklas bus labai didelis; 
vien Kristaus galva tiireš'G 
metrus aukštumo. Ant paę 
minklo bus užrašas: “Tavd 
meilėje ir tikėjime gyvena ir 
žydi Brazilijos tauta ir ša
lis.” Paminklo projektą 
padarė architektorius Silva 
Costa ir . dailininkas Lon- 
donski.

“ŽVAIGŽDĮ”
, “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

“Žvhigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jum? nušvęsti, klaidžius dvasinio gyvenimo Imlius ir,

“Žvaigždės kaina mctaips — lOJitų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tis metams. . f

r



Spalių 9-ta ir Rugsėjo 9-ta

Amerikanizuoja Amerikiečius

Fed. Sekretorijatas

A. Avertenko

Viešpatie! Į Tavo ran

su p-le Crosby, atsitikimuo
se jie privalo tai drąsiai pa
žymėti.

kažkaip nepaprastai nusišyp- 
Štai kaip!
— atsikreipė Brevkovas į vy-

Daug yni kelių, kuriais 
laikraštis gali keliauti: gali
ma rašyti s iv e et notkings —

URAGANAS
Vertė V. T.

me 
me
tirpsta senosios manijos. 
Manijų atstovai jaučia, kad 
ne tik jų manijos, bet ir jie 
patys tirpsta ir prieš mir- 

. siant kiek galėdami gina sa
vo aristokratiškąsias mani
jas sąmoningai ir nesąmo
ningai. I’av. toks Lathrop 
Stoddard bando sumedžioti 

. tam tikrą ideologiją J. Val
stijų “aristokratų” apoteo- 
zai, bet paprastai tie “aris
tokratiški” jausmai išsilieja 
ne taip jau aristokratiškai ir 
susilaukia labiau apčiuopia

mųjų pasipriešinimų. Taip ne
poniškai išliejo savo “poniš
kus” jausmus p-lū Harriet 
L. Grosby, Lynn’o high 
sehool chemijos mokytoja. 
Anot Boston Evening Amer- 
iean ji pasakiusi klasėje, 
kad “šioje šaly esą perdaug 
foreinerių reprezentuojan
čių Europos atmatas ir kad 
Lvnn’e esą perpilna žydų ir 
kad ji, kaipo Mayfloiver į. »>.* ' _
imigrantų ainė esanti tam 
priešinga.

Kažin kaip būtų tas inci
dentas pasibaigęs, 1x1 p lės 

. Crosby nelaimei būta toje 
fclaseje kelių'žydų mokinių. 
Jie pasikvietė advokatą 
•Ząck ir nuėjo su juo pas 
Superintendentą Gruver pro
testuoti. Graverio būta tikro 
amerikiečio demokrato ir jis 
privertė p-lę Grosby atsi- 
.prašyti prieš visą klasę. Ji 
tai padare.

Tų žydų mokinių jmivvz- 
dys yra sektinas. Ameri
kiečiais yra ne tik tie, ku
rie dėjo J. Valstijų pama-

Nenorime, bet esame ver
čiami prabilti. Kaikurios 
eentralinės apdraudos orga
nizacijos — nežinia jau nuo 
kada — žada išgauti čarte- 
rį, leidžiantį kuopoms pilnai 
gyvuoti Massachusettso val
stijoje, bet ligšiol nieko ne
padaryta. Kuopos pačios to 
atlikti negali: yra tai Cen
trų pareiga. Nariai prade
da nerimastauti, kaikuomet 
nevisai taktingai, bet pama
tuotai. Centrai turi subrus- 
ti. J ei čarteriųgauti nega

lima, tai kuopos ir nariai tu
rėtų apie tai žinoti. J ei čar- 
teriai galima gauti, bet lig
šiol negauta, tai irgi įdomu, 
kodėl negauta. Kam renka
ma Centro Valdybos? Ne
gerai. kuomet kuopos ir na-' 
riai pradeda kibti į valdybas 
— pamatuotai.

— Juk tu, ciocyt, į žmogų nepanaši! Bene, 
sergi ?

— N... ne! — sumurmėjo išsigandusiPelagė- 
ja. — O gal-kas yra?

— Juk tu nubalusi, kaip drobė... Tikras .la
vonas, nors į grabą dėk. Bene karštlige būsi sir
gusi? ’
, Tamsiai raudona Pelagūja tikrai išbalo, ir 
matyt buvo, kaip šiurpulys ją nukrėtė.

— Nejaugi sirgčiau!?
— Ciocyt! Jei kas kitas, nepažįstamas, sutik

tų dabar tave, tai tikrai palaikytų šmėkla arba 
laume. Pati tu baltytelatė, o akys dega, tartum 
drugys krėstų. Na ir sumenkėjai, sūnytai...

Virėja atsiduso, piįaukštercjoLTrufoinis ran
komis ir susirūpinusiai nugtiženo į Virtufę, oį^L 
ritas Brevkovas, palydėjęs ją Unksmių, šviesiu 
žvilgsniu, Įėjo i sveriu kambarį.

Čia ji pasitiko dvylikos metų berniukas Gri-

Masschusettso 
Lietuviai 

Laukia

niekniekius ir sensacijas; 
galima kolioti redaktorius ir 
tuo būdu sudaryti “pakrai- 
pinę atmosferą;” galima ak
lai tarnauti kokiai nors siau
rai idėjai ir per jos tankų 
rėtį košti skaitytojams pro
tinį, arba tikriau sakant be- 
protinį “abraką;” galima 
visus keikti ir prieš viską 
protestuoti ir tuo būdu įtik
ti minusams. Pigi ir pelnin
ga tos rūšies publicistika. 
Gyvenimas eina savo, laik
raščiai gi savo keliu. Laik
raštis neužkliudo gyvenimo 
realybių ir todėl skaitytojas 
niekuomet negalina progos 
nei girti nei peikti savo “or
ganą.” Tarp laikraščio ir 
gyvenimo kolizijos nėra, nes 
laikraštis neatvaizduoja gy
venimo. Kad laikraštis išro- 
dytų šiek tiek gyvas, redak
torius paprastai Įsivelia į 
tcovą su kitu tokiu pat re
daktorių ir nerealiomis idė
jomis muilina savo skaityto
jų akis.

Kuomet laikraštis laiko 
gyvenimo pulsą ir drąsiai 
stato diagnozą, tuomet re
dakcija susilaukia “nuošir-

ragėje, pagrobdami 223,000 
litų arba $23,000.00 it pasi
slėpdami Jurbarko miškuo
se. \

Kaip daug mes esame gir
dėję iš mūsą “pažangiųjų” 
brolių, būk mes katalikai 
esą lenkams parsidavę, būk 
mes kalti, kad Želigovskis 
užgrobė Vilnių .ir daug kitų 
įvairių įvairiausių kaltybių 
mums primetama; Kažin, ar 
ir šis Lietuvos socialistų šu
lų — kap. Majaus, mokyt. 
Mikulskio ir Soltano Taura
gės banko apiplėšimas ir 
pagrobimas ne Vilniaus nuo 
lenkų, ~bet lietuviškų 'dviejų 
šimtų dvidešimt trijų tūks
tančių litų bus katalikams 
primetamas? Mat kaip so
cialistai rūpinasi Lietuvos 
darbo žmonių skurdo naštos 
palengvinimu!

Kuomet kiekvienas tikras 
Lietuvos sūnus stengias kuo 
galėdamas palengvinti’ Vil
niaus lietuvių pdlitinį bei e- 
konominį būvi, kuomet Vil
niaus vadavimo reikalas rei
kalauja mūsų didžiausios 
vienybės ir solidarumo, štai 
Lietuvos socialistai organi
zuoja tamsius kaimo bernus tea-gijos. 
Lietuvos bankų plėšimui ir

ša. Mandagiai pasisveikinęs sU įėjusiu, jis pa
sakė:

— Liabas, ponas Kirilas. Tėvelis tuoj išeis. 
Kirilas Brevkovas, padaręs rimtą ir niūrų 

veidą, pirštūgalais prisiartino prie Grišos ir są
mokslininko balsu prašnibždėjo:

— Ąt pasisakiai tėvui ?
— Ką tokio ?
— Kad tu neprileistas prie egzaminų.
Grišabailiai žvilgterėjo į blizgančias Brevko- 

vo akis. . .
— Kaip tai neprileistas ?! Aš prileistas.
_ Ta_aip ? — nutiesė Brevkovas. — Tainsta 

taip manai? Na, tai sveikinu! Laimingas, kas 
tiki... Cherche!..

Jis atsisėdo kėdėn ir, nuduodamas didelį nu
liūdimą, nuleido galvą.

— Gaila man Tamstos, Griša... Įkliuvai ne- 
gražion istorijon...

K ko—kion ?
— Ogi tokion, kad aš šiandien kalbėjau su jū

sų direktorium Urugvajėvn. “Kaip sekasi, — 
klausiu:— Grigui Terentjevui?” — “Labai blo
gai,” — sako. — Posėdyje nutarta neprilristi jį 
prie egzaminų.” Mat, kokie dalykai, ponaičiuk!

Jei Griša šiek tiek akyliau būtų įsižiūrėjęs į 
Brevkovą, tai būtų patėmijęs, kaip virpėjo jo pil
nos lūpos ir kokiu linksmumu spindėjo jo dei
mantinės akūtės.,. Bet Grišai dabar nebe tas rū
pėjo. Įtraukęs galvą į siaurus pečius, jis ty
liai nudireno į savo kambarį, šnibždėdamas atė- 
jus^jam galvon sakinį: — 
kas atiduosiu mano sielą!

’ II
Į kambarį įėjo pats Tereutjevas ir nuoširdžiai 

pasisveikino su svečiu.
— Labas, Kirilai! Tuoj ir žmona išeis.
Atėjo ir žmona.
Tai buvo liesa, geltonplaukė moteriškė su 

aukštai ties kakta iškeltu plaukų kuodu.
— A, ponia Ona! Labai džiaugiuos išvydęs 

Tamstą! Prašau rankutę. Ar senai Tamsta iš 
užsienio?

— Užvakar. <-
’ 4iI,*/Į^|lįterėjūš į vyrus, dirbtinai ramiu tp- 
hupaklniisė:

— O jus, ponai, kaip praleidote laiką be ma- 
nęs? . , .

Amerikiečiai mėgsta pa- tus 17-me ir 18-tame šimt- 
ę. ; šiepti Europos aristokratus mėty, bet lygiai taip pat ir 
iį|. ir paprastai pašiepia teisin- tie, kurie stato sienas ir de- 

gai, bet, kąip labai tankiai da langus 19-me ir 20-me 
Ui yta, nepastebi savy tą, ką'šimtmety. Panašiuose, kaip 

pašiepia kituose. Tiesa, čia
£ neturime kunigaikščių, gra- 
j<s-.pn ir baronų ir kitokių

- “šlėktų,” bet užtat turime 
Mayfloiver descendants, t. y.

| ' ainius tų, kurie atvyko ant 
« laivo Mayflower ir išlipo 

pas Plymoūth Rock. Jie sa- 
vę skaito kaip ir kunigaik-

* ščiais. “Revoliucijos sūnus 
ir dukters,” protestantai, 

f kukluksai, airiai ir kitos ma- 
||: žesnės grupės — tai įvairių” 

laipsnių J. Valstijų “šlėk- 
ta.” Kiti imigrantai ■— tai 

C mažiau ar daugiau, ar nie- 
Š' ko neverti pasturlakai “aris- 

Inkratų” akimis žiūrint.
| - Tie “aristokratai” — at-. 

virai nepasisako esą aristo- 
? kratais. Jie paprastai prisi- 

; dengia amerikanizmo skrais
te, o ta skraistė tokį elastiš- 
ka, kad ja galima pridengti 

b daugybę griekų, kokią tik 
nori maniją, jei tik ji gana 

" 'Sena. Daug kalbama apie A- 
rihos melting pot, bet ta- 

kAtile gal . greičiausia

Išgirdus skambutį, virėja išėjo iš virtuvės, 
atidarė duris ir įleido į vidų Kirilą Brevkovą, 
atėjusį svečiliosna pas šeimininką Terentjevą.

Kirilas Brevkovas buvo vyras augalotas”; bal
sas jo buvo skardus, juokiantis, veidas linksmas, 
atviras, papuoštas šviesiai raudona nosimi ir žai
žaruojančiomis akimis.

Užtekdavo vieno žvilgterėjimo į šitą trikam
pį, kurio viršūnes sudarė dvi akys ir nosis — ir 
jau galima buvo pasakyti, kad Kirilas Brevko
vas gyvena šiame pasaulyje be, j^kio rūpesčio, 
linksmai, daug valgo, daug kalba, visur randa 
medžiagos pasilinksminti ir kad bendrai visas jo 
gyvenimas yra lydimas laimingu, neidėjiniu juo
ku, labai retu mūsų amžiuje.

— Labas, Pelagėja! Kaip laikaisi?
—-Dėkui, ponulį Prašau toliau!
— Palauk, palauk... E!.. Bet kas gi tokio 

su tavim, ciocyt?! . ,
Jis pagrobė rankomis raudoną, karštą, nuo 

virtuvės kaitros Pelagėjos veidą ir pasuko į švie
są.

laišką gavusį- nes tuęjBfiet 
tikrai žino, kad laikraštis y- 
ra gyvas, kad pasiekia skai
tytoju ne tik; protus, bet ir 
širdis ir susilaukia iš jų at
balsių. , Kiekviena “deganti 
•kepurė” prisiųsta redakci- 
jon yra užtikrinimu, kad 
laikraštis patinka tūkstan
čiams ne farizgjų.

• KŪN. F. JUŠKAITIS
Cambridgiajas N. P. P. Švč. lietuvių par. klebonas, rugsėjo 19 d. mi
nėjo savo 10 ihetų kunigavimo sukaktuves. Kun. F. Juškaitis dar 
tebestudentaudamas pasižymėjo naudingais mūsų išeivijai darbais. 
Pasakė kaip tik anais laikais daug naudingų prakalbų. Labai daug 
dirbo Moksleivių, Vyčių, o ypač Blaivininkų or-jose ir būdamas jų 
valdybose ir redaguodamas moksleivių ir blaivininkų organus. Dar
bavosi ir kitose mūsų organizacijose ir tebesidarbuoja. LDS. jam ir
gi yra arti prie širdies ir ją nuoširdžiai remia. Sutvarkė ir išaugino 
Cambtidgiaus parapiją. Radęs apie $50,000 parapijos skolos ją ma
žino ir parapijos turtą augino. Papuošė bažnyčią naujais įtaisais 
it nupirko Seserims namą. Jau antras metas kaip pavyzdingai gyvuos 
ja parapijinė mokykla kur ir mokytojauja Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rys. Parapija skolų turi tik apie $18,000. Gerb. jubiliejatui linkime 
ilgiausių metų. Parapijonys savo klebono pagerbimui surengė vaka
rienę, rugsėjo 25 d. Aios vakarienės aprašymas tilps sekančiame nu
mery.

Kirilas Brevkovas norėjo pasakyti, kad pir
ma karta dabar mato vvra nuo jos išvažiavimo 
Užsienin, bet laukiantis ponios Onos veidas pa- 
sirodė jam tokiu keistu, kad jis, tartum ką slėp
damas, pasakė:

— Visą ko pasitaikydavo.
— Nejaugi ? — 

sojo ponia Ona.'.—
— Prie progos! 

rą. —-. Vakar aš sutikau tąją lenkę!
— Kokią ? — nustebo Terent jevas.
— Nagi tąją, žinai... kaip ją ten'... Stasė, 

kuriai fu suknelę apipylei tuomet vynu. Prisi
minė ir tave.

Tai sakydamas Brevkovas reikšmingai mirk
telėjo Terentjevui. -p- -**-

Bet ši am, nereikėjo ženklo: Terentjevas gerai 
pažino linksmą būdą savo draugof šposininko ir 
todėl pasiryžo palaikyti jo sumanymą.

Jis padarė nusigandusį veidą ir pagrasė Brev- 
kovui pirštu.

— Kirilai! Juk tu pasižadėjai tylėti.
Kirilas pražydo. Mistifikacija pavyko pui

kiai.
— Tylėt ? Bet juk aš žinau, kad p; Ona mote

riškė pažangi ir todėl atleis vyrams jų mažtis pra
sižengimus tuo labiau, kad tai didelių pinigų ne
kainuoja. Kiek tu tuomet užmokėjai? Ar.tik 
ne šimtą keturiasdešimt ? ” - -----

— šimtą keturiasdešimt.—patvirtino Terent- 
jėVas.'— Be to. tarnams išmečiau dešimt.

Žmona žiūrėjo tai Į vieną, tai į antrą, bet, 
pagaliau, neiškentus sušuko:'

— Abu jūs meluojate! Norite pasijuokti ir 
paerzinti mane.

B re vkovas niekuom<‘t negalėdavo sutikti, kad 
jo “šposai” taip lengvai būtų Įspėjami.

— Mes juokaujame ? Cha-cha! Gerai I Taip, 
p. Ona. mes j'itokaujam! Ne palaikyk, TAmSta, 
mūsų žodžių rimtai^.

Tru|mtį patylėjęs, jis vėl atsikreipė į Terent- 
jevą:

— O žinai, kas link tos ispanės Marenitos tai 
jau tavo gryna teisybė!

Terentjevas jokios ispanės Marenitos nepa
žino. bet dabar jis tartum prašvito:

— Matai, aš sakiau, kad mano tiesa,
(Bus daugiau)

7/ -. j;-;į 
tai vis daromą vardan darbo 1 
žmonių gerovėse:

Nejaugi ir dabai* neprasi- 
krapštys akys socialistų su
kvailintiems pasekėjams ir 
ne spirs jiems gerą kiką ir 
ne pašius juos Trockini ku
gelį nešioti, vietoje, mulki
nus darbo žmonelius ir orga
nizavus Lietuvos valstybės 
bankų plėšimą.

z‘ 3
Lietuvi tėvynaini! Minė

dami Vilniaus užgrobimo 
liūdnas spalių 9-tos dienos 
sukaktuves, atminkime savo 
brolius, tikruosius Lietuvos 
sūnus, paguldžiusius savo 
galveles Vilniaus gynimo 
nuo lenkų užpuolimo metu. 
Taipgi atminkime ir tuos 
Lietuvos sūnus, kurie eidami 
valstybės jiems pavestas pa
reigas, krito aukomis Taura
gėje nuo lietuviško socialisto 
kulkos.

Spalių 9-tą atminkime 
juos savo maldose, prašyki
me, kad inielaširdingasis 
Dievulis duotų jiems dan
gaus karalystę, nes jie žuvo 
gindami mūsų gimtąjį kraštą 
— seną mūsų Tėvynę Lietu
vą.

Jei da kuri kolonija nėra 
prisirengus spalių 9-tą tinka
mai pamįnėti, prašome pasi
skubinti tai padalyti, nes 
laiko jau nedaug liko.

Kas jaučias, lietuviu esąs, 
keno gyslose plaka lietuviš
kas.kraujas, tas tikrai pasi
stengs, kad Vilniaus len
kais užgrobimo dienoje pa
darius kokį nors naudingą 
darbą, kuris paskubintų vil
niečių išliuosavimą iš lenkų

-k5.il 'dar rtttoįAdžiau keikia į 
tu laferas, tu.bedievis, tu ne
dėkingas, tu ne lietuvis, ne. 
demokratas, nebesiųsk dau
giau savo laikraštpalaikio, 
-aš velyk skaitysiu bedievių 
laikraštį... etc.... etc... etc...

Džiaugiasi redakcija tokį

1920 m., kuomet da silp
nos Lietuvos negausingos 
karinės jėgos Lietuvą gynė 
nuo įvairių vidujinių ii* iš
laukinių nepriklausomybės 
priešų; kuomet lenkai apsi
mesdami lietuvių broliais, 
užvedė “broliškas” derybas 
Suvalkuose, tuo pačiu laiku 
kiti Lietuvos vaikai — išga
mos darė planus kaip tuos 
“brolius” apvvlus.

Rašalas da buvo nenu- 
džiūvęs nuo Suvalkų sutar
ties pasirašymo, kaip lenkų 
legionai vedami lietuvių iš
gamų puolė Vilnių, kurį ir 
po šiai dienai laiko pagrobę.

1927 m. Lietuva nors kur 
kas yta stipresnė, bet jai į- 
vairių pavojų yra nei kiek 
nemažiaus, kaip 1920 m. ir 
štai atsiranda kiti Lietuvos 
vaikai, kurie, kaip ir pirmie
ji, nuduoda didelį savo mo
tinos pamylėjimą ir jie ban
do pamėgdžioti garsųjį Pil
sudskio sėbrą ‘ ‘maištininką ’’ 
Želigovskį, tiktai vietoje 
puolus Vilnių atimti iš len
kų kruvinų nagų, jie puolė 
Lietuvos banko skyrių Tau-

I f
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Siūlė valstybe pairo, 
provincijų (sričių) 
toriai neklausė res-

/ pubbkomškos centro vyriau
sybės. O didžiatisios, toliau 
gulinčios provincijos, Tibe
tas ta Mongolija, visiškai at- 

> siskyrė ir pasiskelbė nepri- 
g- Tklausomomis vals^bėmis. 
■L _ Likusių 18 provincijų gu- 

bernatoriai nors formaliai 
» neatsiskyrė, bet ištikro elgė- 
r si kaip ir nepriklausomai.

DaūgumA jų turi mažesnę 
ar didesnę savo, kariųomealę.

. Turintieji stipresnes kariuo
menes gubernatoriai pama
žu užvaldė šilpnesniąsias 

-provincijas. Tuo būdu siisi- 
darė du stiprūs centrai: 
šiaurėje Mandžurijos guber-' 
natorius Čangsolinas, o pie
tuose Kantono (didžiausias) 
ir turtingiausias Kinų mies
tas su uostu) vadas Sun Yat 

rtr Senas. Jis buvo demokratas 
' su socialistinėmis pažiūro- 

J . mis. Jo tikslas išvyti iš Ki
nijos įsivyravusius svetimša
lius ir sudaryti vieną tautiš
ką demokratišką valdžią. Bet 
jam nepavyko įvykdyti savo 

' ' - užmanymą. Jis mirė 1924 
metais. Jo darbą varė to
liau -jo įsteigtoji partija 
Kuomingtang. Kantonie- 
čiamš pavyko sudaryti dide
lę stiprią 
nos vyriausiu vadu buvo ge
nerolas Čankaišekas. Čan
kaišekas greitais žygiais už
kariavo visą pietinę Kinijos 
dalį.

Šiaurinė dalis su sostine 
Pekinu pamažu pakliuvo 
Čangsolino galioti. Pagaliau;

‘ kantoniečių kariuomenė su- 
sirėmė su Čatigsolino kari-

, šėmis jėgomis. Čankaišekui 
geriau vykų. Jis keliose vie
tose sumušė Čangsoljno ge-

■ v -

t
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(Tęsinys) A.r < 

Daina Nr. 2. 1
“VAt DARBE, DARBE” 

^(Gaida:^ Vai varge, varge”)

. 1. ž .Vai darbe, darbe sunktis darbeli, 
Kada aš tave Vargšas užbaigsiu, 
fcida aš tave Vargšas užbaigsiu. 

Nuo anksto ryto iki pat nakčiai,. 
Aš ptakaitubdams dirbu darbelius. 
Aš prakaituodams dirbu darbelius.
O jei sustoju aš pailsėti,'' 
Tuoj visi rėkia: Kaulai eik dirbti, 
Tuoj visi rėkia: Kaulai eik dirbti.

(Užbaigęs cldiną. sunkiai atsidūsta, pasi- 
rajigotir pro vartelius išeina. Iš gryčios išeina 
Paulina.)

PAULINA. — Kaulai! Aš vandens netu
riu! (Dairosi). Kur tu? Nėra, gal vėl kur 
užmigo. (Prieina prie šulinio, pasisemta vię- 
drą vandens ir nešasi i grįšią.) Dar aš to
kio tinginio berųo nemačiau. (Į^iią-^grį&ią. 
Iš lauko pro vartelius' ateina Barbora.) -

BARBORA (apsidairius). — Kaip pas 
jtts švaru. Kiemas gražiai nušluotas, dar
želis gražiai.išttiisytas, bet nestebėtina, mat 
šįmet dvi merginas pasisamdė. Ale, ką aš 
negaliu sužinoti, talkam jie tą aiitrą mergi
ną pasisamdė. Girdėjau, kad ji iš miesto. It 
tu man sakyk,- kaip Paulauskai ją galėjo 
samdyti. (Iš grįčioš išeina Ona).

į ONA. — O, tai tu čia Barbut! Sveika

7 BARBORA. — Sveika, sveiką kaimyn- 
kėle. • Ėjau pro šalį, sakau, nžbėgsm ant va
landėlės. Kaip visi sveiki, esate?

ONA. — Visi sveiki, dėkui Dievui. Pri
sėsk trupučiuką. (Abidvi susėda)..

BARBORA. ■— Dėkui, širdele, bet aš ne
turiu Laiko. . r -> '
— -ONA. — Kur*taip skubiniem Kas gero 
girdėt1? , ' ....

Ijerystės luoman, prieš leidimo gavimą per tris dienas skelb
tų viešai ąftvo pasiryžimą, r Daugelis to nenori daryti, tai 
smunka Meksikon ženytis. čia matome kaip teisėjas “šliū- 
bavoja*’ porą iš San Diego. ...

PADAVIMAS

su Čąngsolinu, ar Hankou 
su Nankinu. Bet ir Čangso- 
lmu pradėjo nevykti. Du 
svarbūs jo generolai su savo 
kariuomenėmis perėjo Čan- 
kaišeko pusė. Čangsolinas
pradėjo derybas su Čankai- 
šeku. Bet tik dėlto, kad iš
lošti, laiko ir atsigauti. To
dėl iš* derybų nieko neišėjo. 
Čankaišekas vėl pradėjo 
kovą prieš Čangsoliną.

' <, •'A ' 5 •* " v ; \

Tuo tarpu, bolševikų bi
čiuliai, pasilikę Hankou, pa- 
mązu. įffltikino,; kad sikko- 
triūnizmū netoli nueisi. Ko
munistai kėlė minias ir sten
gėsi visur pagrobti valdžią 
savo rankosua, kad pagaliau 
sukelti - socialę revoliuciją. 
Hankou valdžia, nors buvo 
bolševikams palanki, bet to
li gražu ne komunistai. Y- 
pAč komunistų nemėgo Han- 
koli kariuomenės vadas, ge
nerolas Fynjujsian. * Jis net 
slaptai tarėsi su čankaišeku, 
kad susidėję kartu pašalin
tų Hankou vyriausybę ir iš
vytų komunistus. Pagaliau, 
liepos rpėnesį, Hankou val
džia nutarė nutraukti santv-• •* 
kilis su Maskva ir išvyti ko
munistus. Maskvos atstovui 
Borodinui Įsakyta išvažiūo- 
ii, o konnmistils pradėtu Ša- i 
linti iš visų vietų, kišti į : 
kalėjimus ir žudyti. Greitu 
laiku Hankou nuo komunis
tų visiškai nusivalė.

O Kankintu, tuo tarpu ne
vyko. Čankaišekas liepos 
gale ir rugpjūčio pradžioje 
pralaimėjo keletą •.svarbių 
mūšių pęeš Čangsolino ge
nerolus ir buvo priverstas 
pasitraukti. Kankino vyriau
sybė' atėmė pralaihrėjusiam 
Čankaišekui vyriausią vado
vybę ir pasiūlė vadovauti 
vienai kariuomenės daliai. 
Čankaišekas užsigavo ir ne
sutiko. Jis nutarė visai pa
sitraukti. Pasiėmęs kelis 
šimtas ištikimų sau kareivių 
ir 500 tūkst. svarų pinigų, 
jis išvažiavo iš Kankino.

čankaišeko kariuomenė vi
sai pairo. Čangsolinas pra
dėjo žengti pirmyn. Pasku
tinėmis žiniomis, Čangsoli- 
ho kariuomenė jau paėmusi 
Kankiną. Tokiu būdu, kan- 
toniečiai dėl savo suskilimo 
prakišo. Bet dabar, Hariko- 
viečiams išvarius komunis
tus ir pasitraukus Čankai
šekui iš Kankino, išnyko 
svarbiausios abildu sparnus 
skiriančios priežastys. Todėl 
galimas daiktas, kad Kanto- 
niėčiai vėl susivienys. Bet 
ar pavyks jiems vėl atsi
griebti prieš Čangsoliną — 
nežinia.

Tačiau karas Kinuose eis 
dar ilgai. Kuo pasibaigs ir 
kada,-sunkti*pasakyti. Kai 
dėl paties karo, tai nereikia 
manyti, kad ią labai 
baisus. Karas ten eina tik 
ties didesnėmis Upėmis, gele
žinkeliais ir pajūry. Šalies

” * ■ ■ . L 1
- Kartą Lietuvos kunigaikš-pabėgo. Tada Aagis sako 
tis Gediminas važinėdamas 
po Lietuvą privažiavo kai- ■ 
mą, kur vienas ūkininkas 
sėjo žirnius. Jis sėdamas 
nuolat žiūrėdavo į Dangti. 
Privažiavęs kunigaikštis 
klausia: “Delko tu sėdamas 
žiūri nuolat aukštyn ? . Ką 
tai reiškia?”' Ūkininkas at-

■ '/ .

sakęs, kada jis matąs našą 
krintant, tai sejąs o kada 
nematąs, krintant — nešė- ' 
jąš. Kunigaikštis pamąstęs 
tarė: “Jei tu esi toks išimta 
tingas, tai.pasakyk kada tu 
mirsi?” ūkininkas -kuni
gaikščiui atsakęs, kūd jis 
mirsiąs per Kalėdas. Tada 
kunigaikštis tarė: “Jei tu 
žinai savo mirtį, tai pasa
kyk kada ir aš mirsiu?” Ū- 
kininkas ' jauta pasakė, kad. 
kunigaikštis mirsiąs per Ve-- 
lykas. Nustebęs kunigaikš
tis klausia: “Pasakykar ne
galima būti} išsigelbėti nuo 
mirties.” Tada ūkininkas 
pasakęs, kad tik tuomet.iš- 
sigelbėsiąs, jei Velykų dieną 
jis eisiąs vogti: "

Po kiek laiko kunigaikštis 
sužinojo, kad tas ūkininkas 
su kuriuo jis kalbėjosi jau 
mirė. Su didžiausiu nekan
trumu laukė-Velyki} ir. nu
tarė eiti ir pavogti arklius, o 
paskui vėl grąžinti.

Kunigaikštis nusivilko sa
vo rūbus, apsirengė papras
tais ir eina pas ūkininką 
vogti. Atėjęs sustojo gale 
tvarto ir žiūri pro sąsparą 
ar ką nepamatys. Pamatęs 
žmogų iš kito galo tvarto be
žiūrintį, kunigaikštis klau
sia: “Kas tamsta esi?” Ne
pažįstamasis atsako, kad 
esąs irgi vagis. “Tai mudu 
šią naktį draugausiva”—ta
rė kunigaikštis. Abi! eina 
priė tvartų ir mano sau kaip 
tą arklį išvedus iš tvarto. 
Kunigaikštis nuėjęs prie du
rų pradėjo jas Įaustų bet iš- 

, girdęs ateinanti ūkininką

kunigaikščiui: “Eiva į kuni
gaikščio pylį pinigų vogti.” 
Taip jie ir padarė.' Įėję į 
vieną pilies kambarį, -kur 
buvo sudėti pinigai, pradė
jo vienas ir antras piltis į 
kešenius. Kunigaikštis pri
ėjęs prie savo pinigų pradė
jo piltis^bet vagiui pasida
rė pavydu ir jis priėjęs tėš
kė kunigaikščiui į ausį saky
damas: “Neimk čia nuosavi 
kunigaikščio"pinigai.” Mat 
•jis nežinojo, kad pačiam ku
nigaikščiui davė įv ausi ta 
dar pridūrė: “Mūsų kuni
gaikštį rytoj nuodys ir taip 
visi pinigai teks mums!” 
Prisipylę pinigų kišenius jie 
užrakino kambarį ir nuėjo 
savais keliais. Kunigaikštis 
suprato kur it ŪeSko būtų 
miręs. 'Vągį^, ^ar su kuni
gaikščiu vaikščiojo, buvo jo 
paties tarnas, kur* midų į 
stalą per pietus nešdavo.Ku- 
nigaikštis vagį tuojau, paži
no, nors .vagis kunigaikščio 
nepažino. Kitą dieną, per 
pietus, atnešė kuigaikščiui 
midaus, bet kunigaikštis 
pats negėręs nė lašo viską 
liepė būtinai tarnui išgerti. 
Tarnas išgėręs krito žemėn 
ir numirė. Tokiu būdu ku
nigaikštis išsigelbėjo nud 
mirties.-—“Šaltinis.”

“; <Js taį gi»tu #iM
- ? BARBORA Tai žiū 
naują merginu Rožę.;

Mergina dar mėnesio pas mane nei 
visą jos gvveniitią jau s

• BARBORA. — Dar ne visą, kaiiū 
ne. Ir as jau žiiiių nerenku,
sakyti ką girdėjau. * Jus pasisamdėte 
ną apie kurią nieko nežinote. O aš n 
kad ji yra neteisinga;: rt’

JUOZAS (atsisėsdamas prie šUl 
Aš pasamdžiau tai mano dalykas, o ni 
Ji pas mane dirbs, ne pas kitus.

... .. /
BARBORA. — Matai, norėjau $ 

perspėti, o tatnstos šūpykete.
ONA — Niekas nesupyko, Bai 

nereikia žmones apkalbėti.
BARBORA Aš jau, širdele, 

neapkalbu. Ką girdėjau tą pasakiau.*..) 
tai aš skubėsiu, dovanokite, kad sutruki 
Sudiev, kaimynėliai, sudiev. (Išeina.)r^

ONA? — Sttdičv, Barbtit Juo^a 
supykdei. '

JUOZAS. — Supykdžiau? Tai 
žuvis ją supykdė. Aš nesuprantu, kodėl 
kurie žmonės taip rūpįndsi svetimais*.risi 
lais. /(Atsistoja, pasisemia-vandenąį'atęa 
ria, užsirūko pypkę ir išeidamas 
telius kalba:) Na, eisiu baigt ratus 
Rytoj, motin, važiuosim į turgių

ONA.—Ar anksti?
JUOZAS. — Reikėtų išvažiuoti; 

O kur Rožė? -
ONA. —Ji turbūt darželį taisos *
JUOZAS.— Ką-gi ta Barbora 

pasakė? -
ONA—Ale, ką ten. r, paplepėjo 

ir išėjo.
- JUOZAS, — Ji tai tikras “la 
viską sužino ir paskelbia. (Išeina).

ONA — Eisiu į grįčią žiūrėt vakariai“ 
(Įeina į grįčią. Įeina Rožė.)

ROŽĖ. — Gražus bus mano 
gėles pasodinau, palaisčiau, Dievas už 
gins. Čia bus smagu metelius praleist 
rai, Dievas mane atsiuntė pas gerus 
įlinkus. Jaučiuos kaip namie. Namai! 
kaip graudu, kad toli nuo jų turėjau pa 
šąlyt kol žmonės užmirš kalbas. Čia ga 
įniršiu praeitį. Užmiršiu padarytą 
Padariau klaidą, ir dėl žmonią 
jau čia, toli nuo namų ieškoti priegl; 
(Pauža.) Kaip gražiai, (žiūri į vaka 
saulutė leidžiasi. (Dainuoja).
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. tierolus pradėjo stumti juos 
šiaurėn. Rodėsi, kad Kan- 
toniečiai greit užkariaus vi
sų Kiniją ir įvykdys Sun
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' BARBOB'A. —Tik jaytne4 Širdelę ne 
iiu, kad ji tamstoms it* iri-

• '. OKA. — Nekurie žmonės tąi perdaug rft- 
7‘lpinaM svetimais reikalais.

dėl snvo "drau- Tik nenorėčiau, kad j{ tamstoms if vi- * 
sani kaimai Rėdo padarytų. (įeina is lauko n0» ) 
Juozas). ~~ j' - • E i
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Yat Seno sumanymus. To
kia padėtis buvo šių metų 

v. pradžioje.
Bet čia likimas nulėmė ki

taip. Sun Yat Senas buvo 
susibičiuliavęs su bolševi-

dėjo pinigais, karo medžia
ga ir kitais būdais. Sun Yat 
Senui mirus, bolševikų įta
ka dar padidėjo. Jų agita
toriai, kurių vadu buvo ap
sukrus, Maskvos internacio
nalo atstovas — Borodinas, 
platino komunizmą ir orga
nizavo komunistinę partiją. 
Komunizmas vis labiau įsi- 

/ galėjo. Kuomintango vado- 
‘ vybėje taipogi buvo nemaža 

komunistų:;
• Šitai labai nepatiko vy
riausiam kariuomenės vadui 
Čankaišekui ir kai kuriems 
Ktiomintango nariams. Čan- 
kaišekas pareikalavo, kadi 
komunistai būtų pašalinti iš 
partijos, i.š Ifttrkiomenes įr 
kitų viėtijr ir kad taitij nu
traukti santvkiai su Maskva.
(,Nemaža vadovaujamų as
menų iš kantoniečių jam

Kinija petgyveua, tai, ką 
Europa yra pergy 
pties kelis šimtas met 
Europoje ne tik. viduramžy, 
bet ir
• * ' #

Tenuši 
tų. Ir

naujasniais laikais, 
kaip š^ioliktam^ septynio
liktame Šimtmety, ėjo nuola
tiniai vidaus Karai, iol su
sidarė didelės stiprios tvar
kingos valstybės^.

■ Ką! Etiopą yra pergyve
nusi prieš porą šimtų r 
Azija pergyvena‘daimr.

(“Mūsų Rytojus”)

AMERIKOS RUYYTOJAI 
. ŽINO KAS GERA

Per pusantrų mėtų P. Lo- 
rillard Kompanija klausinė
jo rūkytojus visur kas tokio 
nemalonaus randasi. cigare- 
tilose, kuriuos rūko dabar. 
Vieni sako, kad per stiprūs, 
kiti kad gerklę drasko, o dar 
kiti kad per karšti. . ~

Tuomet ši išdirbystė stojo 
į darbą if padirbo naujos rū
šies rigaretą ir išleido po pa- 
saulį.Galutinai rūkytojai pa
reiškė. kad jau turi ko senai 
norėjo/ Ir taip OLD GOLD 
eigaretai išsipopulerizavo.

OLD GOLD yra švelnus it 
vėdinantis cigaretas. Nėra nė 
kostilio vežime. •Galima juos 
rūkyti ryte, dieną if vakare 
be jokios gerklės iritacijos. 
Kokį gėrėsi' * galima 
duoti

'X

BARBORA. — Ale,-širdele tu mano, ką 
aš gale sodžiaus gyvendama girdėsiu. O kaš 
pas tamstus girdėt? Matau dar vieną mergi
ną pasisamdėtert

ONA.
gina atėjus pasisiūlė, tai ir pasamdėme.

BARBORA. — Taigi, ^aigi — bet kažin 
koki ji bus.

ONA. — Labai gera mergaitė. Darbšti, 
paklusni, visai nesigailėsime, ją pasamdę.

BARBORA — Nesigailėti, ..bet turbūt 
gailėsites. J

• ONA.
BARBORA. — Iš kažin kur atėjo ir pa- 

samdėte. Aš jau žinau tokias, kurios atėję 
visam sodžiui padaro gėdą.

.ONA. — Už Rožę aš atsakysiu.
BARBORA — Atsakysi. O nieką apie 

ją nežinai. Nežinai nė iš kur ji atėjo, nekas 
ji per viena; Aš jau trupučiuką apie ją 
sužinojau. Zinai, širdele ttt mano, 'Jurgiu 
mano brolisdtaba Smilgių pastoje. Jis man 
sakė, kad vakar Rožei Dargaitei, buvo atvi
rutė. Ir jis man pasakė kas tėti buvo para
šyta. Mat jis antrašą beskaitydamas visą 
perskaitė. z

ONA. — Tai negerai, juk nuodėmė kitų 
laiškus skaityti. , .

BARBORA. — Tai matai, širdele, tenai 
be laiškas būva bet atvirutė. Ir ką tu ma
nai jis man pasakė: Sako, parašyta: “Ma
ma tau viską dovanoja, grįsk namo.” Tai 
matai,' Širdele, kas nors .vra užslėpta. Bet aš 
sužinosit!. O jums tai mat nerūpi, ką į savo 
namus priimat. Beje, jūsų darželis šįmet la-i <

jų veri
e.‘- J ** v..

N Daina Nr. 3. •
SAULELE RAUDONA - 

Muzika M. Petrausko ' ‘;
Saulelė raudona vakaras netol, .
Paleisk manė motinėle su saule namole 
Eisiu į darželį skinsiu tris gėleles, 
Skinsiu broliui ir tėveliui ir savo b<
(Iš gričios išeiiia. Ona.) ’

ONA. — Ale, ištikrųjų, tu, 
žiai dainuoji/ 'v .

ROŽE.—Tamsta, šeimininke, 
•mane giri. Ar matei kaip aš daržel 
siau. - ’

ON A. — Nemačiau, bet nujaučiu, 
met mūsų darželis bus iš visti

ROŽĖ. — Eikim pažiūrėt. (Ats 
ONA. — Man net Barbora, s 

sų darželis gražus.
ROŽĖ. — Kokia Barbora?
ONA.—Ar tujos nepa

diname: “kaimo laikraštis.^ Ji 
tai su žiniomis. (Abidvi nuem 
Įeina Rartlfig atsisėda prie ši * 
atsidūsta.)';

RAULA$L-Oįoi,kaip 
pučiuką nžfočFkSiu akis. ( 4 
ir pradeda snausti. Iš darželio 
&s daina. Kaulas atsisėda h

- • ū i v -f ' '1
(Bus daugiau)
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Duldelė

90C3O&Ki3ti$K9(

801 Bank St., 
AVaterbury, Conn.

LIETUVOS 

ŽENKLAI

įDUETAI įC
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų ............

dominės koncertas. Viąį im
kime dalyvumą šioje dvasios 
puotoje. - ’

dar kitu dalykėliu. Po progra
mai bus šokiai. x

Žodelis dėlei šio koncerto. 
Pas mus, ačiū Dievui daug yra

bus miesto majoro rinkimas. 
Lietuviai remia senąjį, nes jis 
mums yra daug pasitarnavęs. 
Spaliu mėnesiu bus rinkimai ir 
jis tikisi laimėti..

Atidaryta Parapijos 
"Mokykla

ŠĮ rudenį tapo atidaryta šv. 
Antano parapijinė mokyklą. 
Mokytojaus Jėzaus Nukryžiuo
to Seserys. Parapijonys labai 
įvertina kleb. kum I. Boreišio 
pasišventimą, nes’ jis užleido 
kleboniją seselėms.o pats gyve
na kitur.

- LDS. nariai, kurie mokate 
‘‘toolseterio” darbą kur maši
nomis išpjauja misingą ir varį 
atsišaukite. Darbas lengvas ir 
geras. Galima pasidaryti po

lo nžsisakyt 
(l -e >

Radiolas

PATERSON, M. J.
Jungtuvės A

' Rugsėjo 18 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje tapo su
rišta amžinu moterystes rysiu 
p. A. Sasnauskaitė, -su p. H. 
Hammond. Laike jungtuvių 
labai grąžui i sugiedojo solo p. 
(L-Yalkiutė “O Prbinise Me.” 
Tos giesmetės’ž60£iai ir p. O. 
Volkiutės malonūs balselis pa
lietė visą susirinkusią jausmus. 
P. J. Sprainaitis giedojo “A.ve 
Maria.” Skambėjo-tikrai ar
tistiškai. P. A. Saspauskiutės 
paskutinių jaunystės valandų 
palydėti susirinko nemažai jau
nimo. P. A. Sasnauskaitė buvo 
dora ir visą mylima mergaitė. 
Ji buvo choro žvaigždė. Prie 
parapijos- choro priklausė nuo 
pat mažens ir buvo uoli narė. 
Tikiu, kad Albina ir toliau ne
pamirš dirbus dailės srity.

Širdingi Vaišingumai.

A. Sasnauskaitės tėveliai 
iškėlė puikias vaišes jos drau
gams, kaimynams ir gentims. 
Susirinkę maloniai pasikalbėjo, 
pasilinksmino ir palinkėjo Al
binai ir jos mylimam ilgiausią 
metelių, ramiai išsiskirstė. Pa
lieka ir man garbės palinkėti 
Albinai ir jos širdies išrinkta
jam draugui ilgiausų metų mei
lėje ir džiaugsme gyventi.

Rep.

MIŠKAM CHORUI<^
12. Ginkim šalį Lietuvos....................... .. .50
13. ' Giesme į Šv. Kazimera .. ......................50-
14. Lietuvos Vyčiu Imnas .............. -25
15. Pirmyn į kovą ..............  .50
16. Mes grįšim ten....................... '............ .75
17. a) Išauš vasarėlė, j

, b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė ...........50

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksti rytų, ' ’
c) Aš užgimiau Lietuvoj;........... .50

19., a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelefs........ .. ..............  .50

20. a) Miels tėveli,
'b) Oi skauda galvelę,

<e) Atsigėriau žalio vyno............ . ............. 50
21. a) Oi džium-džium,

b) Už jūrių,
c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą...........................   .50

22. a) Takusis ryteliu z
r . b) Oi laksto vanagėlis,

c)>Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50 ».? ' ■ in b i
Visos virš paminėtos dainos galima gauti 

“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo- 
Aite taip:

Klausėsi Kumštynių

Rūgs. 22 d. Lietuvių Salėje, 
pp. Usalių’ ir Buknio radio į- 
rengtn apartatu, žymus būrelis 
lietuvių gavo progos klausyti 
kumštynių eigos Chicagoje, 
Dempsey-Tunney susikirtime. 
Lietuviai pradžiugo kuomet 
gavo žinią, kad Dempsev nuga
lėtas. . .

Sąjungiečių Vakaras

Rugsėjo 25 d. Moterą Sąjun
gos 26 kp. turėjo įrengusi vaka
rą šv. Jurgio parapijos salėj, 

"priėmimui L. K. M. atstovės p. 
Pikčilingienės. P-niai Pikčilin- 
gienei įėjus salėje giedota Lie
tuvos imąas. Šauniai kalbėjo 
p. Pikčilingienė apie Liet. Kat. 
Moterų Dr-jos veikimą ir jos 
tikslus. Kalbamai dr-jai su
rinkta $112.65 auką.. Dar kal
bėjo kun. V. Vilkutaitis, kun. 
M. Kuliavas ir du miesto Tary.- 
bos nariu. Vaidinta operetė 
“Lietuviškas Milijonierius.” 
Operetę vaidino Bažnytinis 
Choras, vadovaujant muz. Či- 
žauskui. Dainavo jaunų są- 
jungiečią choras. Programą vet 
dė p. P. Muliolis. Žmonių buvo 
nemažai. ‘

Medonienės Koncertas 
-- \ .

Spalių 2 d.', Lietuvių Salėje 
žymiausia Amerikos, lietuvių 
smuikininkė pC Medonienė Iš 
Detroit, Midi, duos koncertą. 
Tai bus pimnrtinė proga lietu
viams išgirsti profesionalę lie
tuvių moterį grojant smuiką. 
Dar-gi kųncertę ^dąįnuos solo 
visų mylima dainininkė p., Sta
sė Greičienė ir yisų mėgiamas

RUDENS VAIDINIMŲ 
SEZONUI 

reikalaukite 
NAUJĄ IR UNKSMIAUSIĄ 

VEIKALĄ

‘ŽEMĖS ROJUS”

Savybės Vakarėlis

HETDAIT IMPUIP IRI__  RuSs-17 d., vakare, Lietuvių1 gabių dailęs jėgų; matome juos
Ut I nUl I j MlullluAN Šalėjė įvyko šv. Jurgio draugi-l dainuojant, vaidinant. Bet pa

rarėme Parapiją ' ^savybės vakarėlis minėji-Į našios kaip gerb. Medonienė 
mui 40 metų draugijos gyva vi-, mums neteko matyti ir girdėti 

X. Kataržis ir A. Noreika, • Vakarėlis skaitlingai da- j lietuvių dailės arenoje, tai čia 
giininkai pristatė šv. Jurgio ]yvav0 nariai su savo šeimvnė-’ kiekvieno pareiga remti p. Mę- 
rdpijai anglių visai žiemai, }emis, linksminosi ir vieni’ ki 
mdami jokio pelno. Parapi- įįems gerus linkėjimus tėikė.
liko graži suma. ’ . . ■

- vv X-. -a-a -» a ■ v r.-ar. a zxaan Teatras

Kuopa apgailestauja a. a. J<^ 
no Statkaus, kuris prisirašęs į-

Z

nešė daug gyvūmo ir bfitųdang 
prisidėjęs prie* išauginimo mū
sų kuopos.

Lietuviai darbininkai, kurie 
yra šios šalies piliečiais čia lo
šia svarbią rolę. Politikieriai 
norėdami gauti miesto “džia-

Visokių rašytojų 3-ją veiksmą 
komedija I

KAINA 50 CENTŲ ’ '
DALYVAUJA 5 vyrai ir. 4 mo- ; 

terys. Scenerijos: miesto ir far- < 
mos kambariai. ]

ši komedija šiais laikais labiausiai ;
J žmonėms patinka.

Galima gauti: J
**DABBraimus,> 

866Broadway, Sa Boston, Mass. ;- VĮaasaacsaBsasaagBBsgaaaa | 
“Geri raštai suramina, pa- ; 

inoko, geroJ;
sužadina ir sustiprina tikeji- ; 
mą, kelia žmogaus dorovę, ; 
vadovauja senam ir jaunam ; 
dorovingame gyvenime.” Į

Minėtas vakaras parodė kad 
Detroito visuomenė užjaučia 

į art. Olšauskui, nes svetainė 
buvo taip prisikimšusi publi
kos kad nebuvo galima ne sta
lų prirengti:

Susėdus vakarieniauti vieti-; bą” labai skaitosi, šiais metais 
nis kleb. kun. I. Boreišiš pasa
kė kelius žodžius apie vakarie
nės tikslą, būtent, kad J. Ol
šauskui yra reikalinga pinigi
nė parama'. Susirinkusieji at
jautė ir tuoj pradėjo popierinės 
slinkti į vieną krūvą, kurių su- 
slinko apie 250 dolerių. Taip

' kad iš viso J. Olšauskui per
duota trys šimtai dolerių.

Šioje vakarienėje dalyvavo 
visi Detroito biznieriai ir neku-

r

rie profesijonalai Valgią ga
minime daugausia pasidarbavo 
p-lė M. Endroliuniutė ir p-lė O. LDS. nariai kreipkitės pas 
Kaupiate. Art. J. Olšauskas į ’r «aus^c dykai. Pasalie- 

. jaučiasi daug geriau ir tikimės, c*ams bus parokuota $5.00.
kad neužilgo bus sveikas. Lau
kiame visi, nes piknikai ir vi
sokie išvažiavimai pasibaigė, 
prasideda koncertai, teatrai ir 
kitokie vidaus pasilinksmini
mai. Art. Olšauskas kaip tik v- 
ra meistras prie tokiii parengi
mų. Jis yrė. pilnas dzimdžiškos 
dvasios.

WATERBURY, CONN.
LDS. 5-tą Kuopa Auga\-

Šioje kolonijoje darbininkai 
pradeda susiprasti. LDS. 5 kp. 
mėnesiniame susirinkime, ku
ris įvyko rugsėjo 25 d. prisira
šė du nauju nariu Jieve. Urbon- l
talięnė ir L. Povilauskis._____

Jeigu visi nariai atsivestų 
nors po vieną narį kaip^kad 
mūsą pirmininkas, tai mūsą 
kuopa guoliais -pašoktą aukš- 
tvn.

i



Valdyba•oius

Štili, How About a Washroom?

(wx’S EG6 C^VeO- 
ff\aHiM,1bo- -5. .

Hyde Park Braneh, Hyde 
Park High Bldg., Hyde 
Park. '

Mechaniškos Dailininkystės

Mechanic Arts, Mechanie 
Arts High Bldg .5 Dalton, and 
Belvidere Sts., Back Bay,

Visose šiose mokyklose mo- 
•kymas dykai. Yra speciales 
klasės tiemsi, kurie nori pasi
mokinti dėl gavimo piliety
bės, popięrij. Lietuviai pasi
naudokite proga., Mokytis 
naudinga ir reikalinga vi
siems kur negyvensite Ame
rikoje ąr Lietuvoje.

2 d. įvyks šios 
bertaininis susi- 
Nariai turėtu su-

ŠV. PETRO IR POVILO D-JA - /t - J ’ f ro ¥ xxx v xxjv u * j*. ,varemj (bUv. Gadunavo) vaisė.,
MINI 25-KIŲ METŲ [Telšių apskr.,- buk gyvenąs Ta-

, qnkAiri’Tnn?<S ’ ,coma, Wash, bėk gimines Jo ad- 
SUKAKTU VKB . .. .reso neturi — labai pageidauja^

Šv. Petro ir Povilo pašal-L 2> Polkai, Stasys, Kązys įr 
. .. „. i' • • -Leonardas, kitę iš Žemaitijos, A-

pine draugija šiemet mini -15^ merikon atvykę prieš didįjį karą, 
metą sukaktuves, 
kaktuvės yra svarbios, nes 
nedaug draugiją rasime, ku
rios išgyvenimą 25 metuš.

Ši draugija per tuos 25 men
tus pergyveno visokią audrą, 
bet dabar jau beveik yra 
Kuosa nuo ją. .

Daug mūsą draugiją su 
šventi)ją vardais pasekė žy
deliu teorijas ir jau tarnau
ja bolševizmui. Šv. Petro ir 
Povilo draugija išsilaikė nuo©
tos vergijos ir kasmet vis- 
sustiprėjo, tai dabar galima 
tikėtis ir laukti šviesios atei
ties. '

Spalią 
draugijos 
rinkimas, 
eiti gausiai, nes bus nomina
cija valdybos 1928metams.

J eigų ši draugija išsilaikė 
per 25 ihėfuš ir ypač per pa
staruosius metus paaugėjo jr 
sustiprėjo, tai tik dėlto, kad 
nariai pastatė tinkamus as
menis į valdybą, kurie sekė 
šv. Petro pėdomis ir vedė ki
tus narius tuo keliu. •

Tą pačią dieną, t. v. spa- 
lią 2,"8:45 ryte bus draugijos 
šv. mišios už mirusius narius.

Be to, dr-ja rengia jubilie- 
Rep. jinį balių spalią 11 d.

" L I -JI l -
< A 

r bot a ujodm’t 
Thimc AM 
VEŽINA 
\faaqm t į .

ši kompanija Išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirš. Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl'lietuvių bizųio.

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

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Šios su-(Stasys gyvenęs Rochestery, o Ka
zys ir Leonardas BrookĮyn, N. Y. 
Ieško giminės. ‘

3) Puodžiūnas, Juozas, kilęs iš 
Ignotiškių kaimo, Kovarsko vai., 
Ukmergės apskr., Amerikon atvy- 
,kęs 1925 m.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: Lithuanian Consu- 
late Geperal, 15 Park Row, Nevv 
York, N. Y. ; ■

GRĮŽTA EKSKURSANTAI
Lietuviu Prekybos Ben

drovė gavo žinią, kad laivu 
“Lituania” grįžta palydovė 
p-lė AI. Gribaitė, bendrovės- 
vedėja su šiais ekskursan
tais^ pp. Tvaska ir Brūzga 
norw(piečiai, p-nią • Pet
rauskienė ir p-lė Petrauskai
tė vvąterburietės, p-nia Ona 
Nevinškienč' bostonietė ir 
p-nįa Vindąsiepė. .. - t .

Beabejo grįžta ir daugiau 
ekskursantą, kurie pirko lai
vakortes pas kitus agentus. _

Laivas “Lifhuania” at
plauks New Yorkan spalią 3 
d. vėliau ar anksčiau, taip 
praneša Baltic Anierican lai
tą kompanija. Šis laivas iš
plaukė iš Klaipėdos apie 
rugsėjo 20 d.

Turime gerą progą lietui 
jaunikaičiu, kuris „sų pilnu n 
į norėtą dirbti deEąutomobilią 1 
nio. Domfe nekreipiama Į piru 
nį patyrim^bite 'tik •turi lai] 
[moksle ir taipgi ypatSktOMB 
kalingas idant kad susipažint 
parduoti Metavtttts

1F: 
hm?

Hh

gyduoles prašalinimui savo Įi

■v? • • ■ < '. "X X

Oliver^Wende

STRAIPSNIS 30 ;5
Kūdikio maistą niekados nęK®^ 

kia palinkti iš vieno ar dviejųiįĮĮgg 
valgią. Įvairumas reikalingai'T-^j 
dant suteikti visą statymo medžią-"’ 
gą. Vienodumas irgi išvengiamas. ' 
Vaiko maistas turi kasdieną turėti , 
bentvieną iš šią valgių.

Javą ir kitokią grūdų; tie, kuri# | 
turi kevalus, kaip sėtinos, ejęĮjįį$ 
kviečiai, nepaliruotos ryžės laikę* J 
savy vitaminus ir yra purus, 
neprilejdžia užkietėjimo jidunųi-1 

[Daržovės, ypatingai žalios, tųriAft-g 
gos geleže, mineraluose ir vitami* ’ 
nuošė — tas yra ir vaisiuose. Niį-- 
kados nereikia duoti saldainfefs 
tarpe valgią, bet galima duoft.; 
kaipo skanskonį po to, kai suvai-J 
gyti pietūs. Cukrų galima jdžti^ 
koko, pudingus ir vaisus. Pieno.»t 
kiaušinių riebalai tinkavaikąms» 
bet ją nėra keptuose valgiuose^ 

[Mėsos labai mažai reikia duotfr. 
Lpirm septynių metą.

Pienas yra geriausias ir sva®£.‘ 
Iriausias maistas augančiam pi
lkiui. Tąi tobuliausias musų turfe;; 
I mas maistas ir pigiausias. Pieną#? 
| turi gryno proteino, kuris ątstąi^J 
| sunaudotą medžiagą ir teikiaJneį^ 
Įdžiagos augančiam kudikiuiyti^ 
I balų, kurie teikia kuro kūno^vjįj^ 
įkimams; karbohydratų cnkropa^ 
I vydale kuris taipgi yra kuras, tSir 
Į greičiau dega, negu riebalai. Kiek- j 
I vienam kūdikiui paprastai reiįįį ' 
duoti paintę per dieną. Borden’s^ 
Eagle Brand Pienas, du šaukštą!* 

I atmiešti trijų čverčių puoduko*

penetą mokyklos vaikų svonOrjt 
nedapenėjiinas yra uostas ligoni

Vaikas dažnai nemyli vieno pis 
no. Tad galima duoti 'sį kokį 
kiaušiniene; sriubose; Smetonoje 4 
t ta Dėl’ pavyzdžio duodame du įjį 
ce'ptu:

KIAUŠINIENĖ 2*
(asmeniškas Receptas) s»

2 Šaukštai Borden’s Eagle 
Brand

1 kiaušinis |
1 šešiolikta dalis šaukšto trintį 

riešutų ■ ■ '
Septynios aštuntadalys puode 

lįo vandens ' j
Čvęrtis šaukštelio vanilos. •

■JISumaišvk Eagle Brand su’ vali 
deniu gerai. Įplak kiaušinį ir pW 
gerai. Pridėk vanilą ir riešutai 
Kepk garu viddtiniškame karštu 
Jei įdcjuspeilio galūnę į košelė 
viduij, peilis neaplimpa, tai keri 
užtenka. , J

KOKO, - -j

3 šaukštai koko
3 šaukštai cukraus 
Trupučiukas druskos 

| 3 puodeliai verdančio vandens
1 puodelis Borden’s Eagi 

Brand.
I į »I Sumaišyk koko, onkrą ir dru 
I ką; atmiešk vandeniu, pilant j 
I trupučiuką. Pavirink bent dvi ta 
Į nuti; įpilk pieną ir plak idant ta 
I paviršio nepasidarytų putų. Pj 
I sidąro skanesnis jei prieš padav 

mą įdedi pusę šaukštuko vaiulo

FINNEY OF THE FORCE

\
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SEKMADIENY, Spalių 2-rą 
Raymond Hitchcock į

REDHEADS PREFERRED
THE HEART THIEF 

su Joseph Schildkraut

Ketvirtadieny, Penktadie
ny, šeštadieny

Spaliu 6-7-8
BEAU GESTE 

su Ronald Colman.
Herbert Brenoii’s žavėjantr 
istorija iš Prancūzu-Išeivijos 
Legijono su paslaptingu ro
mansu sau pasišventimo ir 
broliškas pasišventimas - su 
pagelba šekanęiij Norman 
Trevon, Aliėe Joyce, Noah 
Beery, Neil Hamilton, Victor 
McLagįen. AI ar y Brian Ralph 
Forbes, AVjlfiam Powell

DON DESPERADO 
su Leo Maloney

Taipgi vėliausios pasaulinės 
žinios ir 5 aktai profesionališ
ki vaidinimai kiekvieną pir
madienio ir ketvirt. vakarą.

Didžiausias pasaulyje mies
tas — 'Londonas (Anglijos 
sostįne)- turintis 7,255,000 
^ventojų.

NEPAPRASTAS DALYKAS
Šiomis dienomis pas mus pate

ko ant pardavimo dviejų šeimyną 
medinė stu^a su penkių automo- 
bilįų garadžium, City Point, ant 
E. 6th Št, netoli L St. Keturi 
kambariai ant pirmo ankšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris 
turi vieną arba daugiau automo- 
biliij arba užsiimantis automobi- 
Iiutaisymu. Rendą atneša netoli 
$100 į mėnesį. Prekė $8,800 .Ma
tyk A. J. KUPSTI, Savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI .
proga papirkti ketą trijų šeimy
ną 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-

■ IETU VIS

OPTOMETRISTAS

Tunelį kąsė apie 4000 darbi
ninkų. Daugiau, kaip mili
jonas kubiškų metrų suskal
dytų uolų išvežta iš kalno vi- 
daus. Sproginimui suvar
tota 135 vagonai dinamito ir 
4 milijonai sproginimo kap- 

v
Per vieną staigų vandens 

prasiveržimą žuvo keliolika 
darbininkų. / Jie buvo ten 
pat ir palaidoti garbingam 
kape,? ant kurio stovi kelių 
kilometrų aukštumo antka
pis — Simplono kalnas! 

(“Mūšią Rytojus”)

JEIGU NENORI, KAD TAMSIOS VATKAT 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBA, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS.
>

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAIKUTĖ”

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR KAKTĮ

D. A. ZALETSKAS

BUTELIŲ MUZIKA .

Labai įdomų muzikos in
strumentą-galima pasidary
ti iš senų Jmielim Visi btt- 
tenai tun būti vienodo di
dumo. Jie užrišama už kak
lo ir pakabiname vienodu 
atstumu nuo vienas antro 
ant ilgos lazdos, padėtos 
ant dviejų kėdžių.

Tonus derinant ir norint 
gauti storą balsą, reikią į- 
pilti į butelį daugiau van
dens, o plonanrbalsui,— už
tenka trupučio vandens. Su 
gautais tikslingais tonais ga
lima skambinti įvairiausias 
melodijas. "

Skambių inan t reikia muš
ti laidele į butelius, tik ne 
per stipriai, nes jie. gali 
pykštelti. Skambinimo gar
sai yra labai' malonūs.

(“Šaltinis”)

/Tuneliu buvo rausiamas 
vienu metu iš abiejų^kalna 
pusių ir kalno viduriuok 
abiejų urvu galai buvo su
durti. Skirtumas tebuvo iš 
aukšto į apačią -^“20 centi
metrų, o į šalį arti 3 metrų; 
tatai rodo nepaprastą mata
vimo priemonių ištobulėji- 
iną. •' '■

Rausiant kalno viduriuose 
šį urvą, teko nugalėti dau 
gybę milžiniški! sunkenybių.

Iš pradžių buvo apskait- 
liuota, jog tūnėlis bus baigd 
tas 1903. m. lapkričio mėn. 
Ėmus kasti ir darbui laimin
gai einant, buvo manyta, 
jog seksis dar greičiau pa
baigti. Tačiau, kdi iš šiau
rinės pusės buvo prisikasta 
iki šešto kilometro,staiga pa
kilo kalnų viduty.didis karš
tis. Buvo manyta, kad sep
tintam kilometre karštis dar 
pakils iki 36-37 laipsnių, ta
čiau pakilo iki 45-46 laips
nių, o- 500 m'etrų*toliau bu
vo 53 laipsniai. Pumpuo

damas šaltas oras nieko ne-, 
begelbėjo. Buvo įtaisyti tam 
tikri šaldytuvai, iš kurių 
švirkštė, šaltą, kaip ledas, 
vandenį ant darbininkų, ir 
tuo būdu gie galėjo tęsti dąr-

Pietų pusėj vėl trukdė 
darbą vandens prasiverži
mai ir baisus kalno spaudi
mas. Kalno spaudimas bu
vo toks didelis, kad sutriuš- 

; kino drūčiausius medžio

RADIO — TURTŲ SURA- 
y dejas

Žinomas piratas ir bandi
tas Jeąn Lafitle paslėpė 
Meksikos Įlankos smėly 
daug daug Įvairaus turto. 
Visos pastangos surasti jį 
nedavę jokių vaisių. Pasta
ruoju laiku padaryta.pana
šus Į dideles šakas aparatas, 
per kurį praleista radio sro
vės su kintančių įtempimu. 
Neatsižvelgiantdidelio skep
ticizmo. su radio bangų pa
galba auksas ir kiti brangu- 
mvnai buvo rasti. Dabar 
panašus aparatas bus varto
jamas darant Įvairins geo
loginius tyrinėjimus/

Kaitą Trockis mitinge Ki
jeve gyrė bolševikų tvarką. 
Buvo-leista kalbėti ir darbi
ninkui Jefimovtii. Jis su laz
da rankoj išėjo į estradą?"

— Daugai, tarė jis, ma
tote’šią lazdą. Ji paaiškins 
revoliucijos istoriją. Prieš 
revoliuciją Rusiją valdė po- iuu'K>w
nąi, kuriuos atvaizduoja ši j Per pirmąsias dienas, 
lazdos viršūnė buožes pavi- Į leidus “vadovėli,” jo 
dalo. Geležim apkalta laz
dos apačia — tai buvo gele
žiniais pančiais supančioti 
Visi plėšikai ir galvažudžiai. 
0 lazdos vidurys — tai bu- 
vog2 mes darbininkai ir val
stiečiai ūkininkai.

Čia kalbėtoms nutilo ir 
nukreipė Iązdžs buožę že
myn.

— Kaip žinot, draugai, i- 
vyko revoliucija. Ponai liko 
nustumti žemyn; plėšikai ir 
galvažudžiai iškilo aukštyn, 
o mes .darbininkai ir valstie
čiai likom kaip buvę savo 
vietoj^ ir mūsų padėtis nė 
trupučiuko nepagerėjo...
Kitą savaitę Jefimovas bu

vo sušaudytas.—“Ūk.”

< “EUROPOS MENAS XIX 
ŠIMTMETY”

Meno spaudoj pasirodė 
nauja įdomi vokiečių knyga 
“Die europaische Kunst im 
neunzehbten Jahrhundert,” 
parašyta Karolio Scheffle- 
rio, dviejuos dideliuos to
muos. Ši meno Istorija pa
rašyta daugiausia monogra
fijų formoj apie atskirus 
XIX šimtm. mėnimiikus. 
Schefflerisruošė savo dar
bą per. 30_jnetų.—“K. G. ”

i

TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE .
i šešių šeimyną, — dvidešnnts sep- 
* tyni kambariai. Rendą atneša
$780 į metus. 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 rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.” /

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 Broadway, So. Boston, Mass 

Tel. S. B 1662—1873’

nūsibankrųtijrsiam turtinių-

“IŠEIVIU DRAUGĄ’

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita- 

. m joje.
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži

nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny,; taip ir 
Lietuvoje. ' • \

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

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

ramsčius ir, sulankstė sto
riausius geležies balkins.Tik 
mtižui^iĮS cęmento ir plie-. 
no spyrius pastačius pasise
kė šį slėgimą sulaikyti. Į-. 
siverždamos karšto ir šalto 
vandens srovės kartais, už
pildavo visą urvą, jr vande
ni reikėdavo nuvesti kita 
linkme.- Dabar šalimais tu
nelio tam tyčia išgręžtomis 
skylėmis verčiasi vanduo po 
1000 litrų per sekundą..

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei ' 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Jk-į -- *

g Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
mėn. 90 centų.

'Lietuvoje^ Metams 24 litai, piisei metų 12 litų, '
3 men. ,7 litai. (
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 

r žmonių laikraštis. , . •
4 Redakcijo sir Administracijos Antrašas: “Betvty

Draugas,” 281 A. Kglinton Str. Clasgov, S. S. Scot- 
*.m • ■ ■■■ ■'/

■šoroje su-gamtą žmogus 
|taits parodo didžiausią iš- 
aanę, drąsą ir sumamyną. 
jį trijų žmogaus savybių 
te gimė mintis prarausti 
pių kalnuose galingas 
tnplono uoląs.
ginė
Simplono kalnas stovi kaip 
į tai vietaį. kur iš šiaurės 
igiasi didelė Šveicarų gelž- 
lio linija, o iš pietų Ita- 
^vadinamoji Viduržemio 
ros gelžkelio linija.
Simplono- tunelio, kasimas 
ėsi 6V> metų. JĮ pradėjo 
gti 1898 m. rugpjūčio mėn.
d., ir jau 1905 m. vasa- 

► mėn. 24 d. krito pasluv 
tč siena, skyrusi Italiją 
o Šveicarijos. Visame- pa- 
uly- tada praskambėjo šito- 
žmogaūs dvasios pergalė, 
ikrai čia buvo didelis gam- 
rtdiūčių nugalėjimas, kai- 
! ankščiausia kalnu atsira- 
L19,730 metrų, taigi arti

Mm—I .......—
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ELGETŲ “VADOVĖLIS”

~ Paryžiuj nesenai elgetos 
išleido savo reikalams ski
riamą knygą, arba “vado
vą,” kaip jie patvs^vadina, 
.ąavo profesijos , reikalams. 

^Knygoj yra pamokinimai ir 
i būdai, kaip reikia elgtis ir 
• prašyti oukų iš praeivių, 
; kaip vartoti grimasis ir 
| balso tonus.
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