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NAUJAS ORLAIVIS PLAUKIA, VAŽIUOJA IR LI

. Krupavičius 
kelionėje

Antruoju vicepirmi- 
išrinktas socialdemo- 
Berčius.
(išrinkti

LAIKRAŠČIŲ
Pas Kauno miesto ir aps 

krities viršininką ligi rugsė 
jo 1 d. š. m. įregistruota iš
viso 284 laikraščiai ir kito 
ki periodiniai leidiniai.

Seimelį Atidarė Pulk. Leit. 
Merkys

Vokiško Nusistatymo Atstovai 
Ignoruoja Lietuvius

* ♦

Atmetė Visus Lietuviu Pasiū
lytus Prezidiuman Kan

didatus

Sekretoria- 
Richertas 

Pagalys, ir 
Landwi rts-

EKSKOMŲNIKUOS 
KATALIKUS

PROVIDENCE, R. I. — 
Vietos vyskupo Hickey die
cezijoj kilo neramumai. Ne
va dėlei “netikslingo” ko- 
lektų sunaudojimo, kaikurie 
katalikai patraukė vyskupą 
teisman. Dabar vyskupas ga
vo iš Rymo įsakymą eksko
munikuoti tuos katalikus, 
kurie jį patraukė į civilį 
teismą.

Klaipėdos seimelio 
pirmas posėdis

AMERIKOS LIETUVIU ROMOS KATALIKUS V. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

----------------į ——■---------------------------

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI

KAUNAS. — Kaip tenka 
patirti, kirkščionių demo
kratu partijos pirmininkas 
kun. M. Krupavičius spaliu 
20 d. išvyksta į Ameriką. Pa 
keliui jis žada atlankyti Vo
kietiją, Belgiją, Prancūziją. 
Olandiją ir Angliją.

j siūlė pirmininko vietai Bal
džiaus ( Landvvi rtschafts- 
partei) kandidatūrą. Bal
suojant von Dressleris’ gavo 
22 balsus. Baldžius 3, 2 kor
telės buvo paduotos tuščios.

Pirmojo vicepirmininko 
vietai Seimelio dauguma pa
siūlė Meverib (Volkspartei) 
kandidatūrą. Prieš jį griež
tai užprotestavo atstovas 
Borchėrtas. Jis nurodė, kad 
siūlomasis kandidatas palai
ko santykius su vienos sveti
mos valstybes organizacijo
mis. kurioms, jo turimomis 
žiniomis, suteikė žinių apie 
Klaipėdos krašto valdinin
kus, suskirstvdamas juos į 
grupes: didlietuvius, ne vi
sai patikimus ir patikimus. 
Savo kalboj ats. Borchėrtas 
pareiškė kad į prezidiumą 
negali būti renkami atstovai, 
kurie svetimos valstybės rei
kalai rupi daugiau, negu sa
vo krašto. Jis pasiūlė pir
mo vicepirmininko vietai at
stovą Liu tkų ( Vol kspartei). 
Savo kalba atstovas Bor- 
chertas pasakė lietuvių kal
ba ir norėjo pakartoti vokiš
kai. Bet jam nebuvo norima 
leisti. Prieš tai griežtai už
protestavo ats. Trukanas, 
kurs pabrėžė, kad abi kal-

NORVEGIJOS PARLAMEN
TĄ UŽKARIAVO KO

MUNISTAI
OSLO, Norvegija. — Pas

taraisiais Norvegijos parla
mento rinkimais raudonieji 
paėmė 
balsą.
sąstate naujas parlamentas 
ilgai negyvuos.

bos turi lygias teises. Sei
mely yra dalis atstovų, ne
mokančių lietuviškai, todėl 
svarbiausi motyvai turi būti 
pareikšti abiem kalbom. Po 
ats. Trukano kalbos p.- Bor- 
chertui buvo leista kalbėti 
vokiškai. Nežiūrint lietuvių 
protestų, ats. Meyeris 22 
balsais buvo išrinktas pir
muoju vicepirmininku.

Reiljšdam^ protestą prieš 
ats. Meyerio išrinkimą lietu
vių frakcija tolimesnius rin
kimus boikotavo. Todėl te
buvo statomas vienas kandi
datas, 
ninku 
krata?
tau
(Volkspartei),

f
Jonškvs (abu 
chaftspartei).

Po rinkimų buvo padary
ta pertrauka iki 5 vai po
piet.

Posėdžių salė buvo pilna 
publikos.

Popietiniam Seimelio -po
sėdy išrinktos 8 komisijos, i 
kūnų 7 Įėjo ir tautinio lie
tuvių bloko atstovai. Šios 
grupės atstovų nėra tik tei
sių komisijoj.

Kitas Seimelio posėdis tuo 
tarpu dar nepaskirtas. Lie
tuvių tautiniojiloko atstovai 
užprotestavo prieš toki Sei
melio darbo iš pat pradžios 
vilkinimą.

KLAIPĖDA. — Spalių 6 
d., 10 vai. ryto Klaipėdos 
miesto tarybos posėdžių sa
lėj, Klaipėdos gubernato
rius pulk. Įeit. Merkys ati
darė Seimelio posėdį. Po sa
vo kalbos p. gubernatorius 
pakvietė seniausią amžiaus 
atstovą Hilpertą užimti Sei
melio pirmininko vietą.

Po trumpos pertraukos ė- 
jo Seimelio prezidiumo ir 
sekretoriaus rinkimai. Bal
savime dalyvavo 27 at atarai, 
posėdin neatvyko 2 atstovai. 
Buvęs Seimelio pirmininkas 
Krausas pasiūlė Landvvirts- 
chaftspartei atstovo von 
Dresslerio kandidatūrą. Lie
tuvių tautinio bloko atstovas 
d-ras Trukanas, kalbėdamas 
lietuviškai, reikalavo, kad 
Seimelio prezidiumo ir sek- 
retariato nariai mokėti] abi 
oficialiuos vietos kalbas ir 
kad prezidiume būtų atsto
vaujamos visos 5 Seimelio 
grupės. D-ras Trukanas pa-

REPRESIJOS PRIEŠ LEN
KIJOS SOCIALISTUS

VARŠUVA. — Lenkijos 
vidaus reikalų miništerio į- 
sakymu,— Varšuvoj konfis
kuotas lenkų socialistų par
tijos laikraštis “Robotnik” 
ir sakytos partijos ūkininkų 
sekcijos organas “Slo\va 
Prawdv."

viršų. Turės net 
Aišku, kad tokiame

KANKINA KALĖJIME
VILNIUS. — Šomis die

nomis Vatinkiemio kaime 
Seinų apskr. lenkai staiga 
suėmė Vaznelį, Mielkų, Kuo
są ir dar keletą asmenų. Vė
liau Vaznelį nusivedė į .Cip- 
liškės k., smarkiai sumušė ir 
iš- čia nuvarė Suvalkų kalė
jimam Šį asmenį, matyt, lai
ko taip svarbiu, kad nei pa
žįstamų neprileidžia. Koks 
tų kankinimų tikslas ir ką 
toliau su jais darys dar ne
pasisekė patirti.

Suimtieji buvo susipratę 
lietuviai.

P-lė Else H. Tubbe išrado naują pagerinimą oriai’ 
Tai yra kombinacija automobilis, orlaivis ir laivas, 
šį išradimą pasiseks ištobulinti, gal ir . per Atląnttką 
nė bus nepavojinga.

GRAYSON VĖL GRĮŽO SU 
SUGEDUSIU ORLAIVIU
Old Orchard Beark, Me.— 

Ponia Gravson su savo drau
gais spalių 23 d. buvo išlė
kus kelionėn j Kopenhagon, 
bet po kiek laiko vėl grįžo 

I atgal. Sako, kad pajutę jog 
orlaivio motoras nbveikia 
kaip reikia ir turėjo grįžti 
atgal, šis ar tik ne ketvir
tas bandymas lėkti per At- 
lantiką. Laikraščiams jau 
atsibodo ir berašyti apie vi
sokias M rs. 4‘Gravson nelai
mes” ir gal dėlto dabar tik 
keli reporteriai tepasirodė. 
Ji dar vis tvirtina. kad sa
vo pasiryžimą išpildys^

“SUŽEISK IR BĖGK” AU
TOMOBILISTAS GAVO 
30 METŲ KALĖJIMO - 

ENID, Okla. — Tūlas J.
Cook už sužeidimą p-nios 
Ringenberg ir jos dukters ir 
už^pesustojimą tą padarius, 
distriktortertme buvo nuteis
tas 30 metų kalėjimo.

BERLYN AS.—Strei kilo
jančių angliakasių darbinin
kų tarpe nėra stiprios vieny
bės. Dar tik pradžia streiko, 
c jau atsirado streiklaužių 
ir organizuoti darbininkai 
turi ir su jais kovoti. Labai 
dažnai įvyksta nesusiprati
mai ir kruvinos riaušės. Ka
syklų savininkai tą darbi
ninkų silpnybę išnaudoja ir 
šavkįstaigaš apstato p<>lici- 
ja neva tvarkos palaikymui. 
Valdžia kol kas nesiima 
priemonių sutaikinti nors 
jau dėl anglių trūkumo kaž
kurios pramones uždaromos.

j U|tf i
Puikiausias Florentine choras, susidedąs iš 50 vyru ir moterų ir pasirengę trylikto 

šimtmečio senos Florencijos drabužiais atvažiavo j Jungt. Valstijas koncertuoti. Tai dar 
pirmą kartą Italijos valdžia leido išvažiuoti, šis choras buvo suorganizuotas 13-tame šimt
mety. Viršuj parodo penkias šio choro dainininkes.

ARTISTĖ O. RYMAITĖ Iš 
VYKSTA AMERIKON

KAUNAS. — “Mūši] te- kad atimti 
atm’ trupės įsteigėja ir jos Tėra 
vedėja artistė p-lė O. Ry- 
maitė. savo tnų>ei uogavusi 
iš vyriausybės paramos, te
ko girdėti, greitu laiku iš
vyksta Amerikon-. O' Rv- 
maitė mano darbuotis lietu
vių kolonijose.

a s iš partijos už. ątsi- 
■įą išeiti iš Pilsudskio 
toriu kabineto, kaip to

LIETUVIŲ MOKYKLOS 
VARGAI

KLAIPĖDA.—Šilutės lie
tuvių organizacijos jau senai 
rūpinasi įsteigti vidurinę 
lietuvių mokyklą. Net bu
tas mokyklai surastas ir rei
kalingas mokinių skaičius.

Čia pradžios ir vokiečių 
vidurinėj mokykloj lietuvių 
kalba visai nemokinama ar 
labai retai ir mažai mokina
ma ar labai retai ir mažai 
mokinama. Tas dar labiau 
paskatino lietuvių organiza- 
cijas steigti lietuvišką- mo
kyklą. Krašto direktorija 
tam pritarianti, bet nesu
tinkanti teikti lėšas, tai tu
rinčios duoti organizacijos.

PAGYRĖ TĖVĄ UŽ NUŽU
DYMĄ VAIKO

LONDON. — Tėvas, ma
nydamas -savo trijų metų 
(mergaitę didžiausiose kan
triose nuo džiovos ir gangre
nos, prigirdė ją maudynėje, 

nuo’ jos kančias. 
Allnrt Davies buvo 

areštuojąs. Spaliui 22 d., teis
mas išklausė tėvo ir gydyto
jų liūdymus ir pripažino, 
kad kūdikis rišt iek būtų mi
ręs. Tad. tėvą vietoj siųsti 
iį kalėjimą, pagyro, kad iš 
'gelbėja dukterį nud kančių.
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Liepos 31 d. 
Radviliškio

ąutomo: 
TZ KUM

TU SKUBINIESI LOVON ANKSTI KAD ISSI 
MIEGOJUS

. KAUNAS. — Šiomis die
nomis baigė Teologijos Filo
sofijos fakulteto Filosofijos 
skyrių Kazys Šapalas.- Jo pa
grindinė šaka — socialogija. 
Teko sužinoti, kad p. Šapalas 
mano stoti Teisiu fakultctan 
teisės mokslus studijuoti.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas__________ 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis .15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos,'G raudus Verksniai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K. A. Vasys__.25e.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_________________75c.

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

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius____________________25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ______<__________ 15e.

EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko;_________5 00

ŠIŲ NAKCELY____________________________ ,______________ ___ 36c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ____  ■ ‘ - -20c.

i
IVAI AŠ PAKIRSČIAU ~ 20c.
i
įUŽ ŠILINGĖLĮ________________________________________________30c.-
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _ ___________________________________ _10c.
LIGHO (latviška) _ _______________________________ _______ ____ J0c.

SŪNUS UŽMUŠĖ TĖVĄ 
^Žemaitaičių kaime Sere- 
žiaus valse, pi.l Bartnikas 
►tąsys užmušė savo tėvą 
Eptaną, sudavęs jam basliu 
■gąlvą. Tėvažudys suimtas.

?ER DU ŠIMTU LIUDI
NINKŲ

Rugsėjo 21 d. išvyko į Jur- 
rką apygardos teismo sesi- 
,spręsti visą eilę didesnių 
tų. Tarp tokių bus ir vie- 
byla buvusio arešto namų 
išminko Vytauto Jurkšos 
Įtinamo pasisavinus vai
skus pinigus.
Byloje iššaukta du šimtai 
įiimt liudininkų, kurie vi’ 
yTa buvę areštantak 
oyla užsitęs kelias dienas.

------------------------------ ------------------ -----—-------y
BET APiE IO VAI. MAŽASIS ANDRIUKAS AT
BUNDA IR PRADEDA VERKT’

Į KAUNAS. — Į Klaipėdą t
šiomis dienomis išvvko tam

Į ■ . *

praktikos-tikra finansų; ministerijos 
metu.

GERAI.'AŠ GUDRUS- 
į NĖRA NE KOSULIO 
/veŽm£...B£T DĖL 
iMŠTlcS MIKĖS LEISK 

MIE-J“ 
sort

TU J j NE ŠIOJ i APIE VALANDĄ LAI KO 
NUMALŠINI

ĮĮĮIjl (/////r < iij) // fflfįi
-IR VOS TIK SPĖJI JĮ PA6ULDYTI, TU PRA 
DEDI KOSĖTI TAIP KAD VISUS iŠ KAPŲ

GALI PRIKELT]

____ ___________________ 1.50

mojimas kaip mūsų išei- 
J.’Tumas______________ 50c.

Krikščionis, lydąs ir turkas. Pamokinanti 
.40c.

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila_______ __ ________

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA— 
viams sekasi Amerikoje. Parašė

TRYS KELEIVIAI 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B_________________

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______ 45c,
| KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

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

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75e.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—1G mot 
Parašė P. Žadeikis.______________________________________ __75e.

GERUMAS—aprašymas apie gerumų per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.____________________________ ■.___________ _l„15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagai d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis____________ ___________________________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a_____________________ ____________________________ _15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas---------------- ------ .—---- :--------------- 50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c.

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_________ ą—________ 50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS____________ ________________25c.
VATKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_________ __59e.

■ PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______ „15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje________________________________________________15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis________________________ _50c.

LAIMĖ—(poema).-Parašė Vaitkus__________ ,__________________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas_________________ ______________________ 50e.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Ę^Soūtis ----------50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vč. Kaunas—40c.- *
• ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa->, 

rašė Juozas V. Kovas. Kaina___________________________ _ 4... 30e.

H•: • PARODA
^ROKIŠKIS. — Rugsėjo 
35-26 d. ivvko Rokiškv že-Bar;,
įbes. ūkio paroda. Paroda, 
jįšors ir nedaug turėjo eks- 
jponatų, bet vis tik šiuo tuo 
įgali pasigirti. Daugiausia 
Savo arklių, kiek mažiau ra- 
įgnočių. Raguočiai buvo dau- 
‘gjausia vietinės veislės. Ma- 
£sinU skyrius neįvairus. Gra- 
gguai atrodė daržovių pavyz- 
Sžiai. Buvo skoningi) liau
dies išdirbinių.
į Parodą lankė labai gau
singai, nes tuo pačiu laiku 
^Rokišky buvo didžiuliai at
laidai. Antrą dieną tikėta

si taip pat gausingai apsi
tenkant, bet lietus sukliudė.

BB YRA LIETUVOJE 
^GAILESTINGŲ 
fe SESERŲ .

Sietuvos gailestingi) sėse- 
Į927m. pradžioje buvo a- 
[150. Nuo 1920 meti) 
įr Lietuvos Raudonojo 
^žiaus Dr-jos ligoninės 
One veikė gailestingųjų 

kursai. T kursus pri- 
difos^ kandidatės, baigu- 
5 nemažiau 6 kl. gimnazi- 
; Teorijos ir 
rsas tęsiasi 2 metu. Iki‘komisija Įsigyti sklypą, ku- 
7 mt. sausio m. 1 d. kur- 'riame numatyta statyti sker- 
išleido 65 gailestingas se-jdykla ir šaldytuvai, pritai- 
>s. rfetnfi ypatingai bekonų ir

Į sviesto eksĮiorttii. Skerdyk
la numatyta pritaikinti li- 

•gi 600 kiaulių skerdimui per 
! dieną ir bus Įruošta naujau
siais metodais. Kalbamų 
skerdyklų ir šaldytuvų sta
tyme dalyvaus vyriausybė, 
jungtine Lietuvos Pieno 

‘Perdirbimo Sąjunga ir pas
kutiniu- laikiupasifilyta pri
sidėti Klaipėdos krašto Pie- 

ino Perdirbimo Organizaci- 
jjai. Skerdykla turėtų būti 
| įruošta jau ateinančiam pa
vasariui.

----------------------------------------------------------------- -—.

Liepos 10 d. Pavartyčių 
kaimo penkių ūkininkų tro-- 
bėsiai sudegė. Ugnis sunai- 
gius ir visą žmonių ‘ turtą.

e

kino taip pat suvežtus ru- 
Nuostolių - padaryta nema
žiau 50 tūkstančiu litu.

M
3 O • ,

U’į-

KALTINĖNAI. S- Pas 
mus atpigo automobiliai. 
Nesenai vietos ūkininkas K.

...... ’ ’ .1

K-s išmainė už automobilį 
savo kumelę. Tai bent mai- 

. ,4 Snas!. -.

MANDAGUMAS^—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir > 
visuomeniniame 'gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas______ 20c.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYB^-pažiuimas tikybos, jos
' privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė

Kun. Jėzuitas Feliksas Cęzel____ .___ _______________________ 30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metij sukaktuvėms paminėti
j aprašymas Šv. Pranciškau’, vienuoli jų ir 3 vienuolijų įstatai— 8c.

HŪCKLEBERRY F1NNAS—labai įdomi apysaka______________ 75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia- * 
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas__ _______ _____________ ____________________ „15c.

PALIŪNAI (Veisėjų v.). 
Čia vienas jaunikis sutarė su 
tėvais vesti jų dukterį, o pa
čios dukters nepažino. Grį
žęs po raštų, jis vieton sa
vos pradėjo meilinti^ prie 
kitos,- kurią laike savąja. 
Tik vėliau pastebėjo klaidą.

iBEL MEILUŽIO NUKOVĖ 
VYRA

Rugsėjo 21-22 d. Kariuo
menės Teismas nagrinėjo 
Įjyląapie nukovimą š. m. 
gausio mėn. Jurkšiu kaime 
fPaežerių vai., Vilkaviškio 
lipskr. pil. Zabelcko Alek- 

jsandro. Užmušime kaltina- 
Mna užmuštojo žmona, kuri 
ftąįr darbą atliko susitarusi su 
jfcavo meilužiu Micuta Juozu. 
^Teismas abudu pripažino 
saitais ir nubaudė: Zablec- 
loenę 15 met. sunkiųjų dar
bų kalėjimo, o Micuta Juozą 

gyvos galvos.

; GAMTOS PRAJOVAI
MIEŽIŠKIAI, Panevėžio 

» 7

pskr: — Sutkumi vienkie
myje ūkininko Siesio kume- 
j atvedė kumeliuką, kurio 
patine lūpa užriesta ir apa- 
Ėnė galvos dalis panaši į 
faulės snuki; viršutinės lū-

. "■ ■ ■ • ■ •

jSs ir nosies visai nėra. Vi- 
Utyje kaktos tik viena akis, 
kįumeliukas gimė įiegyvas.

! 1 y i (<' Į ’ūV. * j // 'A: 7 j /7, Į 
-;r žiūrėk naktinis paukštis vėl 
GYVAS . > .. -TEATRAI

GLLIUKINGAS VYRAS—2 aktą komedija; parašė S. Tarvydas—25c 
ELGETŲ GUDRUMAS — triją veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ____ . . _ . ...___________ 25e.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seiriją Juozukas_____________ ______________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ________________ 40c.
ESUMAS-^3-čia dalis dramos “Gcms Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas .______________“ TOe.-
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V._________ .10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankin?—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas_______________ L.__________________ __ lOe.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas—35®. 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola--5 akTq; 3) Liurdo Stebūklas

4 aklų; parašė Jonas Tarvydas ...____________ . 65c
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N. 15a.
VAIKŲ TEATRAI: dalis K: 1) IMtirrfihl Tisskai; 2) Antanukas 

‘ našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N________ 15a.
t MALDAKNYGĖS

PULKIM ANT KELIŲ-^D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3^0 
Siųftdaihi l>žs4kyriius atba pinigus visuomet adresuokite taip:

> D A R BI KINKAS 1
366 West Broadway South Boston, Maai

GAVENAIČIAT (Meškui
čių „vai.). — Š. m. Gavenai- 

jčių dvaras parceliuojamas. 
! Žmonės, norintieji gauti že- 
iinės vieni kitiems labai už- 
l vydi. Gevenaičių dvare jau 
į senai veikia pr. mokykla, 
įkurią kiekvienais metais lan- 
iko virš 50 mokinių. Tėvai 
Ikatalikai, pageidauja, kad 

į GavenaiČių mokykloje, • jų 
i vaikučiams būtų įkurtas 
[“Angelo Sargo” vaiku bū
relis.
i
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Klaipėdos krašto Įjedar- 
i padėtis vasaros mėne- 

ais žymiai pagerėjo. Me
lioracijos darbams apskrity
se vis dar reikalaujama dar
bininkių Reikalaujamas 
skaičius siekia 400 žm. Ke
letas Klaipėdos apskrities 
ūkininkų reikalavo darbi
ninkų žemės ūkio darbams.

- Bet bedarbiai labai dažną! 
atsisako imti tokį darbą, nes 

. _ jis esąs ir užmiesty ir sun
kus. Uoste taip pat yra di- 

-----delis reikalavimas darbinin
kų ir visi, kurie tik sugeba 

- čia dirbti, dajbo gauna. Va-

L.

A

4

VOKIEČIŲ KARIUOMENĖJ 
JE ŽUVUSIEMS-PA

MINKLAS

VILNIŠKIAI (Klaipėdos 
kraštas). — Kaip jau dau
gely vietų, taip ir. Vilkis- 
kiuose buvo sumanyta staty
ti Pasauliniame kare žuvu
sioms vokiečių kariuomenės 
kariams paminklas. Vokie
čių draugijų iniciatyva ir ne
žinia kieno lėšomis pamink
las pastatytas. Statybos dar
bus vedė vienas Tilžės archi- i 
tektaš. Aišku, nieko nėra 
prakilnesnio, kaip gerbti ne
kaltai žuvusius kare, bet tik 

sąrą laivų "judėjimas Kląi-,tuomet, kaip-pats gerbimas 
pėdos uoste buvo gana dide- ’ 
lis. Toks pat judėjimas be
veik tebėra ir dabar. Dau
giausiai darbininkų čia rei
kalinga iškrovimui trąšų ir 
akmens anglių, kurių kai 

® kuromis dienomis atvežamą 
net keliais laivais. Bedarbių 
pašalpa mokama tik tiems 
bedarbiams, kurie pristato 

"‘^gydytojo liūdvmą, kad slin
kaus darbo dirbti negali. To
kių vasarą Klaipėdos kraš
te tebuvo tik .271, iš kurių 
223 vyrai ir 49 motervs. Bet 
ir šie pastarieji bedarbių 
skaiičai liečia tik Klaipėdos 
ajfckritv. Kitose Klaipėdos 
apskrityse bedarbių visai 
neliko, nes visiems užsire
gistravusiems tuoj darbas 
suteiktas. Z

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Baso ISABELLE -KAY

Lietuve Seimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimą 
pagerinimui Jos žinojimo atlUdnėJant pareigas kaipo SeimlpJnK 
kfi ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ta»A 

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

arba su užkamšalu acto bute 
nušluostyk tuoj su tyru ska 
pamirkytu verdančim vande 
Pakariok. Neduok actui deg 
ilą. Tas gal paliks plčtmą, b< 
bus toks aiškus kaip juodylo 
mas. . .

Nuvalymui karkliniu rak 
nutrink su šepečiu, naudojam 
ską vietoj muilo. Nuplauk 
švariai.

Bliudų mazgojamas skaruli 
kia virinti kasdien. Bet; jeig 
nedaroma tai reikia bent pal 
virintam vandenyj per penki; 
rūtas.

šaukštukas acto paskuti 
vandeny neduos juodoms p; 
koms nustoti savo spalvos.

Grožės Patarimai

Oda atlieka reguliares funl 
taip kaip širdis, plaučiau kt 
išmeta du syk tiek nereikal 
medžiagos negu plaučiai— ’ 
reikalinga užlaikyt odos skx 
atviras. Tinkamas maudymą 
laikys žmogų geriausioj sveil 
Maudymo* laikas neturi būti 
nis20minutu. Geras muilas i 
naudoti, tokis. kaip kastili<^ 
glicerino. Jeijusų oda yra 
jautri ir trūksta, pusė svaro 
molo dadėta Į vandenį snir. 
trūkimą. Jeigu labai* praka 
dadėk puse puoduko, ammon 
vandenį. Nereikia maudytis i- 
praeis dvi valandos no valį. 
Reikia naudot šepetį vietoj sp 
nes jis atidaro odos skyles. ;

Ypatiška Sveikata

Peršalimai niekad nereiki 
leisti, nes nors maži gali pav- 
didelius nesmagumus. Šaltis 
na nuo paviršutinio nušlim< 
oro traukulio, sušlapimo koj 
Peršalimai yra pavojingi, Ją 
m ui., šalčio, išsimaudyk 
vandenyje pirm eisiant, g
gers ką kartšo dėl prakalta 
po ko reikia gerai išmiegoti J 
landų, ir šaltis pereis į galvą 
riausias šiltas gėrimas .vra ler 
das arba karštas pienas. Jei 
karštai maudytis, tik pamer' 
jas karštame vandenyj išlai
du šaukštu muštardos, sumai

Virimo Receptas

Uždaras valgiams yra visoki skan- 
žoliai ir skanskoniai; kaip tai, žie
vės, uogos, žiedai, šaknys ar sėk
los. Mūštarda yra vienas iš se
niausia žinomų uždarų. Ji daro
ma iš trijų skirtingų rūšių, juodos 
ar rudos, baltos ir Brassica Juncea. 
Puikiausia mūštarda pasaulyje au
ga Fen distrikte Anglijoj. Muštar- 
da turi pažymėtiną virškinimo 
veikmę. Ji sukelia apetitą valgo
mam daiktui. Bandykit ją su dau- 
gelui geni valgių. Jei mėgstat tik
rai gerą uždarą, sekantis yra ge
riausias ką žinoma.

Rusiškas Uždaras
1 šaukštas prirengtos muštardos
4 šaukštai tomatų katsupo
1 kietai virtas kiaušinis, kapotas 
į šaukšto acto, biskis paprikos
1 šaukštas kapotų žalių ir rau

donų pipirų
2 šaukštai alyvų aliejaus.
Sumaišyk aliejų, actą, katsupą 

ir muštardą pilnai. Paskui maišyk 
palengva šakute sudedant pipirus, 
paskiausia kapotą kiaušinį. Duok 
snt trapių žalių salotų lapų.

Virtuvės Patarimai

Padarymui formukės jellv, gau
kit puškvortę jelly kaip paprastai 
pagamintą ir lai nusistovi; paskui 
pataukuokit blešinukę arba moli
nę formą su biskeliu sviesto ir pil
kit į ją jelly; lai pastovi per nak
tį ir ji išeis gražioj formoj.

Pyragai turi būti šalti kada ap
dengi juos cukrum. Geriausia bū
na vieną dieną iškepus pyragus ki
tą dieną apdenginėti cukrine koše.

Padėk pieno bonkas kur pienius 
galėtų jas kasdien gauti. Neduok 
susirinkt daugybei bonkų.

Išbandymui ar kiaušinienė gerai 
'iškepus inkišk į-vidurį peilį. ‘Jei 

šinienė yra gatava išimti.
Maažs minktšas patiesalas palei 

sinką sutaupys nuovargį ir virėjos 
energiją sutaupys. Prosijan pasi
dėk tapati patiesalą prie lentos ir 
turėsi lengvesnį darbą prosijant.

Naminiai Pasi gelbėjimai.

Nuėmimui juodylo plėtmų nuo !pirma šaltame vandenyje. R 
čeverykų, sušlapyk tą vietą ver- 'užsikloti šiltai Manketais ir j, 
dančiu vandeniu, paskui patepk !lima padėti karšto vandenio 
plunksna pamirkyta muriatic acte,’ liūs prie kojų.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Standard arba Cliallenge pienas užganėdins visus virt 

reikmenis kada tik reikės pieno ir cukro sykiu. Taupyk 1 
liūs ir už juos gausi dovanas.

Vakaruose rasta turtinga vieta. Pinte kalnuose, 260 mailių į rytus nuo Los Angeles, 
Cal. rasta daug aukso, čia pa rodo išradėją Henry Muhleisen (kairėj) ir jo draugus. Sako, 
kad iškasus toną žemės randama aukso nuo $179 iki $800 vertės aukso.

būtų nuoširdus, be neapy
kantos. Deja, vargu bau 
būtų galima sakyti, kad to
kia nuotaika būtų buvusi š. 
m. rugsėjo mėn. 11d. Vil- 
kiškiuose įšventinant šį pa
minklą. Perdaug laiko už
imtų kartoti visas pasakytas 
kalbas.' Užteks priminti vie
nos jaunos mergaitės, vietos 
mokytojo dukters, pasakyto 
prologo porą eilučių: “Deut- 
schland schutze unser Hei-

J 

matherd” (Vokietija saugok 
mūsų gimtąjį kraštą). Iš 
kalbij. išeina, kad. paminklas 
turįs būt jaunystės atsimini
mų ženklu ir tikros ištiki
mybės simbolu. Šiandien, 
kada pasaulio karas su jo 
visais žiaurumais pasmerk
tas, be abejonės, statomi žu
vusi ems paminklai negali 
būti buvusios ištikimybės 
simboliu. Jei taip, tai mes 
vėl turėtumėm rengtis pa
sauliniam karui, kuris to
kiais paminklais apdangstė 
veik visas Europos šalis. 
Tokis paminklas galįs grei
čiau būti nekaltų aukų liū
desio simbolu. Prie tos pro
gos reikėtų iškelti dar vie
nas klausimas. Kai lietuvių 
organizacijoms reikia atlik
ti kokias nors bažnytines iš-, 
kilmes, tai jos į bažnyčias 
įsileidžiamoj labai sunkiai 
arba visai ne. Bet kitos or
ganizacijos šiuo atžvilgiu 
būtų Ivg privilegijuotos. 
Pav., Vilkiškiuose paminklą 
atidarant kunigas Stadie da
lyvavo su visomis bažnyti
nėmis daigomis ir net vie
tos bažnyčios varpams skam
binant: Aisktt, kad nieko 
negalima turėti prieš, jei ir 
šitoms iškilmėms norėdami 
duoti didesnės reikšmės

skambino varpais, tai labai 
gražus dalykas, bet kodėl 
artimų apylinkių lietuvių 
organizacijų vėliavas nelei
džiama Įšventinti su pride
rančiomis bažnytinėmis iš
kilmėmis. Taip pat labai 
charakteringas vietos moky
tojo Lietuvos valstybės tar
nautojo pasielgimas — leisti 
jo jaunai mergaitei dekla
muoti kiršinančio turinio ei
les, prašyti “ Vokieti j ob ap
saugos gimtajam kraštui.” 
Nors tai menkniekis, bet tin
kamo dėmesio vertas. Trum
pai suglaudus, paminklo ati- Į 
darymo, iškilmės ėjo ne tuo 
keliu, kuriuo joms reikėjo 
eiti. Vieton liūdesio, kurį 
turi iššaukti nekaltoms karo7 
aukoms statyti paminklai, šį 
kartą iš kalbi} ir visų apeigų 
skverbte skverbėsi kažkoks 
tai nepasitenkinimas.

KLAIPĖDOS KRAŠTE 470 
AUTOMOBILIŲ IR 

MOTOCIKLIŲ
Klaipėdos krašto “Val

džios Žinių” pranešimu, vi
same Klaipėdos krašte yra 
470 keleivių ir prekinių au
tomobilių, traktorių ir nio- 
tociklių. .. .,

PERKŪNIJA NUTRENKĖ
KARVES

KETURIUOSE (Klaipė
dos kr.) šiomis dienomis bu
vo smarki. perkūnija; Pil. 
Papendikio 4 karvės ganyk
loje stovėjusios prie tvoros 
— nutrenktos. ’

, Veltui statysite bažnyčias, 
gsite misijas, kursite 

site visokios rū- 
visi jūsų rū

pesčiai eis^niekais, jei nemo
kėsite vartoti apsiginamojo ir 
puolamojo ginklo — geros ka
talikiškos spaudos. — Pijus X.

FIUEČIĮJ DĖMESIUI
Einant Lietuvos pasų įsta

tymu, pilietis pametęs Lie
tuvos pasą privalo per 7 die
nas pranešti apie tai pasą 
išdavusiai arba pasų išdavi
mą kontroliuojančiai įstai
gai- . ’ .'

Amerikoje gyvenantieji 
Lietuvos pilečiai,' sutikti pa
so pametimo nelaimės, neati
dėliojamai turi kreiptis į 
Generalinį Konsulatą ir visą 
reikalą išaiškinti, kad vė
liau, pasiryžus Lietuvon ar 
kur kitur važiuoti, nereikėtų 
aimanuoti ir ilgai laukti kol 
paso klausimas išsiaiškina.

Pasas yra asmens paliudy
mas — pilietybės įrodymo 
dokumentas — jis privalo 
būti saugojamas daug bud
riausi pinigą. I epus mRisl£ nwurj

Lietuvos Gen. Konsulatas J peilis bus sausas ištraukus. kiau-
New York’e.

-i
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i šiai “moderniniai” poniu
tei Keller, Washington’o, D. C. 
policistas paliepė . pailginti..; 
suknelę arba pasišalinti iš 
Franklin parko. Po tokio inci
dento, poniutė įsižeidė poli- 
cisto įsakymu ir jį patraukė 
atsakomybėn už įžeidimą, bet 
nieko nelaimėjo.

SUSIPAŽINOT 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, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas tari 436 puslapių, jš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 ■ Užsisakykite

“DARBININKAS”
866 Vest Broadway ^Booth Boston, Mass.

įHALLENCE
-

T*-’ 
mil

yeltui 
moky 
jįesge

D ei ko Vyrai Mėgsta 
Kavą su 

Kondensuotu

ORDEN’S Pasaldytas Kondensuotas 
1 >ienas tokiu rūšių kaip mes čia vaizduo
jame, išvelka aikštėn kvapą bei stipru

mą geros kavos ir tuo pačiu laiku tirština ir 
saldina.

Kuomet pridėsi Borden’s Pasaldyto Konden- 
suoto I *ieno Į savo kavą, tai.tuo nesugadvsi ka
vos skonio ir kvapo.’ Kaip tik priešingai, gerą 
puoduką kavos padarysi skanesniu.

Nevien tai. bet taip darant susitaupys daug pinigu, ku
riuos išleisdavot Smetonai ir cukrui. Jei palyginai iš
laidas, tai atrasi jog. vienas kenas Pasaldyto Konden
suoto Pieno pasaldys ir sutirštins tiek kavos, kiek pus
kvortė Smetonos ir svaras cukro. Tai reiškia, jog Kon 
densuotas Pienas puikus ne vien tik kavai, bet taip pat 
tikrai ekonominis.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
. Kiekvienas Borden Leibells kaip atvaizduota turi didelę premi

jų vertę. Atlankykite nrtimlausių premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva brauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių-ir 
daugelį puikH^isių dalykų DYKAI tik su Borden leibeliais nuo 
Mos rūšie* Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius šland’on. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit

. DYKAI iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.’ *

Mūsų Bostono Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

E/toS PREMIJŲ KRAUTUVES

FALL RTVER. Mass. RRIDGEPORT. Ct PltOVIDENCE, R.L 
14—3-nl Street 105 Congresa St. 40 Abora Street
arti Bedfortl St arti Mnln Street arti Washlngton St

Įsigyk Šią Stebėtiną Knygą
“Milk -nril lis Ir coooklng.” parašė M ra. Rently. Tai be.
nl»e)oiH"< puikinusi knvtmt? apie ulonų Ir jo vartojimų namuose. 
Tik ntriųak saro vurdų. ndrosų Ir kartu Pašto ženkleŲ už 10c. 
apmokėjimui pakavimo, persiuntimo tr tt

. THE BOKDEN COMP3NY, BORDEN BLDG.. NKW TORK

' » .r—X

- ■

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

“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, leame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių,! 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir
ti. ir tt -

“Žvaigždė” yra Švenc. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai? 
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir. 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir,
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jm 
vesti prie karalių Karaliais ir vi 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina'metams — 10 litų, o 
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 ti-j 
tus metams.

Adresas? “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų N 
Kaunas, Lithuania.
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PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama ............................
Užsieny metams.............................. ..

t NEBENDRAS FRONTAS

Iš KATALIKO FEDERAOtfOS CENTRO '

0N BAZES: 
yearly . ......................... ...$4.50
yearly ............... .%.............. $5.50 _

once per week yearly. .$2.50 Vieną kart savaitėje metams 
onceper week yearly....$3.00 Užsieny vieną kart savaite] met $3.00

“DARBININKAS”
Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
- X -

Pnbiuhed evęrj TUESDAY and FRIDAY ' V

U JOSEPH’S LITHUANIAN R. a A8800IATI0N 0F LABOS 
reti u aecond-dasB matter Septl2, 1915 at the pert otfloe at Boston, Maaa. 
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KUN. M. KRUPAVIČIAUS 
AMERIKON ATVYKIMO 

REIKALU

Pastarasis Kat. Federaci
jos Kongresas priėmė rezo
liuciją pageidaujančią, kad 
mus aplankytų Lietuvos di
dis visuomenininkas ir Kri
kščionių Deni, partijos va
das gerb. kun. M. Krupavi
čius.

PRIEŠ FAŠISTUS?
13*'J--- _____
i® ■ •

- Mūsų bolševikai yra mus
i.
g kvietę sudaryti bendrą fron- 
I tą prieš fašistus, bet nesitei- 
v

kė pasakyti, kaip, kur kada 
ir kokiu būdu su jais kovo
simi. Dabar kaip tik pasi- 
taiko. proga paakeentuoti, 
kad ^isa Amerikos išeivija 

ra griežtai nusistačiusi 
jplieš fašistinius metodus ir 

Z griežtai smerkia, ir fašistų 
metodus ir pačius fašistus. 
Turime geriausią progą re- 

oti prieš drakonišką ir 
ilą “Ryto” nubaudimą.

.ip jau yra mūsų skaity- 
ams žinoma, “Rytą” nu- 
dė cenzūra ne už tai, kad 
ytas” patalpino kokią 

?riešfašistinę “hereziją,” 
rbet užtat, kad redakcija, ar 
gal zeceris per klaidą padė
jo po Krupavičiaus straips
niu Bistro parašą ir po Bis- 
ro straipsniu Krupavičiaus

" ' dlę! Pastebėję klaidą 
iktoriai ją atitaisė nepą- 
usę pono cenzoriaus ir 

tą “priešvalstybinę” klai
dą “Rytas” tapo nubaustas 

00 liti] — penkiais šimtais 
dolerių! Kiek vėliau bausmė 
Mąpo sumažinta iki 3,000 li
tą, arba 300 dolerių. Abu 
Straipsniai buvo cenzorių 
'peržiūrėti ir leidimas spauz- 

\ .dinti gautas! Nėra abejonės, 
>^ kad “Ryto.” redakcija būtų 

į pranešusi ponui cenzoriui, 
jei nebūtų maniusi kad net 
ir pas cenzorius yra užsilikę 
dar šiek tiek gėdos ir sveiko 
proto.

Šis epizodas vaizdžiausiai 
. iliustruoja Lietuvos valdovų 
'absurdišką absoliutizmą- pa- 

/jkrištytą naujos mados var
giu — fašizmu. Jei kuomet 

g reikėjo reaguoti prieš Lie
tuvos dievinančius savę ce- 

j .zarius, tai dabar laikas, kuo-

*

Jt
CJRoper'iŠ^Tezas,

sulig buv..agrikultūros sekre-
,  • - ___ • V* * toriaus Meredith pareiškimo, 
yra tinkamiausias kandidatas 

r į Preridentns nuo sausąją pro- 
' fresyvią demokratą partijąs.

Penkios poros brolių, vienoje pėstininkų kompanijoje “ B” Jungt. Valstijų armijoj. 
Sako, kad tai yra pirmas toks atsitikimas. Jie visi dalyvavo didžioje miiltarinėje pramogo
je , Madison Sq. Garden, New Yorke.

KARAS SU LENKIJA?
met jie priėjo prie absurdo. 
Vien protestai ne ką tegel- 
bės. Reikia Lietuvos dikta
toriams parodyti apčiuopia
mai, kad mes juos smerkia
me netik žodžiais, bet ir do
leriais. Užtat siūlome vi
siems antifašistihiems laik
raščiams štai ką: sudėkim 
$300.00 ir nusiųskim “Ry
tui” cenzorių- uždėtos pa
baudos pasimokėjimui! A- 
merikos spauda veik visa y- 
ra priešfašistinė: “Darbi
ninkas,” “Draugas,” “Gar
sas,” “Sandara,” “Naujie
nos,” “Keleiivs,” “Laisvė” 
ir “Vilnis,” skaitant tik žy
miausius srovių organus. 
Virš išvardyti laikraščiai te- 
sudeda po $30. Iš to susi
darys $240. Likusius $60 su- 
mes mažesnieji antifašisti
niai laikraščiai, kurie be
rods visi yra antifašistiniai, 
ir jau turime tris šimtus do
lerių! Tokia Amerikos išei
vijos spaudos demonstraci
ja prieš Lietuvos drakonišką 
cenzūrą ir jos fašistus būti] 
tikrai įspūdinga ir ryškiai 
parodytų vieno trečdalio 
Lietuvių Tautos, nusistaty
mą link Voldemaro valdžios 
metodų. Bet, deja, tas ne
įvykdoma nežiūrint te, kad 
visi viršminėti laikraščiai y- 
ra neabejotinai ir griežtai 
antifašistiniai. Greičiau ga
lima būtų patikėti, kad 
“Vienybė” pasiųs Voldema
rui antspaudą su parašu 
vospresrojetsia ne kad dau
giaspalviai fašizmo priešai 
sueis į krūvą protestuoti 
prieš fašizmą. Pasilieka tad 
reaguoti prieš fašizmą kiek
vienai srovei savo parink
tuoju būdu.

Kaip mes/ katalikai, re
aguosime ,prieš Lietuvos fa
šistus' ne žodžiais, bet dar
bais? Mūsų spauda juos 
smerkė ir smerkia, bet to 
negana. Šiokiu, ar tokiu 
būdu liaudis turi parodyti, 
kad jos spauda yra ištikrų- 
jų jos idėjų reiškėją, kad A- 
merikos lietuviai katalikai y- 
ra griežtai nusistatę netik 
prieš caro ir bolševikų dik
tatūrą, bet lygai taip pat ir Į me, kad, kas liks pamokė- 
prieš fašistinių pilietinių jus “Ryto” pabaudą, bus su- 
teisių mindžiotojus. Kaip naudota leidimui alikraščio 
tai padams ?

Kun. Krupavčius atvyks
ta pas mus. Jis, kiek mums 
žinoma, neatvyksta kolek- 
tuoti. Nori tik susipažinti 
su išeiviais. Jis atlankys 
kojonijas, kalbės ir kalbėsis, 
liet aukų neprašys. Nepra
šyti, ar mes galime jam duo
ti dolerių ir centų? KodeL 
ne? .Jei jis prašytų Kri
kščionių Demokratų partijai 
— neduotumėm, nes į par-

. XI-as Tautų Lygos kon
stitucijos punktas duoda tei
sės Tautų Lygos tarybai įsi
kišti, jei kuris nors Tautų 
Lygos narys nurodo, kad 
tarptautiniai taikai gręsia 
karo pavojus. Sulvg “Bos
ton Transcript” pranešimo 
Lietuva spal. 18-tą pasirem
dama vi rsminėtu punktu 
kreipėsi į Tarybą, reikalau
dama jos intervencijos, ki
taip sakant, kad Taryba su
stabdytų Lenkiją nuo puoli
mo ant Lietuvos -.

Nesenai prieš tai Lietuva 
btivo protestavusi tai pačiai 
tarybai prieš lietuviškųjų 
mokyklų Vilnijoj uždarymą; 
Buvo tai paprastas protes
tas. Spalio 18-os kreipima
sis į Tarybą reiškia daugiau 
nė paprastas protestas. Čia 
jau Lietuvos valdžia įrodi
nėja karo pavojų. Reikia

tijas netikim. Ir neprašyti 
galime jam duoti aukų pa
slėgtos spaudos pabaudų mo
kėjimui ir laisvos spaudos į- 
kūrimui... kad ir Prūsuose. 
Buvo laikai, kuomet nešda
vo uždraustus laikraščius iš 
Prūsų į caro Lietuvą. Da
bar atėjo laikai, kuomet rei
kės nešti neceiizūruotus lai- 
krašius iš užsieniu i Volde
maro cenzorių prislėgtą mū
sų tėvynę. Padėjome tuo
met, padėkime ir dabar. 
Pradėkime nuo pabaudų mo
kėjimo. Visų pabaudų ne
apmokėsime, bet. vieną de
monstraciją padaryti gali
me. Kuomet Krupavičius 
lankysis po mūsų kolonijas, 
nekieno neraginami patys 
duokime jam savo dešimtu
kus, kvoderius ir dolerius 
padengimui “Ryto” pabau
dos. Bus tai mūsų ameri
kiečių demonstracija prieš 
fašistinę cenzūrą. Duosime 
savo kvoderius ir reikalausi-

manyti, kad karo tarp Lie
tuvos ir Lenkijospavojus iš
tik įųjų yra, nes sunku da- 
leisti, kad Lietuvos valdžia 
kreiptųsi į tarybą neturėda
ma gerai pamatuotų įrody
mų.

Kad lenkai norėtų pa
glemžti Lietuvą, apie tai tur
būt niekas neabejoja, žino 
tai ir Tautų Lygos Taryba. 
Ar ji užtartų Lietuvą prie 
kitokių apystovų, galima la
bai abejoti. Ką Taryba da
rė, kuomet Mussolini bom
bardavo Graikiją ir uždėjo 
kontribuciją? Nei nebandė 
darvti. Ka Tarvba veikė, 
kuomet lenkai užėmė Lietu
vos dali, Vilniją, mes gerai 
žinome. Netenka abejoti, 
kad Taryba nekitaip pasi
elgtų, jei lenkai užimti] vi
są Lietuvą prie kitokių ne
gu dabartinės aplinkybės. 
Prie dabartinių išlygų Tary
ba, arba, tikriau sakant, di
džiosios Europos valstybės 
vargiai leis lenkams prade-
1 l.11 11 - 11 . ."L
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ti karą su Lietuva, nes yra 
pavojaus, kad iš to karo ga
li išsivystyti kitas gal dar 
baisesnis už nesenai buvusį 
pasaulinį karą. Tokio karo, 
bent tuotarpu, turbūt dar 
niekas nenori.

Lygos Taryba gerai žino, 
kad lietuvių ir lenkų antago
nizmas yra nuolatiniu karo 
pavojumi. Nors kariauti y- 
ra ir pas vienus ir pas ki
tus. Ir vieni ir .kiti laukia 
tik g'eros progos. Lietuviš
kų mokyklų Vilnijoje užda
rymas ir-surišti su tuo Lie
tuvos valdžios protestai dar 
sykį kreipia Tautų Lygos 
domę į tai, kad lietuvių len
kų šantikius reikia sykį ant 
visados taip sunormuoti, 
kad ir vieni ir kiti būtų pa
tenkinti. Bet ar Tarvba tai 
supras? supratusi, ar pa
jėgs tai padalyti ? Pagalios, 
ar galima patenkinti lenkus, 
jei jiems neleisi praryti vi
są Lietuvą ?

Žinoma reikia protestuoti 
prieš lenkų šunybes, bet vi- 
supirma reikia turėti gerą 
armiją ir daug šaulių.

Be abejo kaip kam šis 
kvietimas gal ir labai parū
po ir gali būti, kad ir buvo 
priežastimi paleisti vokiečių 
ir žydų spaudoje tam tikrų 
gandi] apie . kun. Krupavi
čiaus pasiketinimą vykti A- 
merikon.

Kad tie paleistieji .gandai 
nesuklaidintų lietuvių kata
likų visuomenės, šiuomi pa
darome iš kun. M. Krupa
vičiaus laiško ištrauką, kuri 
aiškiai nušvies kun. M. Kru
pavičiaus atvykimo tikslą.

“Šių metų “Garso” 25 
Nr. A. L. R. K. Federacijos 
rezolicijoje ra.dau nutarimą 
kviečiantį mane Amerikon. 
Tai mane nudžiugino. Se
nai norėjau aplankyti savo 
išeiviją ir sueiti su ja į kiek 
galima artimiausi kontaktą. 
Tam norui realizuoti kliudė 
įvairūs darbai. Dabartinės 
mūsų gyvenimo sąlygos taip 
yra susidėjusios, kad be di
delių sunkumų, jei jos nepa
kitęs, galėčiau kokiam laikui 
apleisti Lietuvą ir bent kiek 
padirbėti išeivijai.”

Taigi kaip matome iš auk- 
ščiaus minėtos citatos gerb. 
kun. M. Krupavičius pasi
rengė mus aplankyti tiktai 
paskaitęs Kat. Federacijos 
Kongreso priimtą rezoliuci
ją pageidaujančią imas ap
lankai.*
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Liudas Gira

EI VYTIE!
Ei’, Vytie, lietuvninką Vytie,
Kitados žaibu šokdinęs žirgą!—
Varstų tūkstančiai tau, būdavo, tik mirga— 
Kodrin nūn jo šuoliai nebe tie?!..

%

iTavo kelią kitkart jau iš tolo
Ten kraujų žymė, čia gaisro rodė dūmai— 
Kodrin nūn nustojai tu smarkumo, , 
Kodrin žirgas klumpa ir parpuola?!

Tavo valdžiai težymėjo sienas 
Kardas tavo, saulėje žibąs —
Kodrin nūn mūs tėviškės ribas 
Mūsų priešų mums nustato plienas?!

Kodrin nūn turi tu vis dairytis 
Tai atgal, į dešinę, į kairę — 
Juk tau Vytautas pastatė aiškią gairę!
Juk pirmyn į ją, kol žirgas neparkritęs!

SPALIŲ DEVINTAI' 
PRAĖJUS

Lenkai tur būt norėdami 
pasauliui parodyti savo ju- 
došystės darbus ir priminti 
pasauliui, kad jie judošiškai 
apgaulingu būdu pagrobę 
Vilnių, ji tebevaldė.

Jie patys paskelbė, kad už
darė lietuvių švietimo drau
giją “Rytas,’’ kuri užlaikė 
; ietuVių Mokytoji], Seminari
ją, gimnaziją ir pradžios 
mokyklas. Uždarė lietuvių 
Mokyt. Seminariją ir 44

pradžios mokyklas, suarė 
tavo apie 40 įvairių visut 
menės darbuotoji] ir kunigų.

Vilniaus išgamos mano, 
kad jie kankindami lietuvius 
privers juos pamylėti lenkų 
nuspurusią vištą ir jų pols- 
ką kultūrą, bet vargšeliai 
pamiršta, kad jie patys lie
tuviu kultūriniais daviniais 
save dabina. Atimk iš lenkų 
lietuvių kūrinius ir lenkeliai, 
pasiliks pliki, kaip nupešta 
višta. Plėšikams pavogtas 
žiponas garbės nedaro.

Veltui Meištavičiai, Obstai, 
Pilsudskiai ir kiti Lietuvos 
išgamos gelbės lenkams lie
tuvius kankinti; veltui visos • 
jūsų niekšiškos pastangos, 
jūs lietuvių tautinės sąmo
nės neužmarinsite. Žlugo ca
ras su visa gauja savo bu
delių. žlugsite ir jūs Lietu
vos išgamos, paliokų bernai, 
o Vilnius buvo ir bus mūsų.

Minint biaurius paliokų 
žygius ii jų pastangas išnai
kinti lietuvius užgrobtose 
Lietuvos srityse, su širdgėla 
reik prisiminti ir mūsų šaltą 
atjautimą mūsų brolių liku
sių po paliokų jungu. Štai 
spalių devintą vos apie dę- ’ 
sėtkas-kitas lietuvių koloni
jų tas liūdnas sukaktuves 
paminėjo.

Nejaugi kitos kolonijos 
nustojo būti lietuviais ir Vil
nijos su Suvalkija atsižadė- 
• o . •jo?

Broliai, sesers, bud7 
nes mūsų tėvynės pr 
siryžę mus išnaikii — -*•----
kime ir budėkime.
met priešai -nedrįs 
ti. Ištieskime sa 
mūsų broliams kei 
sunkų ir žiaurų 
gijos jungą, šelp 
stiprinkime jų dva 
kime jų pasiryžom 
siioti iš lenkų vergijos.

Tiktai bendrai dirbdami 
užtikrinsime ir pagreitinsi
me Vilniaus ir kitų Lietuvos 
žemiu išliuosavimą iš kruvi
nų lenkų nagų.

Dirbkime — laimėsime.
Fed. S'ekretorįjattas 

180 Hale Are., 
Blyn, N. Y.
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Norėdamas geriausiai atker- g
syti įžeidusiam tave — nesek I
jo pavyzdžiu.—Aurelijus. *

l

Prūsuose demokratijos gini
mui nuo Voldemaro, kaip 
kad seniau ji buvo ginama 
nuo caro. * •

Gal tuomet Lietuvos valdo
vai supras, kad ištikrujų e- 
same antidiktatoriško nusi
statymo ir jų įfikrinimui 
naudojame net.. dolerius, 
lygiai taip pat kaip kad keli 
metai atgal būrėme dolerius 
apginimui Lietuvos nuo se
nesniųjų jos priešų.

O jei kelią kas užstot bandytų— 
Tam, Vytie, balsu tvirtu surik tu: 
— Ei, iš kelio! Nebevesk į piktą! — 
Daug jau priešų nuo tos rankos krito!

•
Neatgręžt Vyties jums žirgo risto 
Iš to kelio, kurs į garbę vedą!
Lietuva save nūn vėl atrado: 
Ir gyvent ir mirt laisvai vėl drįęta!

Žvilga vėl nūn mums karių kardai — 
Ir ilginu kęst;apmaudas pakanka!
Ei. Vytie! Pasmagink tik ranką, 
Pašokinki žirgą, kaip kadai!

o

Buvęs senatorius Joseph I. France ^iš MaryUnd ką tik 
sugrįžo į savo namus į Port Deposit su savo jaunąja, buv' 
Tatiana Decregeneva, Rusijos didžiūną moteris, čia parodo 
ponią France pilant arbatą.(“Lietuva”)

I
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Kam čia žaisti. Padary-
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O, tu nė tiek nemoki/
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- Svarbiu ?

Gražūs šokiai gražu.
Betils ne to/
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to, Bethesda, Md. 
seniausias arklys. Jis ritama- vo 37: metus ir dabar jau pa- 
statytas ant “loskavos” duonos.
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dąrbo, gali uždirbti apie 200 
litų mėnesiui. Bet už tuos pi j 
nigus, bendrai paėmus, išgy-» 
venti sunku. O darbo gauti 
mieste tiesiog jau neįmano
ma. Iš lietusių inteligentų 
šiame mieste yra tik Stan
kaitis, bot ir tas pats lietu
vių reikalais nesirūpina, 
bet juos tik išnaudoja.

Pirmiausia teko būti Rio- 
de-Ženeiro, o paskui atvy
kom į St. Paulo valstybėlę? 
Čia buvo pasiūlyta susipa
žinti su latvių kolonijomis, 
kurios organizuotai užpirko 
žemes, pasistatė sau namus 
gyventi ir pradėjo darbą. 
Žymiausios kolonijos vadi
nasi “Paima” ir “Varpa.” 
Iš karto dirbo bendrai, da
bar jau ima skirstytis vien
kiemiais. Pirmais metais jų 
tarpe buvo žymus mirtingu
mas, dabar dėl bendro, ge
rai organizuoto darbo, pa
dėjimas gėrėja. Jie moka or
ganizuotai gerai tvarkyti 
kaip ekonominį, taip ir kul
tūrinį gyvenimą. Prie jų 
kolonijų buvo apsigyvenę ir 
vokiečių 28 šeimynos. Iš “jų 
dabar išlikę tik 8 šeimos. Ki
tos išmirė.

Latvius labai daug riša 
ir jų religiniai nusistatymai. 
Iš šių latvių kolonijų mes 
nuvykom pas vieną Brazili
jos dvarininką, kuris turi 1 
milijoną 200 tūkstančių hek
tarų žemės. Tai daugiausia 
kavos plantacijos. z Pas jį 
dirba beveik vieni japonai, 
austrai ir vokiečiai. Klau
siu, ar vra lietuviu ? Atsa- 
kyta, kad tokių nėra, yra 
tik rusai. Bet nuėjus tų ru
sų pažiūrėti, pasirodė, kad 
tai lietuviai. Jų čia 35 šei
mynos. Jau pati išvaizda 
sakė, kad jų yra labai sun
kus gyvenimas: pageltę, iš
balę, akys įdubę, žaizdoti. 
Išgirdę, kad esam lietuviai, 
pradėjo verkdami pasakoti 
apie savo vargingą būklę. 
Juos visokiaropais būdais iš
naudoja. Moka mažai. Krau
tuves ima kreditan ir ka
dangi nemoka skaityti, tai 
jiems užrašoma, ko ir kiek 
imta, kaip norima. Dirba 
nuo saulės užtekėjimo iki 
nusileidimo. Jeigu, pav., 
diena lietinga, lauki} darbo 
dirbti negalima, tai už tą 
diena nemoka. O gvventi rei- 
kia, tat imama krautuvėse vi
sa kreditan ir dėl to pakliū
va į skolas. Lietuviams Čia

Lietuvos “Rytas” rašo, 
kad jo atstovui teko pasikal
bėti su buvusiais Brazilijoj 
lietuviais agronomais Roma
nu Narkevičių ir Antanu 
Beriozovu.

Jie štai kaip atpasakojo 
Brazilijos gyvenimo Sąly
gas ir lietuvių gyvenimą:

“Jie išvyko į Braziliją sa
vo lėšomis š. m. balandžio 29 
d. ir grįžo Lietuvos rugpiu- 
čio 13 d. Kelionės tikslas 
įsigyti ten žemės ir įsikurti 
savo ūkius. Vyko per Royal 
Mail agentūrą, kuri turi sa
vo skyrių Lietuvoje. Kelio
nė buvo biauri. Laive su lie
tuviais emigrantais elgėsi 
žiauriai, kaip su šunimis. 
Valgis buvo blogas. Su ki
tų tautų emigrantais, kaip, 

- pavyzdžiui, portugalais, is
panais elgėsi kur kas geriau 
ii- davė geresnį valgį. Jie bu
vo suklaidinti, kad važiuotų 
į Braziliją, ten išvykusių iš 
Lietuvos, ypač dvarininko 
nuo Raseinių Pilsudskio ir 
buv. “Alfos”, nario Jahu- 
čanskio, kuris turi ten savo 
žinioje žemės pardavinėji
mui ir iš to daug uždirba. 
Jie: visokiais būdais gyrė 
BrĄząliją,  ̂tikrino, kad gali
ma! lengvai įsikurti ir tuo 
juos suviliojo. Pasirodo, kad 
nieko panašaus, nėra. Jie vi
siškai apsivylę grįžo atgal į 
Lietuvą. Štai trumpa san
trauka mūsų pasikalbėjimo 
su jais. > ■"

— Yra didelis skirtumas 
gyventi Brazilijoj mieste ir 
kaime. Prieš pora metų at
vykusieji gyvena geriau. Bet 
iš dabar atvykusių daugiau, 
kai p pusė gyvena be darbo. 
Lietuvių daugiausia vyksta į 
St. Paulo valstybę. Tik šia
me mieste yra apie 8000, o 
St. Paulo valstybėje yra a- 
pie 60 tūkstančių. Yra žy
mus skaičius ir kitose vals
tybėse. Iš atvvkstasčių ge
riau kiek gali susitvarkyti 
amatininkai. Daug kas ra
šo, kad Brazilijoj gerai. Bet 
tai daro paprastai ’del to, 
kad, pats gerai įkliuvęs, iš 
pagiežos nori ir kitus įkliu- 
dyti. Mieste gauna kartais 
darbo fabrikuose (popie
riaus, plytų, alaus etc.), 
kanalizacijos darbų ir plen
tų pra vedimų. Prod ūktai, 
palyginti su Kaimo kaino
mis, daug brangesni. Pa
vyzdžiui, blogos lūšies svies
tas kainuoja apie 11—15 Ir* 
tų. Kas gauna miestuose atvvkus ii’ pamačius salvgas,

Jų čia So sei-

norėta bėgti atgal į Lietuvą, 
bet jiems saugoti buvo pa
statytą sargybos, kurioms 
apmokėjimas buvo išskaity
tas iš lietuvių uždirbti} pini

ngų. Daugelis iš lietuvių dar 
nešioja savo atsivežtus dra
bužius, nes negali kiti} įsi
gyti. 0 šio dvaro savinin
kas turi metinio gryno pelno 
apie 1 milijoną dolerių. Y- 
ra darbininkų apsaugojimo 
įstatymai, bet kadangi lietu
viai nemoka portugalų kal
bos, tai tų įstatymų nežino 
ir dėl to yra tiesiog begėdiš
kai išnaudojami. Jeigu ir to
liau taip paliks, tai jų lau
kia tragingas likimas. Verk
dami jie sako, kad jeigu ne
būtų okeano, tai pėsti pa
reitų namo į Lietuvą.

Tai charakteringas bendro 
lietuvių gyvenimo Brazili
joj vaizdas. Vienintelis išė
jimas iš to padėjimo, tai bū
tinai ir greičiausiu laiku pa- 

- energingą, sumanų 
..onsulą, kuris imtų ten e- 
sančių lietuvių reikalais rū
pintis. Ir lietuvių didžiau
sias troškimas, tai sulaukti 
Lietuvos konsulo, kuris jais 
galėti} rūpintis. Kitos val
stybės ten organizuotai dir-

E
 ai
sti

tisu

ba„ turi savo atstovus ir dėl 
to visai kitų rezultatų gau
na. Lietuviai šiuo atžvilgiu 
yra paskutiniai.

i T :
Paprastai kiti iš kalno ap

žiūri plotus, užperka žemes 
ir planingai veda kolonizaci
ją. O lietuviai išsidraikę 
kenčia didžiausią, tiesiog 
Lietuvoj neįmanomą, vargą 
ir nuo to net žūna.

Lietuviu kunigų nėra. Ir 
šiuo atžvilgiu lietuvių dva
sios reikalai neaprūpinti. 
Tiesa, Brazilija yra katali
kų kraštas, bet, kadangi lie
tuviai nemoka vietinės kal
bos, tai savo dvasinių reika
lų negali aprūpinti. Taigi 
gyvo reikalo yra ten pasiųs
ti lietuvis kunigas.

Bendrai" tenka pabrėžti, 
kad Brazilijoj žulikaujama 
labai daug. Visomis galimo
mis priemonėmis apgaudinė
jama, ypač atvykusieji sve
timtaučiai. Net susidariusi 
nuomonė, kad apgauti ką 
nors’, yra Inteligencijos po
žymis.

Tai pagrindinės mūsų pa
sikalbėjimo mintys. Jos gra
žiai atvaizduoja Brazilijos 
gyvenimo sąlygas ir lietuvių 
vargus.”

ONA — Meldžiu prisės 
džiau jaunimą. (Abidvi susėda.)

‘ BARBORAI Mačiau, 
ture jau lakti kpl visi išeis.

ONA, —Kodėl? Reįkėjdat^ 
kiu pasilinksminus, pasišokus.

BARBORA. — Kas aš? Ne

P#' -
BARBORA. ____________F?-;- 

jau. Aš atėjau su labai svarbiu

ONA. —. Svarbiu ? , lAi™
. '/ * • į*

BARBORA, -r Taip, svarinus 
vigam kaimui gėda. Tai kalbu apie tą
' V.*1-' < . ’ *• f . r * ’’ . '. •*

mergaitę, Rožę. (Tuo tarpu Rože p 
prie vartelių, bet pamačius Bar 
įraukia į šalį.)

ONA. — Kągi ji dabar padarė?

BARBORA. — Blogiau negalėj^ 
ryt.

.*

ONA! — Jau ji pas mus- keturįų 
nesiūs išbuvo ir nė kuo neprasikalto.^

BARBORA. — Gal ne, bet tamsta 
nai, ką ji pirma padarė. Žinai, šir£ 
parašiauį Šeduvą pas savo draugę laišk; 
man viską surašė. Štai laiškas. (Išsitr 
laišką ir skaito,)

“Mano Barbute:—

Aš sužino j au, kad ta mergina, R 
gaitė, dirbo Petro Laukaičio krautu

Vilniaus vyskupas apie savo 
atsilankymą Lietuvoj

• v

“Pasiūlymai” Vilniaus ginčui 
spręsti

Šią vasarą N. Lietuvoje, 
vyriausybei leidus, atostoga

 

vo Vilniaus vyskupas sufra
ganas Michalkevičius. Jo įs
pūdžiais Lietuvoje susido
mėjo Varšuvos “Rzeczpos- 
polita” ir šiomis dienomis 
įdėjo pasikalbėjimą.

Kadangi Vilniaus spauda 
buvo paleidusi gandų, jog 
vyskupo atsilankymas Lie
tuvoj buvęs, surištas su baž
nytiniu reikalų sutvarkymu

tarp 
cezijų.

alino ir Vilniaus die-

I

vyskupas pir- 
atškino savo kelio

ms tikslą. Lietuvon jis bu
vo atvykęs tik pailsėti ir di
desnę dali laiko praleidęs 
Tauragės apskrity pas gimi
nes. Jokios bažnytines, nei 
diplomatinės misijos neturė
ję. v

Lankydamas Kauną matęs 
jame tikra kūrybos darbą. 
Pastatyta daug monu menta
linių namu ir nemaža pada
ryta miestui sutvarkyti.

Žemės reforma, pasak vys
kupo, buvusi per skubiai 
vykdoma ir dėl to nedavusi 
lauktu vaisių. Dabay toj 
srity, esą, jaučiamas apri- 
mimas. Pagrinde neatsisa
kant nuo žemės reformos į- 
gyvendinimo. kur ji esanti 
reikalinga, imamos dėmesin 
ir kitos to klausinio pusės.

Dėl Lietuvos Lenkijos 
ginčo vvskupas nešimas da
ryti spėliojimų ateičiai arba 
nurodinėti būdus jam iš
spręsti. Tačiau, jo nuomone, 
čia Teiktų eiti mažiausio pa
sipriešinimo linija, o ne pra
dėti nuo sunkiausių klausi
mų. Prekybos sutartis su
daryti, atidaryti miškui 
Nemunas, < 

lygiuti nesunkus ir atneštų reikalų, kurie tvarkytini.

-____- y•. j • i 11 ■ •

RAULAS. — Taip, aš senai sakiau, kad 
mūsų Rožė moka gražių dainų. 3

ROŽĖ. — Bet aš girdojau/kacl ir tu Raų- 
lai, gerai dainuoji. ;

PAULINA. — Ką Rožė sakei ? Raulas 
šitaip moka dainuot, “la-la-la.”

' RAULAS. —‘......................

JONAS. — Einam pašokt!

ROŽĖ. — Taip, vįsi į ratą! v

PAULINA. — Ką šoksim?

RAULAS. — “Noriu Miego.”

PAULINA. — Gėdos turėtum ir pasisa
kyt. , ?

RAULAS. — Koki čia. Tuzinai, kad aš 
ne iš širdies kalba.

ROŽĖ. — Taip, pažaiskim “Noriu Mie
go.”

. RAULAS. 
kini ištikrųjų.

(Muzikantas griežia ir visi šoka “Noriu 
Miego,” tuo tarpu iš grįčios išėję Juozas su 
Ona susėda ant suolelio.)

RAULAS (užbaigęžaisti). — Klausykit, 
vaikinai ir merginos.

PAULINA. — Rautai, kas tau yra.

RAULAS^-Tylėk, aš kalbu. Vaikinai 5 
ir merginos, mes dainavome ir šokome, bet > huvo pavalyta. Laukaitis nesako 
mūši} šeimininkai tik sėdėjo ir žiūrėjo. bet žmonės kalba, kad už d
būtų labai malonu pamatyt senesnius šokant.; gyst?* 
Aš prašysiu savo šeimininko su šeimininke 
mums pašokti. (Visi ploja rankomis.)

JUOZAS. — Jau mes savo dienas atšo
kome. ,

PAULINA. — Raulai, ar tai gražu taip 
kalbėt." ■'

RAULAS. — Muzikante, trauk polką!
(Muzikantas griežia ir Juozas su Ona šo

ka. Baigus šokį jaunimas ploja.)

RAULAS. — Dar vieną!

JUOZAS. — Ne, mes nebe jauni, 
geriau uždainuokit.

ROŽĖ. — Tegu Raulas pasako ką dai
nuot.

VISI. — Taip, Raulas.

RAULAS (apsidairęs). — “Laikas Bro
leliai Namo.”

PAULINA. —
(Visi dainuoja.)

Jūs

»

Turbūt tu miego nori.

Daina Nr. 13.

“LAIKAS BROLELIAI NAMO” 
Muzika—St. Šimkaus.

1. Laikas namo, brolužiai eit, saulutė jau žemai. 
Ateis tamsi naktužėlė, motušės lauk tenai. 
Namo, namo, sesutės namo, namo, namo, bro- 
Namo, namo, saulutė jau žemai, [lėliai namo.
t

2. Jau tuoj sutems, sodelyje lakštutė ims Čiulbėt. 
Dar rūtelės darželyje reiks laistyt, apravėt. 
Namo, namo. etc.

o. Tamsios naktužės globoje laukeliai pasilsės. 
Tik už laukelių pagiryj dainų aidai skambės. 
Namo, namo, etc.

\z* (Dainuodami paskutini posmą visi išei
na, kieme tik pasilieka Ona.)

Kaip malonu matyt jaunimą 
gražiai žaidžiant ir dainuojant. (Eina link
gličios, tuo tarpu įeina Barbora.)

BARBORA. — Gera diena, kaimynkėle!

ONA. — Gera, gera, Barbut.

. BARBORA. — Ai, kaip sušilau.

ONA.

normalines uaudos abiem 
pusėm. Vėliau kada nors gpl 
ateitų eilė ir Vilniaus klau
simo išaiškinimui. Kam, gir
di. pradėti sunkiais klausi- 

esą, dalykas pa- mais,, kad esą lengvesnių

Matai, dar užstoji
-/M-

Tavo mvlima L

ONA. — Tai viskas ? ‘7
BARBORA.— Viskas? Ar daiįn 

Ir jūs laikote pas save vagvlką. Susi) 
mi išvarykit, nes gėda visam kaimui.

ONA (atsistodama). — Jei tokį i 
teturi gali .sąųęiti. Ir kaip jūs įteigė 
leisti apkalbas. Labiausia jūs, kurio 
tankiai einat į bažnyčią, o liežuvio ne 
dote. Ar tai gražu žmogų apkalbėti, is 
net, visiems papasakot jo ydas?

BARBORA (atsistoja). — Aš tik 
kian ką sužinojau.

ONA. — Taigi. O dabar tau gėriai 
gi gražu nuplėšti artimui šlovę. Ką Ė 
pasakė: “Kas iš jūsų be nuodėmės j 
meta į ją akmenį.”

BARBORA 
gylką!

” ONA. — Gali sau eiti, ir daugiau p 
ne prašau su jokiomis naujienomis 
ateiti.

BARBORA. — Kaip ta mergaitė 
apvogs, tąda gailėsies. (Išeina.)

ONA. — Ir tu man viską sužinok, 
eina į grjčią.). . ■

(Ilgoka pauza. Pamažu ateina R»

ROŽĖ (liūdnai). — Viską girde 
Dieve, ar už vieną padarytą klaidą t 
visą gyvenimą kentėt. Už savo neaj 
tą klaidą, aš gailėjaus, aš verkiau ir 
verkiu. (Verkia.) Atėjau čia, toli nuo 
kur žmonės nežino, maniau linksmai 
praleisti. Bet Barbora suardė mano 
nimą. Taip, Barbora, kuri pasiroe 
maldinga: betjpfto apkalbų nesusįląil 
mane apkalbėjo, nuplėšė man šlovę, 
kia.) Artai tikėjimas! Jeitait9tėji 
tikėti neverta. Dabar visas kaimas 
no praeitą gyvenimą, pajuoks, nu 
negaliu čia ilgiau būti, turiu eit, eit 
(Verkdama įeina į \griČią. Prie V 
ateina Raulas.)

1 (Bus daugiau) J
1 T. ai
: ■ *

O mums atrodo, kad su
tvarkius opiausią klausimą, 
t. y. Vilniaus atpalaidavimų 
nuo okupacijos ir sugrąžini
mą jo teisėtam savininkui, 
patys savaime išsispręstų ir 
visi lengvieji klausimai. Pir-

I .. ■ .
pnraųsia ieškoma pag 
santykiams, o paskur 
jie plečiami šiuo atve 
kiu pagrindu tegalį W 
tingu būdu sulaužyto 
valkų sutartie* atitais

I
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ŽENKLAI

Kas tiki nugalėjimu ir die
ną ir naktį, tas pagaliau pa
liks nugalėtoju.

Ak, myliu taVe . -.f.........
B^mužėl, nevesk pačios .. 
Graži čia giružė.......... . . .
Meilė......... ........... .
Meile uždegta krūtinėj.\. 
O pažvelgki .. ..................,
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

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

Kad apsaugojus šį gražų. Cumberland vandenpuolį, Kentucky, Jungt. Valstijose sena
torius Coleman siūlo suvalstybinti ir padaryti parką. .Pasiryžimas padaryti užtvarą suti 
ko griežčiausius protestus. Cumberland upės vanduo puola 75 pėdas žemyn.

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas .. n
Skrenda, lekia musu mintis
Trisdešimt dainų...............

tori, ženotas, po vyrais Avižie 
hienė ir Dzekevičienė.

MIŠRAM CHORUI
# K

Ginkim šalį Lietuvos ..... 
Giesmė i Šv. Kazimerą ... 
Lietuvos Vvčiu Imrias ..... tr *

Pirmyn i kovą............... ...
Mes grįšim ten...................
a) Išauš vasarėlė,
b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė...............
a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj...
a) Eiką mano mergele,
b) AOltikau žydeli, -

Kam anksci kelčis ...
Miels tėveli, 
Oi skauda galvelę, 
Atsigėriau žalio vyno...

nes turime pradėti ką nors 
veikti organizacijos labui.

Sugrįžo. Klebonas

Vietos klebonas kun. V. Sla
vinas, kuris buvo išvykęs Į 
Lietuvą ir kitas Europos ša
lis, rugsėjo 23 d. sugrįžo atgal 
su nauja energija mums vado
vauti. Būtu labai malonu, kad 
(klebonas savo įspūdžius mums 
kada nors viešai papasakotą, o 
ypač iš tėvynės Lietuvos.

Turi Gerus Liežuvius

Šioje kolonijoje turime ke
letą moterėlių, kurios savo lie
žuvėliais visus ir visur suran
da. “Lookout!” Kitą kartą 
aš. paskelbsiu ir jūsų darbe
lius. Todėl, neteiskite kitą, 
kad pačios nebūtumėt nuteis
tos.

Spaliu 15 d. velionis palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis ir iškilmingomis šv. mi
šiolais šv. Pranciškaus kapi
nėse. Gražiai palaidojo grabo- 
rius p. Cliisholm, kurio ofisas 
yra po numeriu 331 Smitli St.

Teesie velioniui lengva šios 
šalies žemė! A. R. D.

c) Kur Nemunas,,

Visos virs paminėtos’ dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisupkite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: ,

> Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi). pusei 
J metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
|i 3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Bedakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
į Draugas,” 281XEglinton Str. <Glasgow, S. S. 8cot- 

J land. #

$17.92. kurie bfĮš pasiųsti A. L. 
R. K. Federacijos centran, kad > 
persiųstų-Vilniaus našlaičiams.

Visiems aukotojams ir daly
viams širdingai ačiū. V. L.

ž^eptynerią metą mūsų 
B^dėsio sukaktuvių pa- 
feui surengė Federacijos 

kmį priklauso visos 
®Co R. K. draugijos ir 

. .. . ' < lįnią organizacijų kuo- 
kurią čia randasi apie 
foro tuzino. Na, ant sa- 
įrengtą prakalbą, arba 
įėjimui taip svarbių • 
įir liūdnų sukaktuvių te
lkė pagal kun. J. švag- 
hšnskaitymą 104 kojos, s 
y-atnešė 52 galvas... ’ 
ižastvs tam v ra kelies, 
ąrbu ir tas, kati Federa-

. . . i
skyrius negarsino...

»ten nebūtą, bet prakal- 
0^50 milžiniškos! Kalbėto
jo trys ir visi pirmos ' 

Vakaro vedėju buvo : 
3eb. kun. F. Virmauskis. 1 
pasakė prakalbėlę. Pir- 
ibėjo “P-ko” vyriau- 
lafeto: jus kun. V./Taš- 
§-'Norwood.. Mass. Ra- 
augiau sviestis ir pro- 
atįeins, kas jie yra ir 
5ų pareigos link savo 
ir, t. p.

•kun V. Taškūno kalbos 
įęvąrg. p. J. Banys pui- 
Sadainavo “Leiskit į tė
tį. Pianu pritarė p-lė A. 

Daina labai tiko prie 
Kjpaivairinimo.
Jfcas kalbėjo jaunąs tėvy- 
^dai^mūsų LietnVo? iš-d 
ir^eibi Amerikoje žadąs, 
^Kažvs Viesulą iš Nor- 
gMass.. L. Vyčių Centro 
||nįkas. Jis šią vasarą 
KKLieluvą. Aplanke'ir 
įgfe sostapilį Vilniuj“ to- 
Btttg kalbėjo apie tenykštę 
|||;--padėti: apie patį

.Gedimino kalną, kur 
kdabar nuo atsilankan- 
įįgtnvią ant Gedimino pi- 
Efidno daro bizni, nes jei 
lietuvis užlipti ant kalno 
MM&li savo &dics 
fe Vilnią. kurį dabar len- 
Rgrobę laiko, tai turi len- 
ĮkĄfzsiniokėti ir t. t. .To 
b^frųvo įspūdinga ir lieps
imi karšta tėvvnčs meile.
fcvyzdyš čia Augusiems 
fcSttgę sako: “Mums suti- 
raKviškat kalbėti, nes mes 
ra&ę..” Buvo keli jaunno- 
BS-minimo vakaro ir gir-7 
|gpH$nt čia augusį Kazį 
k. Jo kalba aiški, gry- 
feBSykliška. kas nusfehi- 
® vieną močiutę ir tėvelį 
įlĄaikai kalba šią kalbą it 
mė'žvdeliai. P. K. Vie- 
fįavyzdĮ turi sekti visi tė-

Susirinkus publikai vakaro 
vedėjas paaiškino vakaro tiks
lą ir pakvietė šv. Ceciljos cho
rą, vedamą varg. A. Stanšaus- 
ko, kuris sudainavo Lietuvos 
himną, “Maldą” ir “Ei, pa
sauli: ’ ’ Kalbėjo vietinis klebo
nas' kun. T. Kelmelis, p. J. Ste
ponaitis. p. A. Šlapelis ir Lie
tuvos generaljs konsulas adv. 
P. Daužvardis. Po konsulo 
nuoseklios kalbos buvo skaity
ta rezoliucija prieš lenkus. 
Tarpuose kalbi) buvo dainą ir 
deklemaci jų. Labai gražiai dai
navo p-lė V. Bankauskaitė iš 
New Yorko. Ji turi malonų ir 
švelnų balselį. Vietinis artis
tas A. Šlapelis irgi gerai dai
navo ir turėjo atkartoti. Kaip 
vienam, taip ir antram nesigai
lėta katučių.

Kalbėtojams priminus Vil
niaus našlaičius publika jų pa
sigailėjo ir aukavo kiek kuris 
išgalėjo.

Po $100 aukavo: Kun. I. 
Kelmelis. K.Thonias, J. Gvaz- 
daitis, J. Sinkevičia, A, Kaz- 
Ias, V. Demskis, P. Pečiura, 
V. Lukošiūnas. P. Elseika ir A. 
Barkauskienė.

Po 50c.: F. Gikis, L. Bučins
kas, J. Ramošauškas.

Smulkių auką surinkta $9.82. 
Už nosines skepetaites $6.05. 
Viso tą vakarą auką surink

ta $27.37. j

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS• 
GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

Yra apie du šimtai lietuvių 
šeimynų, o prie parapijos pri
klauso apie šimtas. O kur ki
ti? Nagi pas kitataučius.

Bėda, kad dar yra tokių, ku
riems svetimi meilesni už sa
vus. . Ązl

Nesant veikimo ir organiza
cijos viena po kitai miršta. 
Jeigu šauktume kas mėnuo su
sirinkimus ir juose padarytu
me geni ir naudingi) nutarimų 
ir tuos nutarimus išpildvtume, 
tai mūsų darbą pastebėtų ir 
nepriklausantieji prie mūsų or
ganizacijos ir tuo juos pa
trauktume. Dabar kuomet • su
sirinkimai laikonifi kartą į ke- 
turius ir šešius mėnesius, tai 
ir senieji nariai lieka skolingi 
ir išsibraukia iš organizacijos. 
Kuopos valdyba'yra renkama 
tam. kad šauktą susirinkimus 
ir prižiūrėtą nariu stovį ir 
tvarkytą kuops reikalus taip 
kaip reikalauja konstitucija ir 
nutarimai. Tad reikahnjanie, 
kad LDS. 69 kp. valdyba Šauk
tą susirinkimą spalių 30 d. 
Taipgi pageidaujame, kad Į tą 
susirinkimą ateitų visi nariai,

“IŠEIVIŲ DRAUGA”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

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

“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:

a)
b)
c)
a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
e) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą.................................... 50
a) Tykusis rytelis,-
b) Oi laksto vanagėlis,

h Oi čiūčia-liūlia .50

UTICA, N. Y=
Šv, Jurgio lietuvių salėj spa

lių 8 d. vakare, įvyko vaidini
mas “Pi ršl y bos ’ ’ pagerbimui 
mūsų klebono kun. Pranciš
kaus Zabielos varduvių dieno
je, nes varduvių dienoje prieš 
vaidinimą vardu vaidintoją ir 
parapijom) išreiškė linkėjiams 
S. Klimaltis. Labai linksma i
kad vietiniai lietuviai gerbia 
savo kleboną. Prisirinko tiek 
žmonių, kad netilpo į svetainę. 
Daug turėjo grįžt į nanyis.Vai- 
dinimas nusisekė. Vaidintojai 
savo užduotį atliko kopnikiau- 
siai. Žmonės labai užganėdin
ti. Veikiančios vpatos: Pelė
sio Kapitonas — P. Nasutavi- 
čius, Bimbilas —Jonas Sabis, 

[Blynas — M. Koružas. Balta- 
nosis — V. Sabis., Motiejus — 
Juozas Sabis. Cicilija — T. 
Balčiūniutė, Teta — N. Ru
sinto, Magdutė — A. Nasuta- 
vičiutė. Tarnaitė — O. Bačię- 
nė.

Ant galo kalbėjo pats klebo
nas Zabiela. Pasakė labai įs
pūdingą prakalbą. '

Užganėdintas

NEWARK, N.J,
Vietinis Federacijos 8-tas 

skyrius surengė apvaikščioji- 
mą9-tą d. spalių, prisiminimui 
užgrobimo mūsų sostinės Vil
niaus.

NEWARK,NJ.
’ Šv. Trejyliės parapijos meti

nis bazaras prasidėjo 15 Ą spa
lių ’ir tęsis iki 31 d. spalių. 
Draugijos ir jaunimas su ge
ros širdies parapijonais ener
gingai darbuojasi dėl parapi
jos gerovės. Kviečiame visus 
geros širdies parapijonus ir a- 
ant bązaro ir paremti parapi
ją. Parapijonys labiausia turi 
tuo rūpintis, nes parapijai rei
kalinga parama. Bendrai dirb
dami padarysime didelę naudą.

Klebonas

mas Gedulo Dienos.
* dienos, apvaikščioji- 
' perkeltas ant spalių

Palaikymui puikių | 
plaukų naudok |

UHPI :: YftELIAI 
A KNYGA 
i daugiau- kaip 
pų pasakaičių 
L 45 centai

i

i
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LAUKIA VIEŠNIOS
Spalių 23 d., lietuvių pa

rapijos salėj, Cambridge, 
Mass. įvyko A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos Apskričio su
važiavimas. Suvažiavimas 
nebuvo gausus atstovėms, 
bet gausus nutarimais.

Pirmiausia buvo svarsto
ma organizacijos reikalai. 
Tik gaila, kad nieko-negali
ma

yra būtina priedermė šaukti šių atstovių apie svarbiuo- 
masinius mitingus ir juose sius įvykius, būtent iš seimo, 
išnešti griežtą protestą prieš Apie tą nelaiminga čarterį 
Lenkijos baTbariškus žygius. 
Vietos skyrius turėtų tuojau 
pagaminti atsišaukimą į vi
sus lietuvius ir pranešti ka
da ir kur toks mitingas galė
tų įvykti. Reikalas būtinas 
ir neatidėliotinas.

Fe de rantau

LDS. 1 KP. SUSIRINKIMAS 
įvykį ketvirtadieny,' spalių 
27 d.. parapijos svetainėj, 
497 E. Seventh St.. 7 vai. va
kare. Visk nariai sueikite,

i • >*

nes yra keletą svarbių reika
lų. * Valdyba

FEDERACIJOS SKYRIAMS
J.

Prasidėjus naujiems lietu
vių pogromams Vibiiaus 
krašte, Federacijos skyrių

1

buvo sužinoti iš atvvku- 
atstoviu apie svarbiuo-

lio 
joj-

“ Napoleonas I” peržiūrinėja savo kavaleriją laike poki- 
pagarbai Napoleono, kuris įvyko Fontainebleau, Pranci- 

yf“

Spaliu-October 29 d.1927, S Pi 
HUIiiCIPAL BUIbOlNC

• ; f tarpe G ir Hgatviij) , .. .<
BĄST CONNOB’S ORCHESTRA

Pažymėtinas vakaro įvykis atsibus išdalinime gražių si| 
dabrinių taurių ir kitų dovanų išlaimėtojams pereitam# 
VAIZBOS BUTO išvažiavime. Bus proga pamatyti lai
mėtąją gražuolės konteste. Įžanga 50 centų.

* - Kviečia visus VAIZBOS BUT.1S

SAKO, 
į ,L VAtoASMABBft 
f- GYVENIMĄ

Tūla lietai BJy. kuri
vedus skaitėsi mergina, 1926 
metais laimėjo ž gražuolių 
konteste “MissJBostori” var- 

, dą. Tuo labai didžiavosi. Da
bar ji padavė į teismą persi
skyrimo prašymą. Jos vy
ras atsakydamas į kaltini
mus pažymi, kad jų gyveni
mą. suardė išrinkimas jos 
“gražuole.”

TAI TIKRAS AUKSAS?

Ne be reikalo ir vadinasi 
OLD GOLD! Tai tikras 
auksas kuris randasi cigšMę 
tuose. y

OLI) GOLD duoda 100% 
vertės rūkyme. Nespręsk 
vien tik jų iš užvardinimd, 
bet išmėgink pats sau pasį- 
pirkdamas pakelį.

Galima juos rūkyti ryte, 
dieną ir vakare be jokios 
gerklės iritacijos. Nėra ne 
kosulio vežime. Dėlto kad 
OLD GOLDS yra geresni 
turėtumei juos rūkyti nuola
tos.

Skaitykite OLD GOLD 
cigaretų skelbimą šiame nu
mery. Rasite jame daug juo

si draugija daro'naii jų-na-ko ir malonumo dėl savo 
rių vajų. Naujoj? narės pri
imamos už pusę įstojimo, o 
jaunos mergaitės be įstoji
mo. Gera proga prisirašyti.

Kviečia — • •
Rengimo Komisija

NEPĄPRASTĄ PRAMOGA

Spalių 30 d. Lietuvos Duk
terų draugija turės savo me
tinę pramogą. Ryte, 8:45 v. 
bus gedulingos šv. mišios Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje, už 
mirusias nares. Narės turi 
susirinkti į pobažnytinę sve
tainę 8 vai. ryte iš kur suši- 
tvarkiuisos maršuos į bažny
čią. Būtinai pasiimkite žen
klelius. •

»

Vakare, 7:30 vai. bus mar
gumynų vakaras. Teatras, 
dainos, monologai ir juokda
rių šposai sudarys vakairo 
programą. Tai pirma šios 
draugijos toki ^pramoga.. Į- 
žanga maža. Ateikite visti, o 
būsite užganėdinti. " Be to,,

SMARKIAI RUOŠIASI PRIE 
PARAPIJOS VĄKA- 

RIENĖS

Spalių 20 d. įvyko šv. Pet
ro lietuvių parapijos dar
buotojų susirinkimas, kur 
dalyvavo ir klebonas kun. K. 
Urbonavičius.

Susirinkimo dalyviai rim
tai ir energingai svarstė 
pramogų rengimo, parapijos 
naudai, klausimą. Pasiskirs
tę darbais, ruošia vakarienę 
ir balių. Vakarienė įvyks 
lapkričio 13 d., pobažyntinė^ 
je svetainėje. Biznieriams y- 

. ra geriausia proga prisidėti 
- - ( prie šios vakarienės auko-

prisaikintųjų teisėjų ian^ visokių valgomų daik-

JENKINAS KRIMINALIAI 
KALTAS

•Buvo Teisiamas Už Suvilioji
mą Lietuvaitės '•

Reikalauja $50,000.00 atlygi-
» nimo

irgi nė žodelio. Argi /jau 
taip turį, būti dalykai tvar
komi su čarteriu. Turim cen-1 
trą: ar negalėtų nors trum
pai laiškeliu pranešt kasTyra 
daroma. Susivažiavusios ats
tovės vienos kitų klausinėjo 
ar kuri ką nežino, bet pasi
rodė, kad nė viena nieko ne
girdėjo. Net turime ir di
rektorę apskrity! Bet tiek 
to, eisime prie susivažiavimo 
kur svarbiausias: klausimas 
buvo kaip geriau priimti 
geib. atstovę p-nią Pikčilin- 
gienę. Skaitytas laiškas nuo teismą, kur pereitą savaitę- 
įcentro pirmininkės p-nios | (spalių 20 d.) baigėsi tuo,
Subatienės su pranešimu, kad < • -•

i

P-LĖ GRIBAITĖ DAINUOS 
TARPTAUTIŠKAME 

KONCERTE
Lapkričio 6 d. po pietų į- 

vvks Tarptantiškas koncer
tas, Bostono knygyno name. 
P-lė M. Gribaitė atstovaus 
lietuvius ir dainuos keletą 
lietuviškų dainelių. • Rep.

¥ . •

MAJORO NICHOLS ŽMONA 
SVEIKSTA .

Kūdikis Mirė
Spalių 20 d., Bostono ma

joro Nichols naujagimis sū
nus mirė. Jo žmona irgi bu
vo kritingame padėjime. Da
bar jau gerėja, bet dar iš 
visiško pavojaus neišsikrap- Į ‘ 
štė.

I

Spalių 20 d. pasibaigė Vin
cento Jenkino (Jankausko) 
skandališka kriminale byla. 
Ši byla prasidėjo Dorehes
ter io Distrikto teisme, kur 
p-lė Marijona Bačinskiutė 
reikalavo nubausti Jenkiną 
už atėmimą jai nekaltybės ir 
suviliojimą. Vėliau byla pa-, 
teko į Aukštesnį kriminali

d-,

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
MOTERĮ

. Šeštadieny, spalių 22 
tarpdury, Compton Street,
South End, du jauni plėši
kai užpuolė p. Reginą Flit- 
terman, apiplėšė ją ir dviem 
šūviais nušovė;

♦

kad
kad viešnia lankys mūs aps- suolas (jury) rado Jenkiną^ų. Tai puikiausias išsigar-
kričio kolonijas sausio ir va
sario mėn., 1928. Išrinkta 
komisija prie apsk. valdybos, 

. kurios pasižadėjo dirbt, kad 

. tik misija viešnios pavyktų. 
JTaipgi iš dalyvių buvo gir- 
idėt, kad kiekvienoje koloni- 

J .ioje sąiu.ngietės turi planus 
išsidirbę ir smarkiai ruošia- 

; si prie viešnios ^priėmimo. 
J Garsioji Chicaga turi pasi- 

POLICIJA RADO PAVOGTŲ į rodyti geriau jeigu nori Jik:

jpervėlu kada atstovė apleis 
Chicaga. Aš manau, kad iš- 
rinktoji komisija pradės sa
vo darbą, kaip tik sužinos 

tstovė pribus 
O. Suvalkietė

$6,000 VERTĖS KAI- (ti lietuvių Metropoliu. Bus 
LINIŲ

Pereitos savaitės. ant 
’VVash'ington St. krautuvėj, 
vagyste bus nenusisekus. 
Pas Wolf Goldman, Corona 
St., Dorehester, policija ra
do "43 kailinius vertes $G,000. 
Žydelį už laikymą vogtų 
daiktų areštavo. Jis pasisa
kė,- kad turis antrarankiii 
drabužių krautuvę, Dorehes
ter SLTSo. Boston, Mass.
■ z'į :

pas mus.

PARSIDUODA GRAŽI ŪKĖ
48 akrai žemės, didelis sodnas, trioltos 
geriausiam padėjime taipgi nauji ūkiš
ki Įrankiai bei nuišineri Kaina ?12»- 
<100. A. I\ DAVVLIS, 
So. Eoaion 2022^- a

j306.Bro.idwa v,
(S. 25)

BROADWAY TEATRAS
South Bostone

Kitas nepaprastai intere-Spalių 28 d., Aukš-.sinimas.
Parapijiečiai parenis^pa-^s^l^tis programas šią sa- 

rapiją gausiu atsilankymu į va^ Broadway Teatre. Pir-

kaltu.
tesniojo teismo teisėjas ru
ski rs Jenkinui bausmę.

P-lė M. Bačinskiutė kūdi
kį augina ir kaip sako, gy ve
na kartu su tėvais. Negana 
to. p-lė M. Bačinskiutė, či- 
viliame teisme, reikalauja 
nuo p. Vincento lenkino, at
lyginimą už neišlaikymą 
duoto žodžio ženytis ir nuo
stolius $50,000. Ar tokia su
tartis tarp judviejų buvo ir 
kiek nuostolių panelė turi 
sužinosime vėliau, kuomet 
teismas tars savo žodį.

-i ■

P. Vincent lenkins (Jan
kauskas) yra real estate biz
ny. Buvo Lietuvių Vaizbos 
Buto pirmininku ir yra jo 
aktyvus narys. Daugiausia 
dirbo prie socialistų.

Šioje byloje, teko nugirst, 
daug Jenkinui gelbėjo Bago- 
čius.

šią vakarienę, kur už mažą 
atlyginimą gaus puikiausiu 
ir skaniausių valgių.

Vakarienės bilietus įsigy-

madieny, Antradieny iięTre- 
čadieny “The Stolen Bride” 
su Billy Dove ir “Not For 
Publication” su Ralph Ince

vaKdiienes, miietus p>igy- ketvirtad; penktadie- 
kitę įsanksto, nes vėliau gali I .
pritrukti. , |

Kaip girdėt, apart skanių' 
valgių bus ir margumynų ! 
programa. Tad,-ne tik ska
niai pavalgyšite, bet ir iš
girsite įvairių pamarginimų. 

Baliui laikas dar nenu- 
skirtas.

Šįmet pampi jos f erų ne
bus. Bet fėrų pelnas bus 
keliamas kitu. būdu. Rep.

“KELEIVIS” BE “VIŠTE
LES” NEGALI GYVENTI
Išsikrausčius iš raudon- 

dvario lenkų “vištelei” ir
£e/>. '.“Keleivis,” kaip girdėt, ap-

jny ir šeštadieny “The Prince 
of Headwaiters” su" Levis 

j Stone ir “The Boaster” su 
žymiu vaidintoju “Richard 
Holt.”

Šiuos vaidinimus galima 
pamatyti dabar Broadway 
Teatre tik už 25c. Mieste tu
rėtumėt mokėti 50c. ir dau
giau.
. Pirinądienio ir ketvirta
dienio Vakarais linksmas vo
devilis. Apsilankykite su sa
vo šeimynomis į Br0adway 
Teatrą tankiau ir pridėkite 
daugiau linksmumo savo gy
venime.

AlclKantlra SadauKhm
Man, pereitą vasarą, viešint Lietuvo

je teko susieiti su Aleksandro Sadaus
ko motina, gyvenančia Panevėžy, Mau
dyklės gat. No. 3, kuri norėtą susiraši
nėti su savo viršminėtu sunnm. A. Sa
dauskas seniau gyveno Brookiyn. N. Y. 
Jis pats ar žinančių prašau atsiliepti 
kreipiantis prie jo motinos nurodytu ad
resu arba prie manęs žemiau paduotu 
adresu, o aš sutinku suteikti visas rei
kalingas informacijas apie jo motiną, 
nes man bebūnant Lietuvoje teko su ja 
plačiai išsikalbėti. Mano adresas: 

JUOZAS VALIKTS,
509 Centre SfM Easton, Pa.

draugii ir šeimynos. Jie tęį 
pa nuolatos. ....

DRAUGIJŲ VALDYBŲ“ 

ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINE 
DR-JOS VALDYBOS ADRESE

Pirmininkas — M. žioba,
580 E. Seventh St, So. Boston, 
Telephone Sonth Boston M52-B. 

Vlce-Plrmlnlnkas — J. Petranskas, 
17 Vale St, Sonth Bostąn, Man, 

Prot Ražtlnlnkas — J. Glineckia,
5 Thomas Pk., South Boston, Mm 

Fin.~ Raštininkas —' M. SeDds,
868 Broadvay, So. Boston, Man. 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mm 

Tvarkdarys — J. Zalkls,
7 Winffeld 8t, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tret 
nedėldienl kiekvieno mSneslo, 2-rą r. 
landą po pietą, parapijos salėj, 4925 
8eventh St, So. Boston. Mm

• 1

D. L. K. KEISTUČIO D R-J O 
VALDYBOS ANTRAŠAI

I’irmininkas — Jonas Adomavi^us, 
2SO E SL, So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 
95 C Street, South Boston, Mass 

Prot. Rast. — Antanas Macejunas, 
450 E. Seventh St., S. Boston, Ma> 

Fin. Ra§L — Pranas Tuleikis, 
109 Bo-.ven St., So. Boston, 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, 
150 U St., South Boston, Mass.

Tvarkraris — Kazys Mikailionis, 
906 E BrofMway, So. Boston, Ma> 

Draugija laiko savo susirinkimus k 
antrą (2-trą) nedėldienj kiekvie 
mėnesio Lietnvią Salėj, kertė E 
Silver gat.. So. Boston, Mass., 1: 
vai. po pietą. Ateidami susirinkim 
prašome atsivesti naują nartą p 
rašyti prie musą draugijos.

Būt Felix Im’t Superstitima!t

i

n t

UETUVOS DUKTERŲ DR-JO 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI

By Osborne
<» by W»»f<rn K*w«t>jper Un!»» )
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6ALIVK

That Collęge Influence

Pirmininkė — Jieva MarksienS,
623 E. Eighth SL. So. Boston, Ma 

Prot. Raštininke — Ona Siaurino^
448 R. Tth St, So. Boston, Mato 

South Boston 8422-B. 
ninkS — Broaislava Chmta 

St, W. Bozbory, Mato 
W — Ona 8tanlullui«, 

W. Oth St, So. Boston, Mato 
— Ona Mlsglraleoė, 

1512 Oolumbia Rd-. So. Boston, Ma 
Draugija saro suatriq£lšras laito k 

antrą ntarninką kiekvieną toto 
T 30 vakare, pobažnytin*) svetele 

Visais dr-Joe reikalais kreipkitės i 
protokolą raštininką laišku ar tetefo

vai. po 
ta Gatvt,
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NEPRALEISKITE

Kas gėdinasi to, ko nerei
kia gėdytis ir kas nesigedina 
to, ko reikia gėdytis, patenka į 
pražūties kelią.—Budos išmin
tis.

;es kartu knyga atidavė

o kada
- pienas

E. V. WARAB0W
(WRUBLIAU8KAS) 

LIETUVIS GRABORIUS
TR B AL8AMU0T0 JAS

ir yra išvestas nuo Sierra 
Nevada kalnų aukštumų per 
Mochave's dvkumą.

ILGIAUSIAS PASAULYJE 
AKVEDUKAS

Vienu iš ilgiausių ir įsta
biausių vandentraukių yra 
1913 metais pastatyas akve
dukas (vandenio traukimo 
kelias) Kalifornijos mieste 
— Los Angeles, Suv. Val
stijose.

To vandenio traukimo į- 
taisyto kelio ilgumas drau
ge su penkiomis vandeniui 
patalpomis arba rezervua
rais siekia 235 mailias.

Tas vandentraukis prista
to į miestą kasdieninį van
denio išteklių, lygu beveik 
vienam milijardui butelių,

Pristatant į namus metams 
! lit., mėn. G lit.

•Jįjs galite beveik amai pašalint aš
trius skausmus ir nušipusius dieglius 
<lel StrCndiegilo, Neuralgijos ir kitų 
Reumatizmo priepuolių su .Tohnson’s 
Red Cross Kidney Plaster. Nuo mo
mento, kuomet sis nuostabus, senas 
gelbstantis plasteris yra panaudoja
ma prie skaudamų vietų, jis teikia — 
šilimų švelnina ir ramina sujaudintus 
nervus ir pašalina skausmų 
rijų tarsi magiškai 
trurio pagalbą da 
duolės Red Cross 
nuolat sunkias per 
tas taip ilgai, kol 
prie kūno. Buk tikras pareikalaut di
delio Red Cross Kidney Plasterio su 
raudona flanele užpakaly. Visose vais
tinėse.

Dviejose dešimtyse ir pen
kiose myliose nuo miesto 
prasideda plieninė dūda še
šių pėdų skersinyje.

Apskrita kaina imant, to 
vandentraukio įtaisymas yra 
kainavęs du šimtus penkias 
dešimtis milijonų litų.

L. Vitkauskas

ir mize-
Jųs gaunat pa- 

ir dėl to, kad gy- 
Kidney Plasterio 

odų į apimtas vie- 
plasteris laikomas

ženklams persišaldymo 
krutmije, patrinkite vikriai

PR. RICHTERIO 
, Inkaro Rūšies

Rengia Moterų Sąjungos 13-ta kuopa
Įvyks Subatoje

Lapkričio 29-ta d., 1927
PARAPIJOS SALĖJE

492 East Seventh Street South Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Bus duodamos 3 dovanos kurį turės '^keisčiausia sukno 
z *■ *

(dresę). ’ •  --L .

Siunčiant paštu metams 50 
lit., mėn, 5 lit.

* Užsieniuose metams 100 litų, 
‘mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas 

l Lietuvos tarifas)
“Ryto” Adresas: Kaunas, 

Ožeškienės g-ve 3, Lithuania.

GYVULIŲ AMŽIUS
Yra vabalų kurie gyvena 

vos kelias valandas. Krali- 
kas gyvena iki 7 metų, Avi
nas — iki 10 m., katė — iki 
15 m., karvė — taip pat, 
šuva — iki 20 m., arklys ir 
asilas — tiek pat, nosaragiai 
— iki 50 m., varnai — iki 
100 m. •

Ilgiausiai išgyvena dram
bliai (sloniai), kurie viduti
niai gyvena 3 ar 4 šimtus 
metų. *

Žmogus irgi gali susilauk
ti šimto su viršum metų, 
jeigu gyventų paprastai, 
sveikai, negirtuokliaudamas, 
nerūkydamas, skaisčiai. Pusmetinis suvažiavimas 

Lietuvos Vyčių Naujos An
glijos Apskričio įvyks Spa
lių (Octbber) 30 d., nedėlioj, 
pirmą valandą po pietų, šv. 
Kazimiero mokykloj, Wa- 
verly St., Worcester, Mass. 
Visos kuopos malonėkit iš
rinkti kodaugiausia delega
tų, nes bus pakelta svarbių 
klausimų Nepamirškit, bus 
ir “šurum btnjun.”

’ JC J. Viesulą,

{jį dantų šepetėlį nežinodavo'1 
kas tai yra per prietaisas ir 
dažnai kreipdamiesi į kari
ninkus klausdavo: “Štai, 
ponuli, giliai paslėptą radau 
šį prietaisą... Kas su juo 
daroma?”

BESKAITYDAMAS KNYGA1 gai, ir snukiu. .Rągąį. karvei 

^MILIJONIERIUM TAPO į reikalingi badytis,-^ ąmikią 
guašai žinomas rašytojas’— mykti. Apačioj 
Emil Fabrier de Revisa 
nįeš pusantro šimto metų 
Išleido vieną savo veikalą, 
fetrį to meto kritika knonė 
gailestingiausiai pasmerkė 
ir; visai išniekė. Knygos pa- 
rašvtojas norėdamas patirti, 
kiek tokia kritika atsiliepia 
knygos skaitytojams, į vieną

•111 1-

Bis šuo supranta tarp 300 jj 400 kalbamų žorŲHų ir turįs 
8 metų vaiko supratimą, sako jo, savininkas. Todėl nuvežė 
į Columbia universitetą išbandymui, kad patvirtinus savi- 
įlinko kalbą.

U*’ ' ty**

KAS KARVĖ DEŠIMTIES 
METŲ VAIKUI

- Vienos Tartų miesto, Es- 
i.tijoj, mokyklos dešimties 
| metų mokinys parašė tokį
I rašto dalbą apie karvę: 
į■/ “Karvė vra žinduolis ir

g.-, -g naminis gvvulvs. Karviu v- 
I ra visur. -Tos aptrauktos 
& galvijų oda. Užpakaly karvė 
| turi uodegą, kuria nusibai- 
| do muses, nes kitaip musės 
į patektų į pieną. Priešakv y- 
Lra galva, ant kurios auga va-

■ - ■ - —

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

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
di} atneša netoli $100.į'mėnes. Kai
na $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS, 
Savininka.

BARGANAS!
South Bostone Lietuviams

South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis dienomis pateko 
turbut paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz
nį arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimvnų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės.^ Randų 
ateina $95.00 Į mėnesį. Biznį ir na
mą galima nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery 
šešių šeimynų medinė stuba su 24 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadžių. 
Randų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14.800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

South Bostone 
šešių šeimynų medinis namas, 27 
kambariai. Rendii atneša $780 į 
metus. Prekė $4.500. Lengvos išly
gos. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR 

MALKAS
NEPAMIRŠKITE, kad rudens ir 
žiemos laikas artinasi Paprastai 
imant angliai ir malkos pabrangs
ta, tadgi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius,” ,

Kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

332 Bfoadvtey, So. Boston, Mass. 
' TeL s. b. 1662—1373

-------------------------------- 
------ !

pareiškia jį notarui ir tepa
prašo pastarąjį pažiūrėti re- 
• jestrą L. I. Nr. 162. Roma, 

£1784 m. vasario 5 d.” Čia 
Lpat buvo nurodvta notaro 
|:a^resas. Šią knygą atidavė 
^didžiausiai Romoj Vatikano 
| bibliotekai ir nekantriai lau- 

savo mėginimo išdaviniu, 
g Tačiau jam gyvam tai su‘- 
i Jaukti nepasisekė. Ir tik da- 
£ bar, praslinkusumo to laiko 
1152 metams, mėginimo vai- 
Įgšiai pasireiškė.- Tai įvyko 
g gana įdomiom aplinkyliėms 
peš&nt. Vienas neturtingas 
| italas studentas Eugenijus 
| Lakosta ėmė skaityti senas 
| knygas, daugiausia tas, ku- 
y rjas kritika'ar kas nors ki
etas buvo išpeikęs.. Taip bė- 
jėškaitydamas de Rėviso kny- 
rgą rado ir įdėtąjį raštelį. 
UPerskaitęs jį, manė, kad jį 
? bus kas nors įdėjęs knygon 
;-pažymėti puslapiui, kur per-;

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Bals&muoto jas 
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Man.
Telephone Untvettit/ 8831-tf

Vriziknodamas vis tik sumanė 
g nueiti nurodvtu adresu. Iš 

tikrųjų ten radi) notarą ir Į- 
^jęs padarė taip, kaip buvo 
e rašyta. \Tr koks jo buvo nu- 
^■atebinias. kai p po ilgo Jauki- 
f-mo notaras pareiškė, kad i- 
įteikėjui šio raštelio vra če

kis gauti’S milijonams lirų. 
fcNet nutirpo iš džiaugsmo 
| vargšai studentas spausda- 
* Inas rankoje čekį.

STRENDIEGUS\IR - mizerija 
GREITAI PAŠAUNAMA

JAPONŲ ŠVARUMAS -
Japonų tauta labiausia, 

mėgsta švarumą 
kiekvien 
pėje ar namie. Net karo me
tu japonai dažnai maudyda
vosi. Kiekvienas kareivis 
turėjo savo našulvje dantims 
šepetuką ir miltelių. Rusai, 
per 1905 metų karą, paėmę 
japoną’į belaisvę ir radę pasšalinimui darbininkai, pade

gė jį, bet vakarop, visiems 
sumigus, ugnis persimetė 
ant kitų medžių ir miške ki
lo gaisras.

/

Sumigusius darbininkus 
staiga pažadino nepaprastas 
trimitavimas, ir jie turėjo 
progos pastebėti, kaip ke
turkojai puikiai, atliko ug
niagesių pareigas. * -

Laukinių dramblių kaime
nės vadas, pajutęs gaisrą, 
garsiu .trimitavimu sušaukė 
visą kaimenę. Per kelias mi
nutes į gaisro vietą subėgo 
apie 40 dramblių, kurie pa
sisėmę ilgas šnerves vandens 
iš artimo upelio, paleido 
smarkias sroves į degančius 
medžius. Per trumpą laiką 
keturkojams gaisrininkams 
pavyko gaisrą visai užgesin
ti.—“M. Rytojus,” .

Daug yra naminių gyvu
lių ir laukinių žvėrių, kurie 
pasižymi ypatingu gudrumu 
ir protingumu.

Vienas anglų laikraštis 
praneša nesenai įdomų atsi- 

Japonas tikimą, iš kurio matosi ne- 
dieną maudosi, u- paprastas laukinių dramblių 

protingumas.

Travankuro giriose, Indi
joj, darbininkai kirto me
džius. Vienas pakirstas mil
žiniško didumo medis nukri
to skersai kelią. Medžio pa-

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

“KARI”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika- t
lūs, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes * jis 
spausdina bendro laviniffio raktų, 
įvairenybių is 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 srity j, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti.

“Karys” daug rašo dėl visuo- [ 
menės susiartinimo su kariuome-1 
ne, neš tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti sa^o amžiną troškimą — ' 
Vilniaus Gedimino pily pakelti j 
Lietuvos vėliavą.

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

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

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

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaįtvti “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 vra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be.kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

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

tai išeina pienas^.i*wnafe)i®- 
kad neišsibaigia, nesi lęąrįė 
vis naujo pag^in^fįlŠaį) 
ji tai daro, apie *taO&r be
si niekinome, g.---, - f

1 * < 5-
Karvė turif|ahąTgerą kva

pą; ją galima. 'tolo suuos
ti. nes jitpad^o kaimo or|.

Karvė maitinas* žole. K4- 
da žolė gera, ji daro gerą 
pieną? kada žolė bloga,; 
dara.blogą pieną, 
griaudi griaustinis 
surūgsta.

Kaivei daug maisto nerei
kia; ką ji kartą-suėda; tą ji 
vėl antrą kartą sudorojau iki 
būna soti.

Daugiau aš nežinau.”
“Mūsų Rytojus”

į Nejau ‘ ‘ Ryto ’ ’ neskaitai?!
i Mūsų ‘‘ Rytą” ar skaitai? r- 
Ne kas kitas, tik mūs “Rytas” 
Vis Įdomiai prirašytas.
Nes jis visa girdi, žino 
Ir visur teisybę gina • 
Korektingai, bet griežtai, 
nistracija Kaune Ožeškienės gt. 
3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina:
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