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Lietuviai einą ant Vilniaus
PILSUDSKIO VIRŠUS

Po baisių mūšių, po didžio 
kraujo praliejimo^Varšavoj 
Pilsudskis sostinėj paėmė 
viršų ir stojo jos diktato
rium.

Militarinė Lenkijoj revo
liucija prasidėjo pereitą se- 
redą. Tą dieną po pietų Pil
sudskis su savo jėgomis iš 
Pembertowo miestuko iš- 
maršavo ant Varšavos. Var
šuvos valdžia sužinojus apie 
Pilsudskio jėgų atmaršavi- 
mą pasiuntė patį prezidentą 

' Voiciechowskį derėtis su Pil
sudskiu. Derybos buvo pra
dėtos, bet nieko iš to neišėjo.

NAUJA KELIONĖJ 
AŠIGALĮ

Norvegijos kapitonai A- 
mundsen su orlaiviu Norge 
padarė naują kelionę į šiau
rės ašigalį.

Su savo palydovais jis ke- 
lionę pradėjo iš Rymo. Nu
lėkė į Spitzbergeno salą ir 
ten laukė patogaus oro. Pa
siryžęs buvo lėkti per ašigalį 
į Alaską.,

Pereitą utaminka 5 vai.

8:30 vai. vak. jau buvo ant 
ašigalio. Tokiu būdu jis pa
darė 750 mailių. Nuo ten lė
kė per neištirtas vietas lin
kui Alaskos. Norėjo pasiek
ti Nome’os miestą. Reikėjo 
padaryti 1450 mailių. Tai to
ji kelionė laimingai pasibai
gė ir naktį iš pėtnyčios į su- 
batą nusileido Alaskoj mies
te Teller, kurs yra už 75 mai
lių nuo Nome’os.

Lekiant per nežinomas ir 
neištirtas vietas jiems neteko

BAISI AUDRA
Pietų Rusijoj ant 

jūrės buvo kilus baisi 
Nesvietiškas vėjas pūtė-1 
j ūrės. Jū rėš vanduo 
varomas ant krantų, o D 
upės vanduo negalėjo te 
jūrėn. Tai į keltą valuti* 
Donas iškilo 18 pėdų ir pasi
darė didžiausias potvin 
Rostovo miestas tapo apsems 
tas į trumpą laiką ir tūkstan-x 
čiai žmonių žuvo, o nuėsto

i, kad gen.Jau eina ga
Sikorski maišjoja su savo 
kariuomene išf
Varšavos. GeSlHaller neat- 
siliks. Tai na 
sinaujįs už kd

Gen. Siko 
Varšavos v 
Bet paskelbtu 
streikas ir tra 
mas jo dygius

Iš to palo- 
ciaus buvo paleistapriešPil
sudskį proklemacija, kur sa
koma kad Pilsudskis yra 
maištininkas ir razbainin- 
kas.

Aplink Belvederą buvo 
apstatyta stipri valdžios ka
riuomenė, kulkosvydžiai ir 
broniruoti automobiliai, tan
kai. Tas viskas neišgelbėjo 
paloeiaus. Kai Pilsudskio 
kariuomenė ėmė apstoti Bel
vederą, tai ministeriai ir pre
zidentas bandė orlaiviu išlėk
ti. Bet nesuspėjo. Po di
delio. susirėmimo galop pre
zidentas ir ministeriai turėjo

» Valdžia, vienok, pasiryžo no prezidentas, 
laikytis iš paskutiniųjų. Tad 
paleista į darbą visi karo pa
būklai — šautuvai, durtuvai, 
kulkosvydžiai, anuotos, ran
kinės bombos, orlaiviai. Ra
mi ųjų gyventojų 
išgąstis, kad jų 
nedaug beliko.

Nuo šaudymo 
įvairūs budinkai,
nvčioms ir paminklams.

Baisiausias* susirėmimas 
buvo aplink karo ministeri
ją. Ir tos ministerijos rūmai 
labiausia nukentėjo.

LIETU

s dienu.

generalis
imu sustoji-

laikraščiai

ryte išlėkė. Tą pat dieną matvti naujų žemių.

Daugiau žinių apie
rinkimus

numeryje paskelbdami iš Ro
mano gautas žinias apie re
zultatus rinkimų į Lietuvos
Seimą, darėme pastaba, kad
tai ne galutini rezultatai ir

GAMYBA NAŠIAUSIA

mercijos sekretorius Hoover
pareiškė, kad Suv. Valstijose

produkuoja
daugiau, negu bi kurioj ki
toj šalyje. Čia gamyba ną-

NAUJAS PREMIERAS F 5

prezidentas pakvietė
Mai*x’a užimti premiert) i
tą į vietą rezignavusio

Tai Marx paliko

Marx vra katalikas

HOLYOKE, Mass.
geležmkelio bovijosi v;

mnoj^ pusėj teisybe. Pil- 
\ ,§ųdskis užbombardavo Var- 

šavą, o valdžios jėgos sosti
nę gynė.

Valdžia visas turimas 
Varšavoj jėgas išstatė prieš 

^Pilsudskį ir ėmė šaukti ka
riuomenę iš apylinkių ir to
limesnių miestų. Valdžia iš 
orlaivių išmėtė proklamaci
jas, kur smerkė Pilsudskį ir 
šaukė stoti prieš jį į kovą. Iš 
orlaivių buvo metamos bom
bos ir į lTHsudskio būklę.

Varšavoj kilo neapsako
mas sumišimas. Žmonės gal
vatrūkčiais ėmė bėgti iš mie 
sto į visas puses.

Tuo tarpu Pilsudskio šali
ninkai visoje šalyje sujudo. 
Pihsudskiniai pamatė, kad 
valdžios pusėje kariuoiųenės 
didžiuma ir svarbiausia jos 
rankose visi ginklų ir amuni
cijos sandėliai. Tuo tarpu 
reikia greit veikti, kad val
džia nesukoncentruotų jėgas 
Varsavon. Kadangi Pilsuds
kis yra socijalistas, tai soci- 
jalistn partija stojo jam tal
kon ir paskelbė geležinkelių 
darbininkų streiką. Kaikur 
išardė geležinkelius. Tokiu 
būdu ta]>o užkirstas kelias 
kariuomenės atgabenimui 
Varšavon. Valdžiai prisėjo 
grumtis prieš Pilsudskį su 
tomis jėgomis, kurios buvo 
Varšavoj. '

Pačioje Varšavoj^ Pil
sudskio šalininkai ėmė de
monstruoti ir šaukti “nioch 
žyje Pilsudskį.” Tie, kurie 
nepalankiai apie Pilsudskį 
išsitardavo lazdų gaudavo.

Šitoks dalykų stovis pa
sunkino valdžios padėtį ir 
palengvino Pilsudskiui lai
mėti.

ri ne vieną priežastį. Be tam 
tikru priežasčių naminio ka
ro nesukurstysi.

Ekonominis suirimas ir 
skurdo prasiplatinimas pri
rengė žmones prie noro 
griežtų permainų.

Be to Pilsudskis buvo pik
tuoju su dabartine valdžJT* 
Jis jos nemėgo. Gi kai pre
zidentas Voiciecliowski pa
šaukė Witosą sudaryti mi- 
nisterių kabinetą ir kai Wi- 
tos priėmė pasiūlymą ir ka
binetą sudarė, tai Pilsudskis 
pasakė, kad jau išmušė va
landa.

Pilsudskis baisiai neken
čia Witoso. Mat Witos, bū
damas seniau valdžioje paže
mino Pilsudskį ir pašalino iš 
armijos. Nuo to laiko Pil
sudskis ir griežė dantis. Kai 
Witos dabar sugrįžo prie val
džios, tai Pilsudskis buvo 
nepermaldaujamas, nesukal
bamas.

pasirašytų rezignaciją, ką jis 
ir padarė. Prezidentą pa
siuntė į vieną dvarą, kur jis 
laikomas, kaip kalinys, o jo 
ministerius Pilsudskis su
grūdo tiesiog į kalėjimus.

Pilsudskis Varšuvoj po
nas. Pastatė savo ministe
rius, o save pasistatė armi
jos vadu ir karo ministeriu. 
šią savaitę jis žada sušauk
ti seimą ir paliepti rinkti 
prezidentą.

Pilsudskis—Lenkijos Mu- 
ssolini.

būrys. Nebuvo &

SUSISKALDYMAS KARIU O- 
MENĖJ

Lenkijos kariuomenėj Pil
sudskis visuomet buvo popu- 
lerus. Dabar kai jis sukėlė 
maištą, tai kilo kariuomenėj 
susiskaldymas. Ar valdžią 
ar Pilsudskį remti. Lubline 
buvo taip, kad divizijos va
das Wiechowski gavo įsaky
mą eiti prieš Pilsudskį, o ka
reiviai stojo už Pilsudskį. 
Tada vadas iš revolverio nu
sišovė. O Poznaniuje gen. 
Sosnowski gavęs įsakymą ei
ti prieš Pilsudskį, bandė nu
sišauti.

Kuomet Pilsudskio jėgos 
vis didesnę Varšuvos dalį už
iminėjo, tai visi ministeriai 
posėdžiavo Belvederio palo- 
ciuje. Tame palociuje gyve-

LENKIJA SUSISKALDĖ
Bet tai dar ne galas. Se

noji valdžia ir ministeriai tu- 
ir savo šalininku. Garsusis 
gen. Haller ir gen. Sikorski 
yra amžini Pilsudskio prie
šininkai.

Gen. Sikorski yra Lvove. 
Visa Galicija yra priešinga 
Pilsudskiui.

Gen. Haller yra Poznaniu
je. Ir Poznaniaus žemė prie
šinga Pilsudskiui. Taigi 
provincijos buvusios po Aus
trija ir po Vokietoa yra 
priešingos Pilsudskiui. Gen. 
Haller ir gen. Sikorski vra 
pusėtini peštukai ir ndlie pa
sekėjų.

Taigi Lenkijoj naminis ka
ras dar gal artbifiaujis visai 
netolimoje ateityje.

Sącijalistų partija, kuri 
buvo paskelbusi >>generalį. 
streiką, kad prigelbėjus Pil
sudskį dabar streiką atšaukė.

Naminis karas Varšuvoj 
siautė per tris dienas. Vaiz
dai baisiausi. Užmuštų ir 
sužeistų tūkstančiai.

Sako, kad Pilsudskį savo 
kariuomenės turėjęs apie 
25,000. Dabar jo jėgos kas 
valanda auga.

GEN. ŽELIGOVSKIS ŽUVO
Buvo žinių, kad Pilsuds

kio kariuomenėje veikia ir 
gen. Žeilgowskis. Tai gen. 
Želigowskis mūšyje tapo už
muštas. Gen. Želigovskio 
žuvimą patvirtino Lenkijos 
konsulas Dancige.

Žavusis gen. Želigovskis 
yra tai tas pat, kurs smurto 
žygi u pagrobė Vilnių.

Buvo žinių, būk pats Pil
sudskis buvęs sužeistas. Pa
tvirtinimų, vienok, nebuvo.

Genevoj diplomatai sako, 
kad Lenkija visiškai neteko 
pasitikėjimo ir nei Francijos 
diplomatai nestos už Lenki
jos priėmimą Į Tautų Sąjun
gos Tarybą.

PASIUTĘS ŠUO APRIEJO 7 
ŽMONĖS

HAVERHILL, Mass. — 
Pasiutęs šuo, netikėtai ėmęs 
pulti žmones, apriejo 7 žmo
nes. Pagalios , j į nudėjo mo- 
torciklinis policistas. >

kšcionių demokratų‘ blokas 
gavo 30, o pirmiau buvo 
skelbta 29, Liaudininkai ga
vę 22, seniau buvo skelbta 21. 
Socialdemokratai gavo 15, 
seniau buvo skelbta 17. Ma
žumų 13, Ūkininkų Partija 2, 
Tautininkai 3.

Negalima sakyti, kad ir 
šie tai galutini rezultatai.

Bet iš visko aišku, kad 
krikščionių demokratų blo
kas neatsilaikė ir gerokai 
vietų neteko. Lietuvos val
džios aparatas pereis į kito
kias rankas.

Laimėjo taip sakant opozi
cija.

Krikščionys demokratai 
greičiausia neis valdžion ir 
liks opoziicja.

SUSTREIKAVO
PERTH AMBOY, N. J.-- 

Roritan Couuer Kompanijos 
darbininkai sustreikavo. Iš
ėjo streikan 1,250 darbiniu- gt 
kų.
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STEIGS HOTELĮ "

WORCESTER, Mass. ' 
Harris GI irk ant Portlan 

atves steigs naują hotelisut 
250 kambarių, 8 augščiij, 
$750,000.

čiai sujudo

* -s■■KSH

UŽ TAKSŲ NEMOKĖJIMĄ
PROVIDENCE, R. I. — 

Antonio Romano suareštuo
tas už taksų nemokėjimą. Jis 
valdžiai kaltas $1,048. Jis 
vra buvęs advokatas, bet už 
tūlą prasižengimą neteko ad
vokato teisių.

FALŠYVOS DVIDEŠIMT^ 
DOLARINES

WASHINGTON. — 
Departmentas skelbia, 
susekta naujos falsyvos dv5?- 
dešimtdolarinės.

MERGINĄ SKAUDŽIAU 
NUBAUDĖ

NEW YORK. — Vienai 
mergina ir 14 vyrų buvo pa
statyti prieš teisėją už rūky
mą ant pervažo. Teisėjas nu
baudė vyrus paskirdamas 
pabaudos po $3, o merginai 
paskyrė $5.00.

Gavome platesnių žinių, kad 
mūsų orgaaiiacąjos Centro Sek- 
rotorius J. Dūrinis vakaruose 
susirgo. Dar beeidamas savo 
pareigas skusdavosi sveikatos 
menkumu. Pagalios jo jėgos iš
seko ir jis atgulė į lovų. Tuo 
tarpu ligonis gyvena 11256 
LOTHAIR AVĖ., CHICAGO, 
ILL. Bet netrukus išvyks į sa
natorijų už Ohicagos ribų.

Kadangi dabar jo ir jo šei
mynos nelaimės jo sutaupąs su-|nai pagelbėti. Lėšų reiks daug, 
tirpdė, tai gnmžirdžiai Chica-

. ' \ . 'v 1
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ŽUVIMAI NUO AUTO 
BILIŲ 

Pereitą savaitę Mas 
setts valstijoj nuo automs 
lių žuvo 10 žmonių, 
mis daugiau, negu užpe 
savaitę.

DAUG ORGANIZACIJŲ DA
LYVAUS PIKNIKE

Iš Worcesteriečio J. Vait
kaus gavome pranešimą apie 
tai, kad tenykščiai lietuviai 
labai susiindomavo Darbi
ninkų Pikniku, rengiamu 
Maironies Parko, gegužio 31 
d. š. m. A•

Buvo kviečiamos draugi
jos dalyvauti ir šios organi
zacijos pasižadėjo dalyvauti:

Šv. Vardo Marijos dr. 
Federacijos skyrius 
Moterį) Sąjungos kuopa 
Tėvų Marijonų R. kp. 
Šv. Vardo Jėzaus Dr-ja 
Lietuvaitės Dr-ja 
Silsiv. L. R. K. A. 41 kp. 
Šv. Onos Dr-ja 
Blaivininkų kuopa 
L. D. K. S. 7-kuopa..

X ■*

Viskas kuorūpesttngiausia 
rengiama it tvarkoma.
i . ■ .

• 4 - i. : .i * ■

nes ligi pavojinga.

gos lietuviai žada aukomis ji 
paremti Laike Dzimdzių vai
dinimo, Ohicagoje, aukų jam 
sumesta 120 doL Tas įrodo, 
kad amerikiečiai brolį Dūrinį 
migla ir jį remia. Ar nereikė
tą mums sąjungie&ams jo pa
remti ir įsteigti jo SVEIKA
TOS FONDĄ, kaip tai daroma 
Ohicagoje. Jeigu ten juo rūpi
namasi, tai mes privalome būti*

■ 1 •
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SUVAŽIAVIMAS ?
Naujosios Anglijos L. IK 

S. kuopų apskričio 
mas įvyks nedėlioj, geg.
Lietuvių poba&ytinčj 
Nashua, N. H. Pradžia 
po piet.

Darbininkų piknikas 
gegužio 31 dienoj 
Parke, Worcester, 
sos Naujosios Anglijos L. 
S. kuopos privalo i 
gatus į suvažiavimų, 
tinai užriktuotume ’ 
darbininkų važiaviMų į 
kĄ 
J

•k'
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VARŽYTINĖS DVARŲ CEN
TRAMS PARDUOTI

Visus ūkius nupirko tik 
lietuviai ’

Prezidentas Coolidge tarpe skautų. Tie skautai turėjo suvažiavimą Washingtone. Prez. 
Coolidge yra skautų garbės pre zidentas.

f
Į

ninko savivaldybės namui — 
36,543 lit. Iš viso paminė
tiems tikslams išduota 590,- 
■114 litų.

- v

■y u

UB _BUVĘS TAS KUKAU- št oJių padaryta užJJ21,991 li-
• JEA& LENKŲ KARL=a^ luJ, <» apdrausta tik 19$,941

NINKAS?
ė VARDUVA, 23. IV. (El- 

Ma). Lenkų spauda deda pla^ 
tesnių žinių apie mūsų pusėj 
nukautą lenkų karininką pe
lijusį demarkacijos liniją ir 

“ pasipriešinusi mūsų 
jpol^ęininkui.

“Gazeta Warsza\vska ’ ’ ra
šo, kad tai esąs žinomas vi
suomenės veikėjas Suvalki- 
joj {lenkų pusėj) Feliksas 
^Įavskis, atsargos leitenan
tas, karo kolonistas, varęs 

.Jenįdšką darbą savo srity.
“Kurjer Porannv” taip 

pat pripažįsta, kad tai buvo 
ykąriškis ir kad jis buvo nu- 
• kautas 20 metrų už demarka- 
-eijos linijos, lietuvių pusėj.

KREDITAI VIEŠIEMS DAR
BAMS ORGANIZUOTI

KAUNAS, iy-27 (Elta). 
Per 1925 m. Ministerių Ka
binetas viešiems darbams 
organizuoti ar visuomeniško
jo pobūdžio namams statyti 
suteikė kredito šioms savi
valdybėms: Kauno miesto 
valdybai: kanalizacijos rei
kalams 122,870 lt. ir Links
madvario gatvei tiesti—235,- 
000 Įt., įiaulių miesto valdy
bai — 81,000 lt., Šiaulių aps
krities valdybai —10,000 it., 
UaiKiV'čžio miesto valdybai— 
65,000 litų, Ukmergės mies
to valdybai'— 9,000 lt., Ma- 
ritunpoįės — 8,000 lt., Telši ų 
— 8,000 lt., Kybąrtų — 10,- 
(M^0 lt;, Priguli — 5,000 lt., 
“Neo Lituania” korporaci- 

pradėjusi jos Kaune namui —'10,000

Į
"Y 'į

kėlė triukšmą* nežiūrint 
tvarkdarių perspėjimų. Po 
vaidinimų buvo šokiai Kro- 
k’elaukio pradžios mokykloj, 
Einant visiems per miestelį į 
mokyklą, pasigėrę žiųomi .vi
soje Krokelaukio apylinkėje 
mušeikos 2 broliu G. ir vie
nas Š. užpuolė Krekštėnų ir 
Mašta Helių kaimo vyrukus 
ir gerokai^]’uos apkūlė. Mi-

lietuviai. Į varžyta brangiau ’ 
37*proc. gauta arti vieno mi
lijono litų, kuriuos iždą* su- i 
naudos naujakuriam* šelpti.

Kadangi Žemės Ūkio Mi
nisterija, norėdama greičiau 
pakelti žemės ūkio kultūrą ir 
valstybinį bei tautinį susi
pratimą Lietuvoje, didžiąją 
skolos dalį išdėsto pirkikams 
net koletai metų, tad Betu

pėti asmens du broliu G. ir Š. viai, Įsigydami šį nejudonią- 
įsitaisę tam tikrus bizūnus, 
kurių galuose įsiūta po dijo-
ą gabalą švino.
Tai dedasi dėl to, 

Krokelaukio jniestely 
alinė ir monopolis.

IR ARGENTINA ATSI- 
/ RŪGSTA ;
LANKVVA,Z Tauragės ap.

Prie mūsų buvo*
.siausti didelė išeivystės epi- litų, Rokiškio apskr. virši- 

į'deriųją, bet gavus iš Argeu- 
' tinofc nuo vieno išeivio J. A.
šitokį laišką:

“Geriau šuo Lietuvoj yra 
mrižiurimčisį negu- žmogui 

•geniinoj ; geriau kad bū- 
; čiala keliais- vaikščiojęs Lie- 
' tuvoj, negu begyvenąs Ar
gentinoj visų persekiojamas 
ir bado'kankinamas.” — vi
si atlyžo.

Į 4 —________________ _

l|i(^TQLIAI DĖL P0- 

f) TVYNĮO

JV (Ei.
ta), Nukentėjdšiiį iiiia po-

ai sunnkta 86,395 lt.
Vokietijos vyriausia bažny
čios taryba paaukojo 5,000 

■ markių. Be piniginių aukų, 
Į gauta dar daug daiktų aukų. 
- Nuostolių apskaičiuota 517,- 
i 598 Utų ūmai, 
į ----------------
? DĖL KUNIGO ARČIAUS 
| , IŠTRĖMIMO 

T VILNIUS, 22. IV. (Elta). 
^Apįekun. Arčių, nesenai iš- 
tremtą iš Vilniaus krašto į 

į Lietuvą ’ 
-rašo 
irių -ąpskr.) parapijos klebo- 
našiom. Arčius kažkodėl la- 
t>aįnepatinka Vilniaus kuri- 

yjaž*.^Nežinia Jei kokių prie- 
šasčjų kun. Arčiui buvo isa- 

ieltis iš Vasiūnų į kaž- 
gudų parapiją Gardi- 

Ptv. Kun. Arčius, nega- 
Jjias paskirtu laiku sutik
ėti sčivo ūkio, vysk. Mi- 

vičiaus parėdymo tiks- 
neįyvkdęs. Užtai dabar 

suspenduotas, 
lenkų laikraščiai ra- 

* Mht kun. Arčiaus kreivą 
inti ir valdžia už poli- 
tautinius ir visuome- 

tts įsitikinimus, 
lios atėjo žinia, kad 

rčius nutarta ištremtį 
kijos respublikos sri-

“Vilniaus Aidas” 
“Vasiūnų (Švenčio-

JAUNO LIETUVIŲ DAILI
NINKO PASISEKIMAS

. Studijuojąs Paryžiuje ta
pybą jaunas, lietuvių daili- 
nijikas S.tępąs Varašius (už
pernai baigęs Meno Mokyklą 
Kaune), kaip mums praneša, 
priimtas ir debiutuoja pa-Ino. 
veikslu “Portretas” vieno 
didelių ir žymių Paryžiaus 
salonų — Salon de la Societc* 

atipŲąį dės Bęaux-Arts” 
ftvasaHo parodoje. Atme

nant, kaip didelė norinčių 
tos rūšies parojosna patekt i 
konkurencija, šis jauno lie
tuvio tapytojo, Lietuvos Ale
no Mokyklos auklėtinio, pa
sisekimo laikomas svarbiu į- 
vykiu.

Be ko kita, ton parodon 
mėginę patekti čekų ir lenkų 
t auty bės dailininkai-debiu- 
tantai. Čekui pavykę, ta
čiau lenkų meno jauni atsto- 
ya-nei. vienas parodon nepa
tekęs. Pasirodo, ir Paryžių-, 
j e lenkai ne visur turui pir
menybę !

kad piktadariai .jų nenužu
dytų.

Po valandėlės nukentėju- 
sis pradėjo vagilius pėdomis 
sekti. Tą pat naktį susitiko 
vykstant Į Kauną žmogų, ku
ris pasipasakoja, susitikęs 3 
barzdotus burliokus, važia- 
vusius Vendžiogalos link ir 
kažin ką turėjusius vežime. 
Pranešė Lapių ir Vendžioga
los policijai. -Rytojaus die
ną Ibenų-Maž.. k-me Ven
džiogalos valse, pas senai va
gystėse Įtariamą Lipatą Si- 
-dorovą surasta paslėpta ne
gyvenamuose trobesiuose ir 
įvairiose vietose visa pavogta 
mėsa ir lašiniai. Ant tvarto 
rastas tuščias butelis nuo 
degtinės ir pavogto kumpio 
kaulai, kuriais piktadariai 
po “operacijos” pasistipri-

Kaltininkas L. Sidorovas 
sulaikytas bet kol kas kitų 
savo bendradalbių neišduo
da. Suinrfasiš’itž šfds bylos 
“numarinimą” siūlė polici
jai 1000 litų “magary
čioms.”

jį turtą, išveržia “kozirius” 
iš svetimtaučių, ypač žydų 
rankų ir pradeda savarankiš
kai tvarkyti šalį tuo pačiu 
stiprindami ir Lietuvos ne
priklausomybę. Be to. |m- 
lengvinus pirkimo sąlygas, 
didesnį žemės plotą įstengia 
įsigyti ir paprasti taupiai gy
veną kaimo žmonės, ne retai 
klumpėmis bei naginėmis 
avėdami.

-- r :-------- -———r- T- 
likas ir norįs padaryti ant že
mės cicilikiską *rojų.” Nė
ra ką sakyti: puikus jų “ro
jus!” Vienas negyvas du 
kalėjime tupi.

čiaiis 3 karvės. 7 kiaulės, ja
vai ir kiti ūkio padargai.

Vedant tardymą, buvo nu
statyta, kad padegė Butri- 
mavičiaus trobesius Makaro
vas.

Bylą nagrinėjo kariuome
nės teismas ir už padegimą. 
Terentijų Makarovą buvo 
nuteistas iki gyvos galvos 
kalėjimam

Byla buvo apskųsta kasa- 
cijos tvarkoje Vyriausiajam 
Tribunolui. Šis peržiūrėjęs" 
bylą rado, kad teismas ne
tinkamai bylą išsprendė ir' 
grąžino tam pačiam teismui 
bylą iš naujo spręsti. Ka
riuomenės Teismas vėl iŠ- 
sprendos byl§ pasmerkė Ma- 
karovą iki gyvos galvos ka
lėjimam

Byla antru kartu buvo ap
skusta Vyriausiajam Tribu
nolui kasacijos tvarkoje. Vy
riausiasis Tribunolas vėl ra
do, kad kariuomenės teismas 
netinkamam^prendė šią by
lą ir antru sykiu panaikino 
teismo sprendimą, • o bylą 
perdavė Kauno Apygardos 
Teismui. Apygardos Teis
mas išsprendęs bylą rado Te
rentijų Makarovą kaltą ir 
nubaudė šešeriais metais 
sunkiųjų darini kalėjimo.

SOCIALISTAI ŠVENČIA 
ŠUNS GIMIMO 

DIENĄ
Pavirvičio dvare, Tryškiu7 V v

parapijoj savininkė poni B. 
tankiai girdėdavo kaip jos 
darbininkai—socialistai pri
kaišiodavo kunigams, kad jie 
už pinigus visą daro. Poni 
sumanė išbandyti socialistus. 
Nupirko du liteliu degtines. 
Dvaro ūkvedys P. pakvietė 
darbininkus. Buvo tai pir
ma diena balandžio mėnesio 
ponios šuns “Džimi” gimi? 
mo diena. Darbininkai pa- 
ragavę degtinės paėmė šunį 
“Džimi” ant rankų šaukė 
“ura” ir linkėjo, jam il
giausių metų. Ūkvedys pa
darė .darbiplnkaęns pastabą 
“Vyrai, jūs juokiatės is ku
nigų, o jps socialistai, ką da-, 
rot—už degtinę švenčia! šuns 
gimimo dieną?’* Socialistai 
nuleido nosis, nebturėjo ką 
sakvti.

Balandžio mėn. 13-13 
Kaune Žemės Ūkio Ministe
rijoje įvyko varžytinės su
skaldytų dvarų centrams ir I 
valstybės pramones įmonėms 
parduoti. Parduota dvide
šimt du ūkiai, 600 hektarų 
ploto. Iš jų septyni van
dens malūnai ir viena lent
pjūve.

Varžytis suvažiavo didėle 
daugybė žmonių iš įvairių 
Lietuvos kampų, net ir Klai
pėdos krašto. Dalyvių tarpe 
buvo matyti visokių luomų 
bei tautų žmonės, ypač nepa
būgo to žygio landusis e le
mentas žydai. !

Kaskart vis ’ labiau lietu
viai, suprasdami, kad savo 
krašto šeimininkais turi bū- 
ii syetimo^oJ^pįtaĮone^ 
išsigando ir stoję į varžyti
nes — varžvtiniu kova laimė- 
jo. Visus ūkius nupirko tik

BŪDVIETIS (šakių ap., 
Jankų vai.). Š. m. kovo 28 
d. Jono Sakalausko sūnus. 7 
metų, uždegė tvartus.

Nuo gaisro išliko kitos tr«»- 
lx>s ir vienas arklys, šiaip gi 
visi gyvuliai sudegė.

- DAUGAI (Alytaus apsk.) 
Kovo m. 19 d. apie 16-tą va
landą Jonas ir Bolius Ti;ųn- 
čai pakėlė triukšmą, paskui 
peštynes ir užmušė Juozą 
Baliulevičių, kurs buvo ątė- 
jes iš Takniškiu kaimo į 
Daugus. Nelaime įvyko 
šiaip: vienas iš žmogžudžiu, 
Jonas Tnmčas, raišas ir 
žiaurus žmogus, taip drožė į 
galvą Baliulevičiui, kad tas 
tuoj pargriuvo, Pribėgo jo,

svarų akmenį ir leido iš vii* 
Šaus ant. krūtinės. Pasek
mės tokios, kad šonkauliu^

Prezidento Coolidge’o jachta Mayflower.

PADEGIMAS IŠ KERŠTO

Jonavos valsčiaus gyven
tojas Tcventijus Makarovas 
nuolatos pykdavosi su savo 
kaimynais, ypačiai su Miku 
Butrimavičium. Vieną kar
tą susibaręs pasakė, kad 
“raudonas gaidys užgiedos 
ant jo stogo.” Kartą Butri- 
mavičius uždarė tvartai), su
gavęs savo javuose Makaro- 
vo arklį. Makarovas, nega
vęs be užmokėsiiio arklio, pa
pranašavo kad Butrimavi- 
čiui “iš kitos puses saule su- 
žiliės.”

Ir iš tiesu, .netrukus užsi- 
tlegė AI i ko Butrimųvičiaus 
tvartas ir svirnas. Gaisras 
išsiplėtė ir sudegė net ir kai
myno Zenkovo trobesiai.

Gaisre žuvo Butrimavi-

DEGTINĖ MUŠTYNIŲ 
PRIEŽASTIS

KROKELAUKIS. Tur
būt nėra niekur tokių nekul
tūringų žmonių, kaip Kro
kelaukio apylinkėje; jie išsi- 
gėrę vaikščioja, užkabinėja 
nekaltus žmones, ieško pro
gos muštis. Ypatingai di
džiausias muštynes kelia per 
didesnes šventes.

Pirmąją Velykų dieną. 
l>er visą naktį, pasigėrę vy
rai vaikščio ja apie bažnyčią, 
stumdo, trauko žmones.

Antrąją Velvku diena bu- 
vo suruoštas Krokelaukio 
pa vasari i tinku kuopos vaka-

karo kalbėdamas su kaimy- ras klebono kluone. Vėl pa
mils sakėsi esąs karštas cici- sigėrę vyrai atėjo į vakarą.

z x

CICILIKAI ŽMOGŽUDŽIAI

DAUGAI (Alytaus apsk.) 
š. m. kovo mėn. 19 d. Jonas 
ir Bolius Pruncai (abu bro
liu) išėję gini iš Moiškės 
“klubo” pradėjo rėkauti. 
Vyresnysis sutikęs gatvėje 
J uozą Baliulevičių kirto jam 
lazda per galvą, nuo ko šis 
parkrito ant žemės. Jaunes
nysis jo brolis Bolius svied; 
jau parblokštam Baliulevi
čiui akmeniu per galvą ir to 
užteko— Baliulevičius mirė.

Bolius Prunca dar iš va-

NEPAVYKO “OPERACIJA”
VENDŽ1OGALA, Kauno 

apskr. Naktį iš balandžio 17 
į 18 pas pil. L. Žemelį, gyv. 
Žemaitkiemio k-me Lapių 
Lapių valse., atsibeldė neži
nomi piktadariai. Sulindę 
per šiaudinį stogą į kamaros 
vidų išvogė dviejų paršų 
kiaulienos mėsos ir lašinių už 
787 litus. Dėliai atsargumo 
piktadariai kambario, kur 
miegojo šeimininkas duris 
parėmė basliu. Bet šeiminiu 
kas išgirdo priemenėje bruz
dėjimą pabudo ir užklausė: 
“Kas ten U’ Iš priemenės 
jam atsakė lietuviškai: “Ne
galima.” Namų savininkas 
norėjo šauktis kaimynų pa
galbos, tačiau jo žmona įpra
šė jį tai nedaryti, .bijodama,

MR. k. kUBSSm 
Box 332, Vaterirary, Oi.P.
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1. Vninv. SoShioso kij- 
rIiivIiiIii<>m>. mISrinm chorui. .*.3.00

2. Penkiom Juokingo* Ihilrfo*. vie
nam bitinui prie fortrpljnno. ..$!.<)«) 

Penkios Linksmo* Imlnos. 2 

bnlnnm* prie forh’pljnno......... SI.00
Siunčiant tiLŪikymij Ir "Sloney Onlcrj," 
adresuokite:

litu mums praneša, kad 
jiečiams kun. Arčius 
tikdavęs, ir jie atsiži- 

Ipie savo klebono iškėli- 
rtį. įvairių pastangų 

"Mielai kieviČ i aus parė- 
tšaukimui.”

■^JĄUNO GAISRAI

ėjusiais metais Kaune 
gaisrai: 5 dideli, 8 

61 mažas ir 129 ka- 
Įsi degimai.

6s Žttvo' Vienas žmo- 
ir keturi sužeisti. Nuos-

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas 

TENPLIERAS ADELNARAS 
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys
- - - (
(Tęsinys)

LIŪTŲ MEDŽIOKLĖ )
Sekanti rylą užprašė Saladinas riterį joti <lrau 

gc liūtį) medžioti. 'I’einplii'ias mielai sutiko dalyvau
ti ir saulei patekant medžiotojų būrys, kuri sudarė 
valdininkai ir karališkoji sargyba, buvo jau kelio
nėje. Bauja vyni, kurią sultonas pasiuntė dieną 
ankščiau paruošė šėtrą. Miva/.inėjo gyvulius ir nu
rodė kelią medžiotojams. 7’i(>s'nedideliu iipdiu. ku 
ris liūgo pro karštus smiltynus ir jau gerokai buvo 
nusekę.-, visi -ilsiojo. Upelio krantai vietomis buvo 
apaugę aukštomis, lankiomis nendn'mis. kuriuos*1 
ėjo, prie vandens keliaujančių gyvuliu išlaužyti ta 
kai. .
" ..... B------

•) Azijoje ir Afrikoje liuli) ne-lffoklv \rn mėginimu kll- 
njjfa 1 kšėiŲ. kur Jie prulvldžln liuobi) nuo kuro įnik*. Į

Liūtai, instinkto mokinami dažniausiai esti ne

toli vandens. * Čia jis pasisiėĮx;s kur nors lindi ir ai 
bėgęs prie vandens koks nors ištroškęs gyvulėlis daž
nai, patampa jo auka. Aplinkui nendryną apstojus 
pasigirdo vilyčių švilpimas ir medžiotojų šauksmai. 
Tankumyne staiga atsili<'|>ė staugimo aidas ir i>asi 
rodė gražus, dideliais karčiais liūtas. Pajutęs, ka<i 
iš visu pusių priešų apsuptas sustojo ir jodydamas 
karčius mušė uodega į žemę, suskambėjo Saladin< 
lankas ir jsmigo liūto petin vilyčių. Žvėris baisiai 
sustaugęs išplėtė nasrus ir puolė medžiotoju eilėsna. 
šie gi ant miklių žirgų vėjo greitumu prasiskyrė ir 
iš visų pusių lijo ant įniršusio priešo vilyčios, Vienas 
šūvis pataikė’jam tiesiog akin ir kad liūtas dar bar 
šiai sukaukė Adi'bnaiui pasidarė nejauku. Žvėri- 
patyręs pavojaus didumą metėsi atgal į nendryną 
liet veltui, pamojus sultonui greitais žirgais brovęs 
pirmyn medžiotojai ir liūtas krito negyvas ant ž< 
mūs.

Sumanius pi'rgalėtojaius atvilkti nukautąiį 
Salad’mo kojų ūmai pasigirdo imstatytosios sargybo? 
šauk-mns ir skeliu" iHisiro<lysiant naują priešą. Tu 
buvo liūtienė. kuri buvo išėjusi grobio pasiieškoti ii

'sugrįžusi rado tuščią guolį. Nusigandę medžiotojai Linguoju ir ačiū sakau Alachui, kad apšvjote mano 
pametė liūtą ir kiek galėdami leidosi lyguma bėgti, protą. Ai, kiek galėjau padariau savo tautą laimia*

Liūtivnė dideliais šuoliais .<kubin<»i prie užmuštojo 
ir apuosčiusi jį iš visų pusią blizgančiom i - akimis 
dairėsi į aplinkui stovinčius pri, šu>. “Dabar pavo
jinga.”->ušuko Saladinas Adelmarui ir ji- ni|x-> lanka 
taikė liiuienei; bet ši pastel>ėjiisi sultono taikinimą 
išvengė šūvio ir puolė tiesiog ant jo palies. Salai Ii 
uas nebesuskubo prasišalinti nuo jmvojaus. akimirka, 
uiti liūtienė .utriais nagais įkibo arklio krutineii. ku
ris klaikiai sužvengęs krito ant žemes draugi' su raš
teliu. Bet laimė, kad Saladinas nušliaužė žingsnį to
lyn. kad griūdamas Žirgas parvertė liūtienę. kuri 
lig atsistojo Adelmaras pervėrė ją ragotine. Sulto
nas labai apsidžiaugė ir nerado žodžių pulvkoli savo 
gyvybės išgelbėtojui.

Linksminantis i>aly<lovams sugrįžti Saladina.' s;i 
Adelmaru stoyyklpn ir pirmas jo žodis buvo į riterį, 
kurį šalia savęs )ųisisodino: “Tavu tvirtos rankos 
mtrą syk išvadavo mano iš |h> mirties jungo ir tur
tingas Syrijos. Palestinos sultonas nežino kokiu Im 
lu gilėtų atsidėkoti sa\<» gyvi
>aklausyk mielasai drauge, ką pasakysiu ir gvrai 

įsidėk sau galvon. Mano tauta vadina mano išmin-

y bė^ išgeilH'tojui. Bet
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gerai ir gerk daug vandens.

“Seniau,“pavasario la$ 
uodam;AV&KBNA, Taura

Piktadaria, kuris nukovė a- 
pie Kretingą polieininką 
Bronių Baknčiauską, š. m. 
kęvo nta. 27 d. Švėkšnos 
miestelyje tapo policijos su-; 
laikytas. Iš pradžių, parei
kalavus paso, ištraukęs re
volverį šovė į policininką, bet 
nepataikęs leidosi bėgti 
miško link. Tuomet polici
ninkas paėmęs arklį jį vijos 
ir miške su piktadariu susi- 
šaudęs jį mirtinai sužeidė, 
nuo ko piktadaris neilgai 
trukus pasimirė.

Pas piktadarį rAstas nužu
dyto policininko Bakučiaus- 
ko šautuvas.

Iš rastųjų pas piktadarį 
dokumentų pasirodė, kad tai 
yra Klaipėdos krašto pilietis 

x Jonas Šeteckis, padaręs jau 
keletą plėšimų.

JOVAIŠŲ kaim. (Leipa
lingio vals.). Prieš Velykas 
staiga mirė jauna moteriškė 

• Petrauskienė. Ji buvo svei- 
' ka, nesirgo. Tik iš vakaro 
. pavalgė, buvo linksma, kal

bėjo, o naktį kaip užmigo, 
tai ir neprabudo. Nežinia, 
kas jai atsitiko.

ILGAKIEMIS, Žaslių v. 
Tai iki šiol užsilikęs Žaslių 
valsčiuje tamsus kampelis. 
Kaimas yra didokaj| gyvena 
jame 34 ūkininkai.

Žmonės papratsai dejuoja, 
kad pinigų nėr, javai pigūs, 
viskas bloga (bloga akis, 
kaip sakoma, blogai mato); 
tariasi tarpusavy: kaip ateis 
rinkimai į Seimą, tai jau bal
BtnBlTIIC uZ ’

esąs tam tikras didelis su 
kupra voras, kuris labai 
kenkiąs karvėms, jei jį jos su 
pašaru suėda; * ‘

-
. •

PAVYZDINGA VALSČIAUS 
VALDYBA

LIŠKEyA (Alytaus ap.). 
Gal visoje Lietuvoje neatsi-1 
ras tokios pavyzdingos vai. j 
valdybos, kaip Liškevoje.] 
Pirmiausia, valsčiaus valęty^ Į 
bos iškaba guli per visą žie-1 
mą ant žemės, laiškų dėžutė Į 
nerakinama ir visokių pus-1 
bemių revizuojama, raštinėj 
yra — visų tik rūkomas kam
barys ir lyg žydų sinagoga, 
nes žmonės nė kepurių įėję 
nenusiima. Iždininkas atsi
statydino, tik nežinia, kur] 
pinigus paliko, nes kasos val
dyba neturi.

vaikams būdavo; duodąių 
gerti mišinyš susidedantis 
sirupo ir sieros. Būdavo sp 
į am a kad kokiuo nors st< 
būklingu būdu tas mišinys i 
valydavo žmogaus sistem. 
Dalinai gal. taip ir būdav 
nes sirupas valo viduriu: 
bet moderniški vidurių vali 
tojai tą patį padaro ir neaj 
sunkina sistemos su cukrum 
Būdavo ir kitokių tonikų, b< 
didesnė jų dalis susidėdavo 
alkoholio.

“Nėra jokių stebūkling 
gyduolių. Tos kurios pr

Amerikos studentų kvaila vojimai. čia matome pietinės Kalifornijos universiteto, Los 
Angeles mieste, studentus, nu baustus už laužymą tam tikrą taisyklių. Tas taisykles nustato 
senesnieji studentai jaunesniesiems. Tokie prasikaltėliai įkišami tam tikron tvoron. Se
niau Amerikoj įvairūs prasikaltėliai taip būvavo baudžiami.

” ------------ ~~~ * -

savo neturtingumo įrodymą.
Tą liūdymą gavau dėl prista
tymo teismui, kad neturiu iš 
ko už užveidmą bylos užsimo
kėti.

Nuolankiai prašau,- Tams
tos, suteikti man mielašir- 
dvstę!

Tikiuosi, kad Tamstos, ma
ne pagelbės i t e.

Su didžiausia pagarba,
Lietuvos

jos narys,

VAIZDEUS Iš LIETUVOS 
DARBININKU GYVENIMO

(Laiškas į Redakciją)

Aš lietuvis, Vladas Ker- 
belis, kreipiuos pas Tamstas, 
būdamas labai sunkiame pa
dėjime. Su dieviška meile 
širdingai prašau Tamstos pa
sigailėjimo, kaip žinoma 
Tamstai, Lietuvoj biednuo- 
menei sunkus gyvenimas.

LAIŽUVA. Jau nuo lap
kričio pereitu metų Laižuvo
je veikia p. Zubuvo atideng
tas Medemrodė pieninės sky
rius. Iš pradžių mažas ūki
ninkų skaičius tevežė į pieni
nę pieną, bet dabar kas kar
tą vis daugiau pieno suvežą. 
Yra gi ir apčiuopiama naudu 
vežti pieną Į pieninę. Nu
griebtą pieną gauni atgal, oi darbų nėra, o pragyvenimas 
mėnesiui pasibaigus gauni žmogui reikalingas. Aš be- 
pinigų tiek, kiek nesitiki darbis, būdamas ilgą laiką 
gauti. Atsiradus šviežio pie- be darbo, norėjau ką nors 
no yra vilties, kad ir pienine savarankiškai daryti. Man 
turės daugiau darbo. Tiktai Įbegalvojaut, atsirado vienas 
ūkininkams reikia geresnės 
veislės karvių įsigyti ir jas 
prideramai pašerti.

KLAIPĖDOS MIESTAS PA
SVEIKINO LIETUVIUS 

EKSKURSANTUS -

KLAIPĖDA, gegužės 10 d.— 
Lietuviai, ekskursantai, kurie

Ipilietis, kuris pardavė man, 
geromis sąlygomis, ant išsi- 
mokė.jimo per pusantrų metų 
seną Fordsoną už 4,000litų. 
Tą sumą aš daviau jam vek
seliais. Kada aš pradėjau 
su Fordsonu dirbti, tai pasi
rodė, kad ką aš uždirbu, tą 
ant remonto padedu ir dar

i*.

Darbo Federaci-

Adresas: 
liai, Vladas 
uania.

Vladas Kerbelis
Šiauliai, Paba-
Kerbelis, Lith-

J GERBIAMUS TAUTIE
ČIUS AMERIKOJE

nfnkus, nbs jie visko žada, 
tai tada būsime laimingi. 
Mat, žmonės nieko kito neži
no, kaip tik pypkiuoti, kozi- 
ruoti ir niekus plepėti (iš
skyrus tris-keturis ūkinin
kus.

« - v

VILKANASTRŲ kaimas 
(Leipalingio vai.). Pasta
ruoju laiku šiame kaime atsi
rado kokia tai ypatinga kar
vių liga. Dviejų ūkininkų 
]>astipo karvės. Jos iš vaka
ro ir ėdė ir,sveikos buvo, o 
ryt dieną rado gulinčias ne
gyvas, sustingusias. Vieną 
naktį taip atsitiko vieno ūki
ninko karvei, o kitą — kito. 
Pavojinga, kad ir toliau ne- 
siplatintų toji liga.

“Išmintingesnieji“ ūki
ninkai sako, kad tai tos kar
vės vorą su pašaru suėdusios, 
tai ir pakenkę joms. Mat,

Amerikon' Linijos garlaiviu 
LITINI A, atvyko Į Klaipė
dą šį rytą ir buvo sutikti su di
džiausiu entuziazmu, dalyvau
jant Gubernatoriui, Uosto Pre
zidentui, Miesto Tarybai, orga
nizacijoms. atstovams iš Kauno 
ir milžiniškai miniai žmonių.

Ekskursantai visi sveiki ir 
reiškia savo didžiausi pasiten
kinimą sudarytomis Baltijos A- 
merikos Linijos galimybėmis 
tokiu būdu pasiekti Klaipėdą. 
Klaipėdos lietuviai neapsako
mai džiaugiasi tiesioginiu susi
siekimu tarpe Amerikos ir Lie
tuvos ir pataria visiems lietu
viams šituo keliu grįžti atgal 
Amerikon. Ekskursantai su
dėjo gėlių vainikus ant kapo 
žuvusių lietuvių karžygių, ku
rie buvo nukauti kovose pa
imant Klaipėdą.

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Popiežius Pijus IX

> > - .r '‘n
vekselius išpirkfi iaš neturė- 
aju nė vieno lito. Aš jokio 
turto neturiu, mano įduotus 
vekselius žiravo (garantavo) 
mano švogeris, savo troba. 
Dabar matydamas, kad aš 
nelegaliu tuos vekselius iš
pirkti, mano švogeris labai 
susirūpino, kad nepaliktų 
be trobelės. O aš su savo di
dele šeimyna šešiese, esu 
neapsakytame varge, o dabar 
visą žiemą darbo neturiu, 
simkus mano pragyvenimas, 
o pašelpos nėra man iš kur 
gauti. Todėl aš širdingai 
Tamstos prašau pasigailėji
mo, per Tamstos leidžiamą 
laikraštį. Gal Tamstos su
teiksite man, nors kiek pa
šalpos didelėje bėdoje esant, 
dėl palengvinimo mano var
gų, ir dar dėl Gerbiamo Re
daktoriaus geresnio suprati
mo mano padėties pridedu

•
Nesenai man teko pamaty

ti Lietuvoje vieną labai bran
gią ir Įdomią Idetuvos ka
riuomenei knygutę, vardu 

 

“Knįgelė dčl Ijet'uviszkų ka- 
Parą&ze

f ji.

mouth,P&. Kasit^ir Spaus
tuvėje, Juozo P >O,
1894 m.“

Kadangi ši knys 
jau minėjau, yra „ a- 
riuomenei labai brangi isto
riniu atžvilgiu, kuri liūdyja, 
kad jau tuo metu buvo ne tik 
svajojama, bet ii' šis tas da
roma Lietuvos kariuomenės 
atgijimui, tai jis yra mūsų 
kariuomenės labai pageidau
jama ir norėtų ją įsigyti, 
kaip istorinį paminklai ma
tyti Centrinėj kariuomenės 
bibliotekoj, Karo Muziejuj 
ir kitose tam panašiose vie
tose, kur ne tik kariuomene, 
bet ir platesnė visuomenė ga
lėtų nfinėtą knygutę matyti.

Kadangi Lietuvoj tik vie
ną tokia knygutę pasitaikė 
matyti ir jos Lietuvos Uni
versiteto Biblioteka, kaip 
savo brangų turtą, negali

’ P
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ga. Neapsistačiai, kaip tyranas drebančiais vergais, tikėjimo, kurio mane mama išmokino ir kaipo tikrą 
kas yra priimta rytuose; mano tauta myli mane ii 
tuo pasidžiaugti galiu. Mes drąsiai kovosime kar 
da už savo tikėjimą. Tačiau tu tvirtai esi įsitikinęs, 
kad viena, ar jūsų ar mūsų parti jaį kurią pats Ala
chas globoja yra klaidinga ir turės amžinai žūti, bet 
viena jų — teisinga. Prašau nepertraukti mano kal
bos ir kaip vyrams tinka, leisti užbaigti. Adelma- 
rai ar negalėtumei nutraukti su krikščionių tikėji
mu ryšius ir ar turtai, garbė bei galybė, kuria aš ta
ve apsupsiu nepaskatinių jus priimti naują tikėji
mą, kuris man sako taip tave išaukštintų, kaip esi 
užsitarnavęs ?♦♦

Išgirdus Adelmarui tokius "žodžius jo veide pa
sirodė tai pyktis, tai gėda ir prisiminė savo tėvą. 
“Išmintingasis sultonai,” tarė jis, “už tai ką aš,-pil
dydamas savo priedermes tau gerą padari&u, niekuo 
man nesi kaltas. Žinai, aš su tavimi buvau persi- 
skyręs ir mano širdis prisipildė džiaugsmu, nes už 
genis darbus Viešpats atmoka. Tu užgavai mano 
kilniuosius jausmus manydamas atsilyginsiąs dova
nomis, už kurias sielą prarasčiau. Oi ne, ne, nepa
vilios liuosp krikščionies* tie blizgučiai, išmintinga
sis sultonai! Niekados nei Neapleisiu to šventojo

... - •- • , •, . 's ■ i-.
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mažinau. Jei tave tik turtai ir džiaugsmai palinks- 
nina, o išmintis papuošia, tai krikščionių riterį — 
Nukryžiuotasis. Ar pažįsti tą kryžių, kuris kvbc 
ant mano krūtinės? Tai — apžadų kryžius, šven
tosios 'draugijos ženklas,’ prie kurios aš priklausau. 
Ten, tolimoje Europje paliko mano keletas turtingi} 
hnveinių, kurių vardas plačiai žinomas. Bet aš, su
sikrovus mano jaunystės žiedams atsisakiau nuo pa 
šaulio bei jo tuštybių ir padariau šventus apžadus. 
Mano papuošalas — šarvai ir ant krūtinės raudona® 
kryžius. Neturiu nei žmonas, nei vaikų — esu lai
mingai ir su džiaugsmu atmetu tavo dovanas, kokių 
išgirsti nesitikėjau. Sakyk Saladinai, ar gerbtume) 
tą žmogų, kuris turtų ir garbės dėlei atmestų prana
šą ir priimtų krikščionių tikėjimą?“

“O ne,'prisiekiu Mohomedu, aš jo kaip šuns ne- 
apkęsčiau,” atsiliepė sultonas; “krikščioni, manai 
aš rimtai kalbėjau? — Atleisk, kad išdrįsau tirti 
žmogaus širdį. Aš gerai pažįstu tą ordeną, prie ku
rio tu priklausai ir ne kartą po jo šventų rūbų daug 
niekšybių patyriau. Tačiau tu esi vienas tų, kuriuos 
aš myliu: tvirtas, ir teisingas ir džiaugsmas man ma
tyti žmogų einantį tiesos keliais. Tu turėdamas prieš

• ■ i ;n 7T
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atiduoti kariuomenei, 
prašyčiau Gerb. Amerikos 
tautiečių,'kurie turėtų minė
tą knygutę, prisiųsti ją že
miau padėtu hntrašu.

Be to, kariuomenei yra 
naudinga žinoti minėtos kny
gutės autorius: kas jis toks 
buvo, jo vardas, pavardė ir, 
jeigu galima būtų, smulkes
nių apie ji žinių, ar jis dar 
gyvas ir kur gyvena. Todėl, 
kas minėtą autorių, pasira
šiusį “Lietuvos Kareivis,“ 
žinotų, prašyčiau apie jį pa
rašyti šiuo antrašu: Stasiui 
Butkui, Kaunas, Nepriklau
somybės aikštė, “Kario” Re
dakcijoje.

Knygutę prašome siųsti 
tiesiog Centrinei Kariuome
nės Bibliotekai šiuo antrašu:

Centrinė Kariuomenės Bi
blioteka, Kaunas.

Už knygutes ir žinias Lie
tuvos kariuomenė būti] labai, 
dėkinga gerbiamiesiems savo 
tautiečiams Amerikoje. 
^^įigĄųagarba,. -Vuk

T St. Butkus
Kaunas, 1926. IV. 25.

P. S. Kitų laikraščių pra
šau persispausdinti.

Tai Didelė I

t

Lygiai tiek pat reiškia tnrėt 
oda, todėl kad pleiskanos nesisK

Ruffles pagelbės joms atsikr: 
laiko. Pamėginkite ji-

65c. vaistinėse, arba pridqskii

P. AD P 
BEKRY & SO. 5th STS.
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PAVASARINIS TONIKAS
New York’o Sveikatos 

Viršininkas paduoda gerą- 
receptą pavasariniam toni
kų i.

Jis sako: “Kasdieną gauk 
daug saulės šviesos ir pa
vaikščiok po tyrą orą. Pas
kui pavalgyk gerai, ir žiūrėk, 
kad prie kiekvieno valgio bū
tų nors viena daržovė. Leisk 
kūnui ilsėtis, miegodamas 
nors astuonias valandas. 
Miegodamas, žiūrėk kad gau
tinu užtektinai tyro oro. At
sikėlęs rytmen naudok daug 
vandens kaip iš lauko taip ir 
iš vidaus, aroa nusiprausk. ... "T . . ■

akis aukštesnį idealą, niekini žemės turtus ir niekuo 
negaliu atsilyginti už dviejų kartų mano gyvybės iš
gelbėjimą. Bet į mano stovyklą atvykai krikščionių 
lasiuntįuiu ir .gal ten bus proga nors dalį atlyginti 
-avo kritės; sąlygose, kurias man pasiūlė tavo bro- 
iai, aš kiek galėdamas nusileisiu. Tat klausykis 
<ą pavelysiu ir ko reikalausiu. Raštu ir žodžiu pasi
žadu apsaugoti ir remti einančius Jeruzalėn jūsų ke
leivius. Kebus jie nei skriaudomis, nei kyšiais bei 
kitokiomis nuoskaudomis spaudžiami ir kaipo sve
čius gerbsiu savo širdyje. Paveliju apsigyventi ku
nigams, kurie atliktų jūsų šventas apeigas. Leidžiu 
apsistojusiems Jeruzalėje keleiviams statyti namą, 
kuris turės būti betarpėje mano globoje. Už tai jūs 
grįžkite su savo kariuomenėmis atgal į Europą if 
tebūna tarp jūsų ir mūsų taika. Prašymą, atiduoti 
užkariautą miestą, išpildyti negąliu, nes nenuramin
čiau savo tų, kol jūs visai neapleistūmėte Palesti- 
nos.

Saladinas įteįkė Adelmarui traktatą raštu ir ri
teris sunkia širdimi persiskyrė su kilniuoju sultonu.
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Netolima — praeitis, kada 
Lietuva buvo užmigdyta le
targu. Ilgus amžius vergavo 
po Rusijos caro geležine ran
ka, ilgus amžius buvo pa- 

$4.so|vergtos tautos idėjos, mintys

Kad dėl to karo Lenkijos kreditas visiškai nupuolė ir kad 
lotas staiga pašoko nulio link, tai tas teipgi mums galvos 

Raudina. •

Įvykiai Lenkijoj pusėtinai atitraukia mūsų susidomėjimą 
vos rinkimų į seimą rezultatais.

Ne vienas iš mūs padejuodavo, paaimanuodavo dėl Vil- 
hkimo. Pamanydavome, kad Vilnius gal ilgiems metams

Lietuvos valstybės atkirstas. Bet šioje valandoje mes ma- 
kad gali atsitikti, kad Vilnius pats su visais jo gyven 

is paprašys glausti jį prie Lietuvos.

Kaikurie mūsų veikėjai primindavo mums, kad mes priva 
e daugiau susirūpinti ne tuo, kada atgausime Vilnių, bet 
kad jį atgavę galėtume valdyti. Taip sakiusieji veikėjai 

numanė, kad galės atsitikti, ir tai netolimoje ateityje, kompli
kacijų, dėka kurių lietuviai gaus Vilnių be ypatingų pastangų 

į? ir be ypatingų aukę. Dabar matome/ kad tai galimas daiktas 
ir kad gal taip ir bus, gal bus net labai greit.

Lenkija visada turėjo gerą apetitą ant svetimų žemių. Tai
kėsi pagrobti visą Lietuvą. Pagrobė Lietuvos dalį ir priviliojo 
dalį mūsų tautos. Dabar matome, kaip lenkams tas į sveikatą 
neina. .Norėjo praryti visą Lietuvių tautą. Ir to vaisius ma- 

Nuo jau prarytųjų lietuvių lenkų tauta raitosi, kaip mir- 
1O1. . ... , i .

turėjo hetuvį Nardtasiaų kr išrinko pirmuoju prė- 
Su tuo lenkai baisiai apsiskandalijp, nes jį nušovė, 

igauskį. Tas skandalą Lenkijai padarė. Bet svarbiau- 
kąsnis yra Pilsudskis. Nuo to tai Lenkija raičiojasi ir mer-

■* • *■
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Čį^ jau jos pi '* ' !i> 
kųjgyveninją. h"!’ ’k-b^r, 
rodos, nebėra jau ’ globė
jų.” Retėtai ižpieda erelis 
— lenkas. Jis nori pavergti 
Lietuvą, jpje viešpatauti, 
kaip kad Liublin" imi jos lai
kais mus valdė. A isės tau
tos, kurios įgijo P’1 Didžiojo 
karo laisvę, numoto nuo savo 
sprando amžinąjį vergijos 
jungą; šiandien jau ramiai 
gyvena, piešia kultūrinį dal
bą, gerina ūki ir linksmai 
žiūri ateitis. Tik mes vieni 
lietuviai iki šiol dar vargsta
me,” netartume ramybės, tik 
mes vieni nesiliaujam kovo
ję už laisvę. Jie (lenkai) už
grobė ąpgaulvs keliu mūsų 
širdį Vilnių. Sunkus ir 
visą Lietuvą įžeidžiantis 
smūgis. Todėl mes, lietuviai, 
ilgus amžius sunkiai kovoję 
dėl savo teisiu, nepriklauso
mybės, kovosim ir prieš šį ne
teisingą santarvės sprendi
mą, kuriuo ji pripažino Vil
niją ir Vilnių lenkams. Tei
sybė paims viršų. Teisinga
sis-Dangaus Valdovas palai
mins mūsų ginklą, kuris teks 
mums pakelti prieš budelį — 
lenką už Vilnių, už brolius 
lenkų vergijoj dejuojančius! 
Neapleisk, lietuvi, savo bran
giosios Gedimino įkurtos pi
lies Vilniaus. Pdėmę į ran
kas kardą jiasakysime pa
sauliui, jog Vilniaus neišsi
žadėsime, negailėdami nei 
energijos, ni> jėgų, nei gy
vybės paauk ant tėvynės į

ir 1.1. Užginta kalbėti lietu- 
vių kalba, užginta skaityti 
ieuviški laikraščiai, knygos. 

Mokyklose, taip pat viešpa
tavo ruso dvasia. Lietuviui 
įevalia buvo leisti savo vai
ką į mokyklą, nevalia sveikai 
galvoti, protauti; lietuvis 
visame kame privalėjo būti 
nejautrus, nieko nežinąs ir 
t. t. J eigų tik lietuvis ką 
nors pasirodė žinąs, tuoj at
sidurdavo į Sibirą tamsius ir 
šaltus supelėjusiomis sieno
mis kalėjimus. Stengėsi į- 
vairiais būdais ištautinti.Va-

%

žinodavo žandarai po so
džius, miestelius ieškoti lie
tuviškų knygų ar laikraščių. 
Pas ką surasdavo, tas jau at
sidurdavo Sibiran. Ilgus 
metus neleido lietuviams 
tvarkyti savo gyvenimo taip, 
kaip jiems patiems būtų ge
riau. Lietuvių tauta, amžius 
vergavusi, nusilpo, 
nebuvo vilties, kad 
skaisti pavasario 
Lietuvos padangėj, 
erškėčiuotą Lietuvos taką, 
jos vargus. Rodos, jai buvo 
lemta tik vien vargti, rodos, 
jai laimė jau buvo palaidota 
karste. Bet ilgai kovodami, 
tolimus Sibiro laukus kau- 
ais klodami ir gimtąją žeme- 
_ > i;
ię Krauju įaisty oa 
vome laisvę. Po ištiso šimto 
metų vargo per didelius 
skausmus, gimė Lietuvos lai
svė. Užgimė gražios, šviesios 
žvaigždės, kurios skynė kelią 
Lietuvos garbei, gerovei. At
sirado keltas lietuvių, kurie 
nebijojo svetimųjų persekio
jimų, o griebėsi šviesti lietu
vių tautą, diegti jaunus die
gus į jos (tautos) širdį, ra
gino susąmonėti. Tai buvo 
Jonas Basanavičius, Vincas 
Kudirka, Simonas Daukan
tas, Motiejus Valančius ir 
kiti. Jie pirmi suprato rei
kalą atgaivinti nusilpnintą 
tautą — Lietuvą, suprato.

Sutarčių darymo mada iš 
vakarų pareina ir į rytus. 
Daug kalbama apie sutarčių 
darymą pas aplinkinius mū
sų kaimynus. Vokietijos iv 
Latvijos laikraščiuose nese
nai pasklido žinių, kad So
netų Sąjunga (taip vadinasi 
dabar Rusija) pasiūliusi su
daryti sutartis siu ja Suomi
jai, Lenkijai, Latvijai ir 
Estijai, o Lietuva esanti jau 
net sudariusi sutartį su So
vietų Sąjunga... Ta sutar
timi abi pusės pasižadančios 
nepulti viena antros ir bend
rai gintis, jei kas nors tre
čias abidvi, ar vieną iš sus?- 
tarusiųjų pusių pultų. So
vietų Sąjunga iš savo pusės 
pasižadanti padėti Lietuvai 
atgauti V ir išlaikyti

net palankumo. Paulius 
Bonkuras, prieitas Vilniuje 
vieno lietuvio, nežiūrint vi
so smarkaus lenkų policijos

Užsienio spauda, pranešu- saugojimo, pareiškė-ljant, kad
si šitą žinią, smarkiai puola jis niekumet nepritariąs jo- 
Lietuvą ir įrodinėja, kad to- kiam silpnesnių tautų vergi- 
kios sutarties sudarymas su 
Rusija esąs priešingas Balti
jos valstybių sąjungai, Lat
vijai, Tautų Sąjungai ir kuo 
ne visam pasauliui.

Subruzdo, išgirdę tokius 
gandus jau nuo seniau ir 
prancūzai. Visi žinome, kad 
į Kauną, pagaliau, nesenai 
atvažiavo tikrasai Prancūzi
jos atstovas Lietuvai — įga
liotasis ininisteris. Kartu su 
juo Lietuvoj atsilankė pran
cūzų senatorius Reinaldas, o 
lenkų okupuotoj Lietuvoj — 
prancūzų atstovas Tautų Są
jungoj Paulius Bonkuras 
tirti “Lietuvos klausimo.” 
-Tioši Varta ripvndč

mui, nepritariąs, kad lenkai 
pagrobė Vilnių ir. pasakė, • 
kad lietuviams čia neilgai te- 
reikėsią kentėti. Kaune bu- •/ 
vę prancūzai taip pat kalbė
ję apie kažin kokias “sutar
tis,” kuriomis Lietuva galėtų 
daug naudos sau ištraukti iš 
vakarų, ir ypač iš Prancūzi
jos. Taigi, išeina, kad Lie
tuvą dabar stengiamasi vie
nu kartu traukti į lytus ir 
vakarus. Tai ir suprantama. 
Lietuvos- padėtis yra laibai 
svarbi. Nuo Lietuvos, pa
vyzdžiui, gali pareiti, ar bus 
ar nebus Baltijos sąąjungos, 
nuo Lietuvos pareis ar išliks 
Lenkija ar ne, susirėmus su

Lietuvos pareis at galės, ar 
nėgalės Vokietija susijungti 
su sdvo gaivalu Pabaltjūry 
ir ar galės plėsti savo įtaką 
toliau į rytus. Mes patys ta
tai ne visi suprantame, bet 
kiti tatai gerai supranta... 
Dėl to jiems ne vis tiek, kaip 
Lietuva bus nusistačiusi ir su 
kuo ji eis. Įr pirmiau, kai 
tikJJetuva ruošdavosi dary
ti griežtesnį žingsnį, tuojau 
įsikišdavo vakarų politikos 
makleriai. Atsiminkime 1920 
metus. Kai Lietuva ryžos 
susidėti su Rusija, tuojau su
bruzdo prancūzai, belgai. 
Lenkų min. Grabskis, būda
mas Belgijoj, net atsižadėjo 
žodžiais Vilniaus Lietuvos 
naudai, kad paskiau įsmeigt 
peilį Lietuvai į širdį... Tai
gi, ir dabar vakanj makleriai 
su savo rytų pakalikais mė
gins vėl sutrukdyti Lietuvą 
nuo naudingo ir tikro žings
nio ir dėl to mums reikia\ 
griežtai nusistatyti it griež
tai elgtis. Kaip žiūrėti į siū
lomas mums sutartis? Su 
Sovietu Sąjunga sutarti 
baigti daryti! Vakarų mak
lerių, šiuo atveju prancūziš
kai lenkiškas klastas ir akių 
muilinimą su jų prielipdais 
I’abaltjūry griežtai atmesti, 
nes Lietuva iš vakarų Imj 
skaudžių smūgių ir pažemi
nimų lig šiol nieko nepatyrė, 
štai, kad ir pąskutinis mūsų 
žygis Tautų Sąjūngoj. lan
kai pagroto" mūsų pusėj Va
goju mišką, o Tautų Sąjun
gos tarybos nariai neduoda 
Lietuvos atstovui nei kalbėti.
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lai yra pilni energijos ir gajumo. Toms jų sg6 
V*nati tinlrama Vai klva ♦UlomA

Bet ten, kur tiesės man takai 
Tu nušvitai, kaip meteoras!..

ta draugija. Susibūrę j bū
relį jauni veikėjai, rado pir-

Tenai, kur tekanti sraunai 
Gimtoji upė bevingiuoja, 
Pakrantes puošia karklynai — 
Juose lakštingalos dainuoja.

Ko atėjai tu taip anksti, 
Dar tik aušružei aušt pradėjus? 
Takai tamsa dar apsupti, 
Basa nukristi nesuspėjus.-..

Tenai beaugančiai linksmai 
Mieloj pastogėj tėviškėlės 
Pirmieji gimė man džiaugsmai, 
Man pirmos švito svajonėlės...
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visiems metams ir Šventimą
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NETRUKUS MOKYKLOS UŽSIDARYS>■

t
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Pilsudskis, nutautęs lietuvis, kankina lenkų tautą it koks 
smakas. Nei jokia neprietelinga tauta nėra Lenkijai taip ža
linga, kaip Pilsudskis.

* Nuo vieno Pilsudskio Lenkija atsidūrė ant bedugnės kraš

to, o kas būtų jei ji būtų pagrobusi visą Lietuvą?

Pilsudsikis skaudžiai keršija lenkų tautai už lietuviams pa- 
skriaudas.

Ar praregės apjakę lenkai, kad grobimas svetimų žemių
U ‘

|ai pragaištis ir kaji sulenkėję lietuviai jiems yra tikri nuodai? 
atsinorės len&u svetimas žemes grobti? _

Už daug maž mėnesio laiko užsidarys mokyklos. Tūkstan- 
įai lietuvių bemaičių ir mergaičių baigs pradedamasias mokyk- 

Dalis jų eis Į augštesnes mokyklas, o'kiti ar tai per tėvu 
ūmą ar per tėvų nenorą ar per vaikų nelinkimą prie moks 

neis į augštesnes mokyklas. Pastarųjų bus didėlė didžiuma.

Labai gerai, jei mokslą mylintieji liettrtių bernaičiai ir 

jjL eina į augštesnes mokyklas. Bet ne bėda, jei vai- 
Ksta prie to. Tada tokiems vaikams tėvų pareiga pa- 
amato ar darbų pramokti derą amatą mokantieji ir 

meistrai neretai geriau uždirba, negu profesionalai ar
eriai. Gerai uždirba plumberiai, karpenteriai ir kitokie 

inkai. Tokie geriau gyvena, negu baltarankiai prole-
f I

atsiimti 1 Prašvis įkaisti pa
vasario saulutė ,apsvies mus, 
atgaivins mūsų sielą, jėgas, 
norus, pasiryžimus; pulsime 
tada gelbėti Vilniaus, savo 
brolių vilniečių! Tikimės ir 
laukiame, kad ir užjūrio bro
liai padės mums, ateis į pa
galbą, paduos ranką, kad 
bendrai jėgas įtempus galė
tume atremti priešą. Atsi
minkime, kad jokia pasau
lio jėga neatsispirs prieš tei
sybė# principus. Stokime į 
žūtbūtinę kovą už Vilnių! 
Vilnių! Pareikšime pašau-, 
liui, kad visi esame pasiry
žę mirti su Vilniumi kartu! 
Tikrai lenkai bus nugalėti ir 
žus, o Vilnius mūsų bus! 
“Atbus Gedimino gadynė,

Pirmoji Žibutė

Kur Tiesės Man Takai

tetutei   JLJIVIU. V <£, DUpiatVj 

kad darbas tik tuomet bus IJ 
pastovus, vaisingas,' jeigu 
remsis kokia nors organizuo-

sukauks Vilniuje šimtabalsis 
. geležies vilkas ir visas pasau- 

mutinę atramą Prūsų Lietu- l*s ji girdės. Tada tik nurim- 
. . •• • j ' r. 1 - cb rl r* nnf Ct 1 m 1M n TV» —sime, kada ant Gedimino pi

lies suplevėsuos trispalvė 
Lietuvos vėliava!” (K. Be- 
rulis).
“<». Mikas jau keltis. i4»lie Uefnvos. 
Gana bus globėju anf tavo galvos.
Kurie tavo turtais dalinosi” 
“I’asliprink. didis Dieve, mus
Atremti priešų Siaurumus."—Maironio.

Kavoliai

voje. kame kultūrinis lietu
vių darbas nebuvo taip var
žomas, kaip Didžiojoj Lietu
voj. Nukeliavę Prūsuose, 
sumanė steigti tautinį lietu
vių laikraštį. Pirmasis tau
tinis laikraštis buvo tai 
“Aušra,” spausdinamas lo
tynų raidėmis. Pradėjo jis 
eiti 1883 m. Prūsų Ragainė
je, o paskui Tilžėje. “Auš 
ra” pasistatė uždaviniu nu
šviesti visą Lietuvos praeitį, 
nes sulig lotiniško priežo
džio: “Homines historiarum 
ignhri semper sunt pueri.” 
(“Žmonės, nežiną istorijos, 
visada pasilieka vaikai.”) 
Taigi “Aušra” daugiau krei
pė domės į Lietuvos istoriją. 
Laikui bėgant, kyla Didysis 
Europos karas. Sujunda,di- 
džiosięs Europos valstybes. Ida aiiki. Tikrai naudingi sKaitypia 
Joms bekariaujant, pareis 
kia norą pąsiliuosuoti ii 
“globėjų”’ rankų,

M

Jaunute mindžiojau'takus
' Gėlynų kilimu nuklotus , 

Marguosius pyniau vainikus, — 
Jiems žiedelius rinkau spalvuotus.

Su vyturėliu kėliau vis, 
Kai tik pakildavo artojai,
Ir laukiau ryto... Bet ne jis, 
O tu kelelį man pastojai..

Kam man pažadjnai galias,
. Kur taip ramiai širdy besnaudė: 

Nubodo jos, ir jau gailias 
Akyse ašaras išspaudė...

/

Lig Lioliai kūdikio saprthi 
Jaunutę džiugino krūtinę, 
Ir rodės vieną .amžinai, 
Mylėsiu žvaigždę sidabrinę.

Ir rodės amžiais vis žvdės 
Gėlelės baltos prasiskleidę. 
Pirmuosius žingsnius palydės 
Toli nueiti nebeTeidę...

flę siol nepaprašo len- 
kų išsikraustyti,..
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Savo pa

naikinti tuos vabalus, ką ir
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Ratukų (vpieelbarrow) 
lenktynės^
Bėgimas. '
Kiaušinių nešimas, 
Peanuts’ų su siūlu val
gymas,

10 dienų bandymai * 
NESIŲSK PINt?

Tamstn išbandyk juos per KJ 
Jei tamsta sepnsitenkinsi, ta! įt 
ntKal ir nereikės nieko mokėti. Ji 
tiks, tnl laikyk Ir atsiųsk $4-<& 
urmo kaina. Aš neriančiu nktaM 
nfms knrie neturi 40 metų. Al; 
ėtu jiems per pnStij dailias akM* 
tęs dykai, šie yrn tikrai torte J 
kurie parduodami nuo aštuontf ■ 
likos «k>lerit). ir tni pulkas pteUI 
tokių kalnų.

*

Geras tėvynainis privalo ' 
turėti Lietuvos miestų žen- i 
klus. Yra lodomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yra tam tikrame susiu- i 
vinyje, išviso yra 40 ženklų. -'

PI]
Kaina fO centų.

“DARBININKAS” i 
366 W. Broadway * J 

S.Boston, Mass.
-i

W. E. Coffcc Opticnl Co., 
Dcpt. 221. Jtojr 607, Rot* JriMli 

Atsiųskite pnštu apmokėtu ■ 
porą paauksuotų Z_tlo keram j 
nln*,. torte lensc*. dailia vMlM 
kute. Bandymui 10 dienų. Jęt į| 
tnl nudurtu pilnų mokesti) 
nojMitlk.'s tnl grųilnrtu Rtkrt aj 
knnt palto išlakina. AS b«Nta W

' v" 
Mano metai......... ...........  a • •V1

VRFRiftS •»*« « * * •

Gatvi
*•••*»» YMm/i

yoji: 
randasi visose pasaulio daly
se ir gyvena visuose klima
tuose kur tik randasi žmo
gus. ' 1 %<■;.»

Musės kurios prieina prie, 
šalinių triobų ir prie stalą, 
gali apibiaurinti bile zk’okį 
maistą. Pienas beveik grei
čiausia užkrėstas, ir daugelis 
karštligės epid'jmijų ir mir
čių paeinu ’nuo pieninyčių, 
kurios neturėjo tinkamus pa- 
r tikumus išnaikinti atma
tas.

Maistas pirktas musių pil
nose krautuvėse, jeigu vai-

. Japonijos princas Li su savo žmona. Jiedu atvyko į Suv. 
Valstijas. Li šeimyna yra viena žymiausių ir artimiausių šei
mynų Japonijos imperatoriui.

’x- ‘
Per amžius žmonės apsi- 

pažirię su visokiais vabalais. 
Net ir šiandien nekurioge pa
saulio dalyse žmonės negali

gos.
Maža kūno utėlė nešioja 

šiltinę. Galima prižiūrėti ta 
liga .sergantį ir neužsikrėsti, 
bet tos utėlės įkandimas yra 
pavojingas. Kuomet Rusi
joj žmonės apleido savo na
mus ir prisigrūdę laukė trau
kinių, tuoj, šiltinė pasirodė. 
Amerikoje, su švariais sani
tariškais ištaisymais, žmonės 
švariai užsilaiko save, ir to
dėl nėr šiltines.

' • » ‘ < ...
Kitose Amerikos valstybė

se erkės platina ligas. Val
džia ir valstybių valdžios 
praleido daug pinigų kovai 
su tais vabalais.

Daugelis gydytojų auko
jo savo gyvastis, kad surasti 
įvairių ligų priežastis. Jų 
pavyzdis turėtų priversti vi
sus apsisaugoti nuo visokių 
insektų ir vabalų.

Naminė musė.
pratimuose musė yra bjau
riausias insektas su kuriuo 
žmogus susiduria. Ji netik 
gimdo purvus bet juose gyve
na ir tik apleidžia tuos pur
vus aplankyti žmonių namus, 
subiaurinti valgį ir nešioti li
gas. Koks paprastas daly
kas yra matyti musę knibinė- 
jant valgio paviršį. Jeigu 
mes tik žįnotųme kokios pa- 
vojingos yra musių plaukuo
toj dalys. »

■ •

gyventi dėl visokių vabalų,; iš kurių yra labai pavojin- 
kurie skraidžioja ore arba — 

į slankioja žeme ieškodami
kraujo.

Per daugelį metų gydyto-; 
jai tikėjo, kad uodai, musės 
ir erkės išplatino ligas,' bet 

. tik 1878 metais buvo rasta 
koki vabalai kokias ligas pla
tino arba nešiojo.

1878 m. gydytojas, vardu 
Manson, rado, kad'ypatinga 
uodų rūšis nešiojo “elephan- 
tiasis” (sutinimas kūno są
narių), nuo kurios ligos žmo
nės ris mirdavo. Dr. Man- 
son, dabar pasauliui žinomas 
kaipo Sir Patrick Manson. 
parodė, kad kur tik tokis uo
das įkando ta liga sergantį ir 
vėliaus įkando sveiką žmogų, 
sveikas tuoj ta liga apsirgo. 
Vartodamas mikroskopą jis 
parodė kaip tas viskas atsiti
ko. Bet kadangi “elephan- 
tiasis” užpuolė žmones gyve
nančius tropikuose, kiti į po 
tyrinėjimus nekreipė atydos, 
sakydami “Kam susijudinti, 
juk mes Afrikoj negyvena
me.”

Apie dešimts arba dvylika 
metų vėliaus “Texas Karš
tis” užpuolė Suvienytas Val
stijas, ir grąsind išnaikinti 
gyvulių industriją. Jau ki
tas dalykas, kuomet-liga už
puolė Ameriką. Tuoj moks
lininkai ir gydytojai pradė
jo vesti visokius tyrinėjimus.

radimą, šita gyvulių liga ir
gi buvo susekta, ir rasta, kad 
erkės ją išplatino. Erkių tiek 
daug buvo, kad i trumpą lai
ką užpuolė didelius skaičius 
gyvulių. Ūkininkai tuoj pra
dėjo vartoti tam tikslui di-

SKAITYMUI AKINI Al
SIUNČIAMI 0^

Ar tamstai reikalingi skaitymui 
prie darbo akiniai? Aš tamstai 
siu 10 dienu išbandyti, mano stebi^ĮS 
skaitymui akinius su psiaul nitilalĮĘ 
luloido rėmais, dideliais stiklai^ jĮą 
lenses. Jie pagelbės skaityti maŠaŠ^M 
dės arba įverti siūlą į adatų. tjS&j
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uodai nešio ja karštligę. Nuo 
to laiko iki šiandien rasta, 
kad beveik visi vabalai nešio
ja kokią porą ligą, daugumas

i ir Dabar
11 -u-‘ ų

Ijačiau, kad sumažintų Kau
no strateginę reikšmę, kryži- 
ninkai pradėjo statyti Ne
muno slėny prieš Kauną vfe- 
ną po kitos mažesnių pil^į 
Tokios pilys būva pastatytas 
dabartiniame Raudondvary^ 
II Veršvų pušinėly, kuriame 
yra aukštas kalnelis ir status 
krantas, su giliu grioviu; ga
le dabartinės Slabados, kut 
yra mūro batarėja ir kitur. 
Tos pilys turėjo įvairių var
dų : Ritterserder (ritierių sa
la), Gotteswerder (Dievo sa
la), ir kitaip.

Ligi Žalgirio kovos, kuri 
1410 metais baigtinai sunai
kino ordeno galybę, aplink 
Kauną ir aplinkines vokiečių 
pilis ėjo nuolatinės kovos. 
Kryžininkai mėgino sugriau
ti Kauną, o lietuvių kariuo
menė—kryžininkų pilis. La
biau sekdavosi lietuviams. 
Jiems po keletą karių pavy
ko sugriauti mažesniąsias 
kryžininkų pilis, o kryžinin
kai, nors Kauno pilį ir buvo 
apgriovę porą kartų, bet už 
tatai tolyn į rytus nuo Kau
no beveik visai nedrįsdavo 
pasirodyti.

Po 1410 metų Kaunas vir
to dideliu prekybos miestu ir 
išbuvo tokiu 400 metų. Per 
tą laikotarpį Kaunas buvo 
tik atsitiktinai karų liečia
mas : per jį 1750 metais perė
jo rusų kariuomenė į Prūsus 
7 metiniam karui, 1812 mė- 

Wfe

rffol IŠ atekin
karuose su kryžlninkais di- 

’Ū' tižiausios reikšmės . turėjo 
. Kaunas. Jau tuomet jis bu

vo labai svarbus strateginis 
punktas. Būdamas Neries 
ir Nemuno santakoje, o taip 
patjsačiame trikampio smai
galy, kuris artimiausias Ry- 

. tų Prūsų iškyšuliui į Lietu
vą, Kaunas buvo kryžinin- 

. kams raktas į Lietuvos ry
tus, Pabaltę ir Gudiją, olie- 
tuuviams buvo* raktas į vaka
rų Europą, į Nemuno žiotis 
ir pajūrį. Suprantama, kad 
Kauną norėjo turėti savo 
rankose viena ir kita pusė ir 
dėl jo smarkių kovų vedė.

Lietuvos kunigaikščiai 
Kauną iš senų senovės rūpi
nosi sustiprinti. Jie tarp 
1292—1315 metų apvedė jį 
storo mūro sienom ir pastate 
aukštą pilį su daugeliu karo 
reikalams pritaikintų bokš
tų. Ta pilis stovėjo toje vie
toje, kur šiandien dar tebė
ra senovės pilies griuvėsiai 
už Seminarijos bažnyčios 
aukštam Neries krante, ku
ris susideda daugiausia iš se
novės mūrų liekanų.

Keturioliktojo šimtmečio 
’ vidury Kaunas jau buvo to
kia, kaip čia aprašoma, tu
rėjo stiprią įgulą, kuri visu- 
met sutrukdydavo kryžinin- 
kus iš užpakalio J jei jie mė
gindavo brautis į Lietuvos 
ženįių gylį, į Vilniaus apy-

ris Kniprodė ryžos Kauną 
būtinai sugriauti. Tuo tiks
lu 1362 metais jis surinko, 
visas savo ordeno jėgas, pa
sikvietė kardininkus iš R v- v 
gos ir daugelį svečių iš vaka
rų Europos ir apgulė Kauną. 
Kauną gynė su nedidele įgu
la Kęstučio sūnus Vaidotas. 
Jis narsiai atmušė keletą su
jungtųjų ordeno jėgų puoli
mų ir šturmų. Kauno paim
ti nepavyko. Tuomet apgu
lėjai ėmė statyti aplink pilį 
aukštą sieną, nuo kurios 
griovė Kauno pilies sienas ir 
nieko į ją ir iš jos neleido. 
Apgulimas tęsėsi arti pusės 
metų. Jgula pritrūko mais
to, nustojo daug karštų ir 
narsių karių. Vaidotas, ma
tydamas, kad negalima bus 
toliau išsilaikytįprieš orde- 
ną, įsakė sugriautbsavo pi
lies sienas, medinius trobe
sius padegti, o pats pamėgi
no prasimušti pro ordeno jė- 

,gas. Bet jam tatai nepavy
ko ir ji# su 36 likusiais įgu
los vyrais pateko į nelaisvę. 
Kai laimėjęs kovą ordenas 
jau grįžo namo, o Kauno li
kučiai baigė rusėti, atsisku
bino iš Trakų lietuvių pagal
ba, Vytautui vadovaujant, 
bet buvo jau vėlu ir Vytau
tas ntio dabartinio Vytauto 
kalno tik turėjo progos pa
matyti sunaikintojo Kauno 
vaizdą ir prisiekė ordenui at - 
keršyti.

Tas ordeno laimėjimas ta
čiau nedavė jokios naudos. 
Jau kitais metais lietuviai 
Kap^e pastatė naują pilį. Tą 
kVj’žininkai taip, jfat kelis 
kartus buvoj^gulę ir paga
liau visai kįgriove. ■ Bet 13^6 
metais pilis buvo vėl pastaty
ta ir tokia tvirta, kad kryži-

* -

gyląs nevirtas, 
prie ligps. \ 

Kaip ilgai musių veisimi 
įjotai rasis, nebus galima 
išnaikinti, todėl pirmų p 
miausuia reikia tas vietaA 

i naikinti. Tas reiškia, jį 
dekviena apielinkė turi ] 
ti švariai, užlaikyta, reikia. 
naikinti sukrovimus 
ir mėšlų, ir reikia prižiūri 
kad išmatoms yra tinkat 
vieta. Kuomet mes supi 
sime kad nuo mažiausių puj£ 
vų musės atsiranda, tik 
bandysime tuos purvus i 
kinti.
.' Visos naminės išmatos 
ri būti laikytos į uždengtųįg 
indus, kurie neprileis ir kiž| 
tus brudus. Sietais aptaisj 
namų langus ir duria “Fa 
malin” yra pavojingiau^ 
nuodas musėms. . Į torįelkj 
tę įdėk pusę vandens ir pųi 
“formaliu,” ir visus kiti 
skvstimus iš kambario i 
nešk. Kuomet musės nerįįs^ 
kitokio skystimo turės gerti i 
“formalin,” ir nuo to BtipO 
Saugokis nuo įvairių nuec^I 
musėms, ypatingai nuo tų, 
kurie susideda iš arseniko.
---------- :
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Retoj Ketuvių ’ šeimynoj 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj teregi 
Lietuvos Albumą, kuriame yril 
Lietuvos, didžiųjų veikėjų* 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašo
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priv|K‘ 
lo turėti tą Lietuvos Albun^.

Kaina $3.50. ,
“DARBININKAS”^ 

366 Broadway, So. Boston,

f- W • j Lietuvos
, ženklai

s • A.

'.f . >■

x •• -h .

' - M*/

primindamas dar kartą, kad 
Kaunas yra vartai iš vakarų 
Europos i rytus ir atvirk- v v • •sciai.

Susikūrus Lietuvoje rusų 
okupacijai Kauno strateginė 
reikšmė vėl buvo prisiminta 
ir dėl to čia pastatyta milži
niška tvirtovė, kuri turėjo 
savo galingom stiprumom 
(fortais^ suvaidinti dideli 
vaidmenį tautų susirėmime. 
Bet nevykęs rusų šeiminin
kavimas ir klaidinga politi
ka su Lietuva padarė tai, kad 
Kaunu didžiojo karo metu

r j
■5 ** c

PRANEŠIMAS LDKS. CONN. APSKRIČIO KUOPOMS
----------- \
žinomas kaipo labai gražus, 
daug lygumos dėl žaidimo, 
dvi didelės svetainės dėl šo
kių, o pats paikas prie upe
lio kranto;

Žemiau paduodu keletą 
patarimų dėl lenktynių, jei
gu turite geresnių patarimų, 
tai griebkitės už darbo.

Jeigu jūsų kolonijoj ran
dasi Vyčių base-ball skyrius 
bei žaidikų, tai kvieskite juos 
talkon dalyvauti šiame išva
žiavime.

Malonėkite man tuojaus 
pranešti su kokiu programų 
kuri kuopa dalyvaus. Kreip
kitės į mane su užklausimais.

: Lenkikės -. 7.
_ -Eajuusatejaae*,----- Įsų

%. ’ Trijų kojų lenktynes, 
6.

/
7.
1.
2.

Kasmet L. D. K. S. Conn. 
Apskritys surengia vieną iš 
puikiausių išvažiavimų su 
gražiu programų. Kuopos 
lai nepasilieka nei šiemet to 
nepadarę. Tad visos kuopos 
į darbą! Sugalvokite kokius 
žaislus bei lenktynes ir už- 
kvieskite kitą kuopą su ju
mis lenktyniuoti, tada visi 
dui į išvažiavimą.

Nors dar yra vienas mėnuo 
laiko, vienok tai neperdau- 
giausia dėl kiekvienos kuo
pos prisirengti dalyvauti šių
metinio išvažiavimo progra- 
me.

Kaip jau nekuriem yra ži-_ 
noma, tai šiemet išvažiavi-

Union City/Hepos 4-tą die
ną. Parkas kiekvienam yra

labai ^vykusiai pasinaudojo 
Vokietija sav\žygiui į rytus.

Nuo nepriklausomos Lie
tuvos vaistyti atgijimo 
Kauno strateginė ir politine 
reikšmė vėl padidėjo. Nuo 
susikūrusio aplink Kauną 
pareis — ar Vakarai galės 
sėkmingai traukti pro čia į 
Rytus, ar atvirkščiai, arčia 
vieno ir kito šono pastangos 
turės susidurti.

(“Trimitas’’)

Gal galėsiu aš jums pagelbė- sinfektuojamus vaistus; is- 
ti.«

Kuopos nepamirškite, vi- pasekmingai jie padarė, su- 
sos į darbą stoti dėl Liepos 4 taupydami milijonus dole- 
dienos. rių.

L. D. K. S. Conn. Apskri- Truputį vėliaus, Dr. Ross. 
ties Raštininkė garsus Anglijos gydytojas,

JI. Blažauskaitė, rado kad uodai nešioja mala- 
70 Fairrievr St. riją. Major Walter Reėd ir
New Britam, Conn. kiti amerikiečiai parodė, kad
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Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence, Mass.
30—Montello, Mass.

GEGUŽĖS MĖN.

20— New Haven, Conn.

21— Ansonia, Conn.

23—Waterbury, Conn.

ką piktą.

... - - 
monai...

aukštai, kaip^ii* pirma, šėlo sniego audra. 1926 m. balandžio 10 d.
______________ i į_______________ y

DURy IR LANGy SETUS 
DABAR

Dėl Braagių Dov
Mūsų Boston’o Premiją Krautuve Randasi Prie 

89 Friend St., arti Haymarket Bq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVAS 

FALE RrV’ER, MASS.
14—3rd Street, arti Bedford St. 

NEW HAVEN, CO1 
106 Temple Street, arti Cro4 

BRIDGEPORT, CONN. 
106 CofiRreea Street, arti Mala Street 

PROVIDKNCE, R. T.
49 -Aborn Street, arti Waahiacton SL

Street

II.
Vėjas pagavo Jono Kvailio žodžius. Va- 
išnyko migloje. Senis sėdėjo sniege ir 

kaip stingsta jo senas, silpnas kūnas.
- Viešpatie, pasigailėk... — meldėsi

- 4 " .

Goloehvatovas laiku jo pasigavo ir su-

Mikitos Jonai, balandėli, ką čia

«rwi-miiuii uįiTt- ——■■■<' ‘T'i-yn' ' iiiiįu

—- Klausyk, Mikitos Jonai, negi vary- 
Įsim Abdulą į tikra mirtį... Juk flr jis turi 
taielą. < ? -

— Nu, tai as išlipsiu... Geriau sušalti, 
I negu užtrokšti.

Abdulo klausimas paaštrėjo. Ištikro, 
I važely nebebuvo kuo kvėpuoti. Sniegas už- 
I kamšė- visas skvleles. .Kr i tingu momentu, 
I kai Jonas Kvailys jau rengės lipti iš važelio, 

“ I kirgizas pareiškė jis išeisiąs.
— Padėsiu galvą sniege... — jis kalbė- 

I jo. — Tu būk, aš išeisiu... . •

Buvo baugi valandėlė. Vienam prisiėjo 
I sušalti pirmuoju. Važelio dureles vos galėjo 
| atstumti, ir Abdulas gavo ropoti aukštyn, 

lyg pro kaminą. Jį pasitiko linksmai cyp
damas šunelis, nenorėjęs vienas sušalti.

Važely tamsu, kaip kape. Girdėti tik-

v i 
vo s i namrtlpinau... Godus buvau į vis-

. '’ . ' 1 :
Dievas tau atleis, Dievo tame Si- 

■į): ' ■
— Našlaičių nesigailėjau... atėmiau pa- 

iktą turtą iš dviejų dukteriečių ir jas-gi per
sekiojau už savo neteisybę... Apgaudinėda- 
vau tyruose apikvailius kirgiziukščius, o jie 
jadu mirdavo ir šaldavo dėlei mano žiauru- 

mo. ■ 4 J.
— Diety^ atleis. Dievo tarne Simonai... 
Iš pasibaigė... Goloehvatovas

jaute, kaij^jį apima mirties miegas... 0

Bet Golochvatovūi rodės, kad tai ne audra, 
o būk sukilę jo visi prasižengimai, visas jo

X,

žiaurumas, visa jo neteisybė... Žemė vai
tojo, o tuose vaitojimuose vaidinosi jam tar
tum iš požemio nekalti vaikų balsai.

*
*
z

Buranas siautė tris dienas, o paskui ra
do važelį sniego kauburyje. Sušalo visi sy
kiu — ir žmonės, ir gyvuliai, kaip ir gyve
no svkiu.

Mirštu, Audiejaus Simonai, — nuo-
iai atsakė Jonas Kvailys. — Tu jaunas, |"tai burano staugimas: tartum būtų padebe- 

enimo priešais, o mane palik čia...
ęnoriu jūsų suvaržyti.
- Goloehvatovas tvirtomis rankomis su-
ie jj glebin ir nutempė į važelį.

Mirti — tai sykiu... — šnabždėjo jis,
į iš susijaudinimo balsu.
aželis nejudėjo... Abdulas pritūpęs 
sniege: Goloehvatovas įstūmė Joną 

iįĮ vąšelį, pakeliui sušėrė fatalistui — 
gyventojui ir nuėjo į arklius. Galuti

nai nusivaręss vienas arklys gulėjo sniege.
sniego buvo taip gilu, jog arklys nesiekė
Minis 'žemės ir skendo sniege, kaip van-
iy. Goloehvatovas atsitūpė sale arklio 

■.galvos, atsisagstė kailinius ir įbrėžė degtu
ką. Silpnoje, drebančioje šviesoje pažvelgė 
| jį nebylės arklio akys, ir jis suprato, jog 
hriskas baigta. Taip, viskas... Jie buvo 

^palaidoti sniege.
— Abdulai. šėtone, iŠkinkvk arklius!
Kii •gizas iš įpročio paklausė ir sustingu 

Csiomis rankomis išvadelėjo,* atrišė pakelia
mą, paleido sumotą, nuėmė lanką.

— Pasibaigė ašata... (arklys) — tarė

-— O. gal arkliai kaip-nors pasieks na-

Baigta... ,
lakyti arkliai atsietojo, -ir Goloehva

notėjo( juos nuvyti šalin^no važelio, 
^Į«ž^to vedami ąfe ““ -------

ttną> žinia. Bet^finiif^ngi gyvuliai 

įžb atgal prie važelio ir atsistojo užuovė- 
čTaip, jie bevelyjo sykiu sušalti... 

is, kaip ir pirma, sėdėjo pritūpęs ir 
a nebenorėjo daryti'. Kartais jis visai 

dingdavo sniego pustymuose. 
Žingsnių nieko negalėjai Įžiūrėti. Golochva- 
tovą staiga nuėmė mirtinas 
Skaudu buvo pajudėti, 
stingti.

Jis nuėjo į važelį, kame sėdėjo Jonas 
Kvailus ir meldės b^lsu. T kokia valandos • * s *

■ ketvirtį važelis pusiau prasmego sniege.
— Mikitos Jonai...
— Aš.. .
— Ką.darysim su Abdulu ? Juk jis su- 
ęs.sniege... Kailininkai jo blogi, o vė- 
:aip ir raižo. Ei! Abdulai. eik į mus.. . 
se bus šilčiau.
Jonas Kvailys tylėjo. Važelis trims bu- 

VO perankštas. Abdulas nenorėjo lysti vi- 
dun, bet Goloehvatovas įtempė jį spėka.

— Eik, biaurybe... Juk išdvėsi sniege...
— U?u! didelis šaitanas laksto... — pif- 
v*iu atsidavimu likimui atsakė kirgizą*® 

ieip sųstangintu liežuviu.
Toks persi kraustymas iššaukė likusio 

^gatvėje” šuniūkščio protestą. — jis gailiai 
iuunkštč, tartum nusiskūsdamas žmonių ne- 

mu. Važely buvo visiškai tamsu, 
jui valandėlei nutilus, girdėjai, kaip try 

prie pat važelio arkliai ir trynės gal 
etinis į jo sienas, veltui ieškodami pagalbos, 

ochvatovui labiausia gailėjo šunies. O 
jį įleidus važeliu ? Nuo šuns būtų šil-

nu-

siu lėkę didžiulių paukščių virtinė. Ir dan
gus, ir žemė sumišo verpete, kurs kilo nuo 
milžiniškais sparnais mojavimo.

Goloehvatovas sėdėjo tylėdamas ir vis 
galvojo apie nelaimingąjį kirgizą, šąlantį čia 
pat, šalę važelio sienelės. Viešpatie, kas- 
gi čia ?

Jonas Kvailys jau apsiprato su mintim 
apie įnirtį ir patylomis meldėsi. Staiga jis 
krūptelėjo: pasigirdo vaikiškas kūkčioji
mas.

— Audiejaus Simonai, nusiminimas — 
nuodėmė. ' ' . -

— Juk aš.. . aš ne mirties bijau.. . Ak, 
<unku.. . su nuodėmėmis sunku mirti.. . Mi
kitos Joinai, balandėli... aš tave skriau
džiau... taip, skriaudžiau... atleisk...

— Dievas atleis, Audiejaus Simonai.. . 
Ir tu man atleisk.

— Dievas atleis...
Tamsu važely, o ten, aukštai, kaukda

mas siaučia baisus buranas. Kartais rodos, 
(artum ore* kalentų tūkstančiai išalkusių 
dantų.

Verksmas nutilo. Goloehvatovas nusi
ramino ir jau ramus tarė:

— Mikitos Jonai, tu — senas.. ' Išklau
syk manęs išpažinties.. :

— Kaip-gi aš klausysiu, Audiejaus Si- 
| monai? Juk aš ne kunigas...

5^3 Reikalui esaųtį.y iskas gali 
bažnytines apeigast.. 2T_„.

Į
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Yra trys** būdai atsiginti 
nuo musių namuose: neįsilei
džiant ją visai, su sietų pa
gelba; vartojant musių po- 
pierą ir nuodus, kad panai
kinus tas kurios Įsigauna ir 
panaikinant visas jų vaisini- 
mos vietas.

Entamologijos (Mokslo a-

pi vabalus) Biuras randan
tis Jungtinių Valstybių Ag
rikultūros Departamente, v- 
ra daug sykių išaiškinęs ko
dėl paprasta musė yra tokia 
pavojinga viešnia. Kiekvie
nas mokyklą lankantis vai
kas supranta, kad šis gyvū
nas veisiasi mėšlyne ir pū
vančiose išmatose, ir jei Įsi
gauna Į namus visą tą nešva
rumą neša ant maisto, per
duodama jam pavojingus li

T

C

Ant poros

nuovargis.
Kojos pradėjo

— Ne. jau to tai nebenorėk.. . — susi- 
Jonas Kvailys. — Ir taip prakeiktas 

zas kojas man nuslėgė. Nuo šuns pa-
• • •

Ilgai jie sėdėjo tylomis. Goloehvatovas 
8 nuo laiko brėždavo degtuką ir žiūrė 

Savo pro mažutį langelį, išpjautą važelio du- 
Sniegas jau siekė tą langelį. J tą 

nčią šviesą kas-kart puldavo šuniūkš- 
is, atsimušdavo snukiu į stiklą ir gailiai 
□kšdavo. /j*

Man slopu. Audiejaus Simonai... — 
treiškė Jonas Kvailys, išsėdėjęs jiems va 

apie valandą. — Galva svaigsta...

nau Nenoi
u zi- -

mėse mirti... Jaunas aš, daug nusidėjus.
Jonas Kvailys atsikosėjo ir iškilmingai 

pradėjo: “Dieve, nuvalyk mane, nusidėjėlį, 
ir pasigailėk manęs... Viešpatie, atleisk 
man!" Paskui tarė:

— Nusiimk kepurę. Dievo tame, Simo
nai.. .

Gol<K‘hvatovas paklausė. Jo jauną gal
vą užgulė stingstanti senio ranka, o senas 
balsas kalbėjo maldos žodžius:

— Viešpatie, mūsų išganvmo Dieve, ap
dovanojęs mus savo gėrybėje, nužengęs, iŠ 
dangaus žmonių atpirkimui, nenorįs nusidė
jėlio pražūties.. . Tu, Visagalis Viešpatie, 
pasigailėk savo tarno Simono ir duok jam 
visišką atgailą.. . Kuriam žinoma paslėpta, 
atleidžiąs kaltes ir nuvaląs neteisybes, pa- 
liuosuok jį iš visų nuodėmių, žinomų ir ne
žinomų ir leisk jam būti dalininku išganv 
mo. Kursai gyveni ir viešpatauji danguje 
per amžius. Amen.

Goloehvatovas patylomis verkė.
— Viešpatie Dieve mūsų, Kursai dar 

[Sename Įstatyme atgailojantiems teikeis at
leisti... Tu dabar, savo tarną Simoną, at
gailojantį savo nusidėjimuose, priimk pri
prastu savo gailaširdingumu... Tu, Vieš
patie, Kursai įsakei septyniasdešimt septy
nis kartus nusįdėjėliui atleisti, nes Tu esi 
atgailojančių Dievas... Dabar kalbėk, Die
vo tame Simonai, “Tikiu.’’

Golochvatovui sukalbėjus, prasidėjo iš
pažintis.

— Dievrrtonm^imonai, ne man sakai, 
o pačiam Dievui...

Beveik į kiekvieną klausimą atgailojan- 
I tis atsakydavo: •

— Kaltas...
— Ar neturi, Dievo tame Simonai, ko

kių vpatingij nusidėjimų?
— Visas esmi susitepęs, Mikitos Jonai.... 

Gyvos kūne vietos neturiu... Pavydėjau, 
kurie buvo už mane galingesni, skriaudžiau 
silpnesnius... ir vis man buvo maža... Vis 
norėjau daugiau sugriebti, o senatvėje atsi- 
melsti... O štai neleide Viešpats... Ką da
bar veiks, kaip gyvens mano žmonelė Kat
riutė su mažais vaikeliais... Ir ją apgaudi
nėjau. ir vaikučiais nesirūpinau, nes ir sa-

v •

Tinkamas Maistas 
Apsaugos Jus 

Sveikatą
Be tinkamo maisto neišaug-
sit stiprūs ir nebūsit sveiki. 
Turit taip sveikatą auklėt, 
kad ligas nugąlėtumėt. Pri

dėkit Standard ar Challenge 
Pieno prie kasdieniu valgiu, 

šios pieno rūšys apart gryno 

pieno ir cukraus neturi kiV 

ko, * ir joms suteikia maistą, 

są sotumo ir stiprumo ju- 
kūnni. Daktarai patys

gų mikrobus, ir kad namas 
sietais apsaugotos, greitai 
darinėjamos durys yra dide
lė pagelba apsisaugojimui 
nuo ligos.

Geros šeimininkės užduo
tis yra anksti sudėti sietus Į 
langus ir duris, ir užmušti 
kiek galimą ankstyvas mu
ses, kol jos dar ni'gauna pro
gos vaisinimui. Individualė 
musė padeda nuo 120 iki 159 
kiaušinukų vienu sykiu, ir 
per vasarą padeda po tiek 
nuo dviejų iki keturių sykių. 
Šie kiaušinukai išsiperi 24 
valandų dienų, ir miegojimo 
periodas nuo trijų iki šešių 
dienų. Praėjus nuo dviejų 
ir pusės iki dvidešimties .die
nų nauja musė jau deda 
kiaūšinukus. Kitaip sakant, 
nauja musių veislė vidurva-

sary prasideda nuo kaaUttj 
14 dienų. -

Keletas musių pap 
sigauna į namus, ar tai 
darfnėjant ar per plyšius. 
Visi valgiai turi būti gerai 
uždengti, kad musės negalė
tų jų pasiekti. Išdėliojant 
musėms nuodus kaikurioae 
vietose namuose daug pagel
bės išnaikinimui tų kurine • 
netikėtai įsigavo. Pasek
mingas musėms nuodas tai 
sumaišymas trijų mažų 
šaukštukų komercijinio for
mai i no su puskvorte pieno ar 
pasaldinto vandens.

Yra aišku iš nužiūrėjimo 
visų musių papročių, kad 
sietai ir musėms nuodai bū
tų nereikalingi jei vietos kur 
musės veisiasi būtų naikina
mos ar švariai užlaikomos.

maistas būdavot \ 
us kūnus.

i. '-- --------------

Išmokite vartoti Standard ar Challenge Pieną 

virimo ar kepimo tikslams. Pavyzdžiu, darant 

pudingus, sosus, keiksus, košeles, saldainius ir 

visur, kur tik reikia pieno ir cukraus. Varto- 

kit dėl šokolado ir koko. Kavai suteikia ska- 
numą ir nereikės cukraus. Vaikams užtepkite 

ant duonos vietoje pigių saldainių.

sti

DYKAI
Be sveiko maisto ke- 
nai duoda vertingą 
leibelią, ir kiekviena 
šeimininkė ras ką 
nors pravartaus iš 
dovanų už- jų taupy
mą. Tikrai galite 
suvartoti keletą iš 
puodelių ir lėkšteliųA

kotius matote ant paveikslo. Už 45 leibelius ga^
Pradėkitelite gauti vieną puodelį ir lėkštelę, 

leibelius taupyti ir nusinešę į arčiausią dovaną 
krautuvę pasirinkite ką norite. Visos dovanos 
yra’dykai.

GI

Taupykit Leibelius

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados troŲta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo sctlikinėjant pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei.

RODYKLĖ No. 28

Virimo Receptas
Gera šeimininkė privalo gaminti val

gius taip kad šeimyna gautų ;inkamų 
pairam.*) valgių kurie turi reika'ingos 
energijos, cukraus. karbohydratų, pro
teinų ir tt. Neduok perdaug mėsos ar 
l>er<liiug daržovių. i>et pamaišyk javi
nių vaisių, pieno, priekandžių ir tt. Vie
nas iš geriausių maistų apie kurį mažai 
kas žino kuris duodu esergijos yra mo- 
liasai. Sekantis receptas yra padary
mui pyragaičių su moliasais ir jie buria 
geri per i>orą savaičių.

MOLTASE DAŽYTI PYRAGAIČIAI
’/t
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puoduko evnporated pieno atmieš
to su puoduko vandens, 
pnodukas kukuruzų krakmolo 
šaukštukas trintų gvazdikų 
šaukštukas trintų cinamonų

% šaukštuko nutmego 
šaukštuko kepamos sodos 

Du trečdaliu puoduko moiiaso 
Viens trečdalis puoduko cukraus 
Vi puoduko sviesto pavaduotojo 
% puoduko kapotų razinkų ar datu

lių
1 kiaušinis

puoduko miltų
1 šaukštukas druskos.
Sumaišyk sodų «i prieskoniais ir kra

kmolu. Sudčk paeiliu kitus dalykus. 
KrPsk dideliu šaukštu košę ant tau
kuotų blešinių. atskirian ttrimls coliais. 
Uždėk riešutų ar razinkų ar pusę datu
lės (jei datulės vartojama) ant vidu
rio kožno pyragaičio ir kepk vidutinia
me pečiujė. Turėsi nuo trijų iki ketu
rių tuzinų pyragaičių.

Virtuves Reikaluose
Kad arbata neturėtų keisto skonio ir 

kava Imtų gardesnė dadėk { juos po 
žiupsuelj druskos verdant.

Niekad nešluok virtuvės pirm valgių 
virimo, šlavimas pripildo orų dulkėmis 
ir perais.

KoŽna šeimininkė turi turėti kelloli- 
kų Šmotų rudo popierio virtuvėje. Tas 
popleris susigadina daug atvejų, kaip 
padėti ant dugno kepant pyragus, ui- 
dengt maistų ir tt.

Kuomet užbaigi naudojus miltus nu
mazgok lentų ar stalų šaltu vandenin 
bet no šiltu, nes šiltas padaro miltus la
bai lipšnius ir sunku nuvalyti.

Oriausias būdas išgelbėjimui pieno 
nuo prarugimo yra dndedant žiupsneli 
druskos. Tas išlaikys pienų saldžiu II- 
ge*iam laikui.

Naminiai Pasigelbėjimai
Išvengimuiu šlapių <xlox čeverjkų 

nuo skilimo nr sukietėjimo, ištrink jmm 
su (siinlu muilu. Kuomet išdžius gerai 
juos nušveisk.

Skalbiant spalvuotas vatos materijas, 
dtulėk blskj borak.Mo j vandeni ir tas 
neduos spalvoms pasileisti.

Kada misinginiai nr sidabriniai likto
riai suplėtmėja nuo vaško ar lajaus pa
merk juos j karštų vundenj ir vaškas 
visai pranyks.

I'askaidrinimui sidabro ar aukso re
težėlių ar šiaip daiktų n|>dengk juos 
laiks nuo laiko su kreidos dulkėmis ir 
ammonija ir nutrink su sausu minkštu 
skaruliu ar chamofs oda.

Išėmimuf purvo nuo nuteptų drapa
nų, užtiesalų ir Manketų pamerk luoa 
per naktj boralmo vandenyje, šiltos im
tos prašalins nešvarumų.

Grožės Patarimai
Atsikratymui nuo perdaug mšana,nuo

lat mankštinantis ar maudantis karšta
me vandenyje. Tas būda* yra saugesnis 
ir protingesnis- ir galima įiaimudotl to-, 
se vietose kur rrllka mėsų apmažinti. 
o karštos maudynės apmažtaa viso kū
no svorj. Keikia nuolat gaivint rfaų 
sistemų .yru oru. Reikia kvėpuot tan
kiai kiek galima su atdarais kambaryje 
langais. Keikia žiūrėti kokj valgi mi
gai. Jeigu nelšaimankštini gana dienos 
laiku, reikia gerai prasi vaikščiot prieš 
einant gult.

Ypatiška Sveikata
Mes perluotom skirtumų tarp žtemo.* 

ir vasaros papročių. Yra daug nustaty
tų dalykų kuriime reikia sekti per visų 
metų kad tinkamai save Užsižiūrėjo*. 
Patariu sekančius:

Gerk daug vandens
Reguliuok savo kūnų maistu — m 

va Intais
Valgyk vaisins ir tlaržovea kasdien 
Valgyk taupiai keptų maistų Ir Mi

linių
Mėsos ayk| | dienų užtenka
Valgyk sėlenų bandukes Ir Juodų 

duonų vietoj baltos duonos
Valgyk grudų maistų su vaisiais ir 

pienu ar grietine.
Jei seksi tas taisykles pamatysi kad 

būni sveikas Ir stiprus.
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JAUNIAI DARŽELIAI
—------------- '

Gerai planuotas ir tinka' 
nai prižiūrėtas darželis pri
statys dauginus daržovių va
sarai ir rudeniui, negu pa
prasta šeimyna galės sunau
doti.

Beveik prie kiekvieno na 
nio yra kiek nors žemes, ir 
geriausias sunaudojimas tos 
žemės yra padaryti naminius 
darželius. Naminiai darže 
liai netik žymiai prisidės 
prie sumažinimo šeimynos 
maisto išlaidų bot suteiks 
dauginus linksmumo ir svei 
katos prižiūrėtojui. Šeimi
ninkėms taipgi neišpasakyta 
nauda, nes visuomet turės 
šviežių daržovių. Nekurias 
daržoves, kaip burokus, ko
pūstus, niurk vas, sale ras, ci
bulius. pasternoktis, bulves, 
ir ropes galima skiepe laiky
ti dėl žiemos.

Su birželio mėnesiu beveik 
viskas privalo Imti pasodin- 
ta. Klaidinga daržely paso- 
diuti tik ankstyvas daržoves. 
Ne tik pirmiausia patartina 
pasodinti salotas, ridikus, ža
lias pujias, ir žirnius, bet tas 
daržoves galima per visą va
sarą tarpais dviejų ir trijų 
savaičių sodint i.

Žalios pupos, agurkai, ei-

o

/
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buliai; pastarnokai, banates Punskas ir Uaverhillio
ir bulvės gali būti sodinami 
per visą sezoną, l’o anksty 
vų daržovių kai]) tai burokų, 
ankstyvu kopūstų, įnorkvų, 
salotų, žalių pupų, ridikų, 
špinaku ir ro]>iii, galima pa
sodinti vėlesnius burokus ir 

“satięras, komus
žiru _
Ankstyvos daržovė turi būti 
atsodintos vienoj vietoj, kad, 
kuomet išsibaigia toj vietoj 
galima ką kitą pasodinti.

Augalų svarbiausias mais
tas vra uit rogėmis, fosforinė 
rūgstfs, | m (tašius ir kalkės. 
Nitruui iias priduoda sveiką 
žalia spalva, fosforinė rūgs- 
tis pageli »st a augimą, ypatin
gai formuoja sėklas, be po- 
tašiaus n< būtų galima apso
dinti žemę. Kaikurios dar
žovės reikalauja daugi.uis 
jmtašiaus negu kitos, tarpe 
tų randame Inilvcs, burokus, 
morkvas. ridikus, ir pan.

Gamta Inos tris elemeiillis 
pristatė žemei. bet kariais 
••i-gana >1 ipiTis ir todėl reikia 

Į . ,i»ti koki imis užvaisinto- 
ją t lašalą. Pirmiausia 
reikia žemę špatu kasti ir 
akėti >ii grėbliu ir tada var
toti t rašalą. Kalkėmis t l ę -t i 
žemę daug našumo priduoda 
'Žemei. Kalkes turi‘būti pir
miau negu sėjant išbarstytos. 
Sprigėms arba kitoms vvnio- 
jaiičioiiis žolėms kalkes blė- 
dingos.

Beveik visi daržininkai 
padaro klaidas, kuomet prū
deliu sodinti birželius. Ne-Z 
seniai viename mieste 150 
daržininkų susirinko apkal- 
liėti geresnius būdus ir viens 
kitam papasakoti apie pada 
rytas klaidus. Daugelis iš Iii 
daržininku apsodino darže
lius |x ranksti, kuomet žeme 
laivo |m i” Šalta. Sėklos neiš 
augo ir turėjo antru syk ap
sodinti. Kiti daržiiiipkai pa
sodino tik ankstyvas daržo- 
vo ir taip užsibaigė jų nami
niai darželiai — su pirmu ap
sodinimu.

mas ir

e,

Riffų užsienio reikalų minis- 
teris, vedęs taikos derybas su 
francūsais. •_ i LDKS.
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tikraser možius

KAS GIRDĖTI LIEmyiy KOLONIJOSE

‘ LAAVRENCE, MASS.

Misijos ir paroda
Šv. Pranciškaus parapijoj 

misijas laikė Tėvas Marijonas 
iš t'hicagos. Moterų savaitėj 
bažnyčia buvo kupina, vyru sa
kaitėj daug tuščiu sėdynių bu
vo. Buvo prigvlbėti gerb. kun. 
(Tbonavičius, kun. Strakaus- 
kas. kun. Daili finas, kun. Ju.š- 
kaitis, kun. Kučas, ir vietiniai 
kun. Virmauskis, kun. Juras.

Altoriai buvo gražiai išpuoš
ti su ružavomis gėlėmis, kurios

• - v .- i i i huinuhv.''. Lai maeie ųar-primine \ įespaties drabužius. A . v. _/?
.. v- i- -c. i> • i-*- I be vra chesterieciams turėti to-Isllllllsl' 1-k.lo \1 I 111 I vv/bl IT<» 1

I kio malonaus budo kleboną
1 «■

I kai]) yra gerb. kun. Paukštis. 
O antra tai yra Chesterio .jau
nimo žvaigžde, tai geri), vargo 
niniiikė p-lė M. M. Mitruliutė 
su savo milžiniškais chorais. Ji 
moka sutraukti publiką ir pa
daryti parapijai pelno.

Parapi jonas

Išpuošė p-lė M. Buivydaitū.
Laike Litanijos ir palaimini

mo vargonininkui J. Baniui 
pribėjo p-lė Adelė l’iniutė.

Paroda vimas
ši metą Šv. Pranciškaus pa

rapijos jaunimas susidedantis 
iš N. P. Dr-jos. Sunday Sehool 
vaikeliu, vad. kun. Virmauskui, 
kun. .Jurui dalyvaus Švč. Mari
jos airiu gegužinėj procesijoj, 
kurią keliolika metu atgal- už
manė a. a. gerb. kun. James T. 
t). Peily.

Lietuuviu skyriausi! “Mo
jau* Kaarlienė” bus Sunday 
Sehool rašt. Stasė Raznauskai- 
tė.

Girdėjau, kad Žiemos Darže
lyje (\Vinter Garden) svetainėj 
dar dalyvaus be prof. Židanavi ■ 
čiaus ir R. Juškos, plės: Ka
šėtaitė, M. Arlauskaitė, Kaz-

> “Nemu
no” choras po vad. R. Aino- 
■•iaus.

Dialogas “Vaikinas,” mai
šytas choras 30 asmenų, veika
las “Keliaujantis Dainius.”

Pertraukose skambino ant 
piano, mokinės vietinės vargo
nininkės p-lės Mitruliutės.

Labai gerai nusisekė. Publi ■ 
kos buvo virš penkių šimtų. 
Nemažas skaičius buvo atvykę 
iš Philadelphijos mūsą artimų
jų kaimynų. Padengus išlai
das liko gryno pelno dėl para
pijos naują vargonų virš' 200 
dol. Tai buvo vien tik už įžan- 

i gos korčiukes. Tai didele gar-

HUDSON, MASS.

14 d. balandžio mūsą Sąjun
gos 45 k]>. surengė šaunią va
karienę. IfcRengėjoš arba šeimi
ninkės to obliaus buvo E. Vol- 
kavičienė, Antanina Berys. Ba
lius buvų sėkmingas ir liepa-

J

ty

CHESTER, PA.
Nežinia kas atsitiko

jau gyvumo neliko, ar kores
pondentu jau neliko, kad jau 

gkas laikas praslinko ,kaip 
«Maųįm nebir latyti.iš 

. .... rho. tJ’Pfe v’ 
yra su bhesteriečiark. Jie ma
žai kalba, o daug;dirba.. Gana 
daug ir gerų darbų išdaryta, 
neturi laiko paskelbti į laikra
ščius.

Gegužės 2 <1. š. m. Panelės 
švč. Aušros Vartą Parapijos 
Choras turėjo surengęs milži
niškus teatrus, po vadovyste 
verk, vargonininkės p lės M. M. 
Mitruliutės.

Teatras susidėjo iŠ sekančių 
veikalą:

1. Vaiku Choras iš 03 val
kumą, Vėliava ir Gaidys.

2. Darbštus Vaikai ir (Jar-

\ <1 I h
(i. 

siu.
7.
s.
JI.
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Du Amerikos pasižymėję lakūnai. Jiedu laimėjo orlaivi- 
ninkystėje lenktynes. Padarė be sustojimo 815 mailių.

r
prastas. Visos buvo pasipuo 
šę gražiomis rožėmis, kurias 
parūpino sąjungietės, kas darė 
malonu vaizdą. I ž laimingą 
dovaną rožes laimėjo V. Tamo
šiūniene. Mūsą kuopos sąjun- 
gietės gražiai darbuojasi orga
nizacijos labui. Kaip tai ma
lonu matyti, kad sąjungietės 
susėdusios už balto stalo dai
nuoja lietuviškas daineles, at- 
dmindamos Lietuvos šalelę. 
Veikliosios narės via: Ona šą-

• I

tienė, P. Staniūnienf, Ona Sta-1 
mene, A. Janavičiene, Stasiuh?-

I

Pirmutine sezom
f

I
T. Žemuoge

RENGIA

Lietuvių Darbininkų Kooperatyvės Sąjungos
Prigelbiamas

nier

maži

Naujosios Anglijos L. D. K. S. kuopų A]Įvyks Pirmadieny
Gegužio 31-mą d., 192

MAIRONIES PARK
VVORCESTER, MASS.

A-u. .....'■ 11 ■ ?. -
• f .' - f 1 r »

Pradžia 10-tą valandą ryte.

Tai bus gryi&i lietuvių darbininkų piknikas, šiais meti 
nis. Rengėjai širdingai kviečią visų Naujos Anglijos lietui

moteris ir vaikus. Bus proga susipažinti, susidrai
sužinoti, pasilinksminti.

.*

'|darbe 
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kurie 
visuo 
sūdai 
St. B 
baigė 
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vičiene, V. Binelis, A. Balčienė 
ir kitos. l’o vakarienei buvo 
šokiai. Buvo ir pamarginimų. 
Mat yt. kad visi buvo linksmi. 
Orkestrą buvo iš Bostono. Sia
me lialiu.je atsižymėjo šokimu 
jaunos mergaites Ona Šatytč, 
-Jule Staniute ir A'eronika Sto
ni utė. Valio sąjungietės! Dar 
turiu pasakyti, kad vietos li<‘- 
tuviai įsikūrė vaikučiu mokyk 
lą.

Darbai pas mus eina neblo
giausia.

CLEVELAND, ORIO

Balandžio 11 d. L. Vyčių 25 
kp. atvaidino muzikali žynių 
veikalą Lietuviu svetainėj o]m‘- 
retą “Consilium Facultatis.’.’

Operetė “Consilium Faculta
tis” yra gerj). Miko Petrausko 
parašyta, talpina savyje kaip 
žodžiuose taip ir muzikoj daug 

■įvairumo, pritaikinta lietuvių 
liaudies gyvenimui ir gerai bu
vo atvaidinta. Tad suteikė 
publikai daug juoko ir įvairu 

lino. Sekanti asmenys dalyva
vo vaidinime: Kasparas Bul 
niekis. J. V. Sadauskas, jo žmo
na Alena Kuzienė, jo duktė O- 
nutė Stasė .Greičmnė, tarnaitė 
Joną Ona Kuprevičienė, tarnas 
Salmkas J. l’sęlis, Dzislovas 
Kasparo giminaitis Ant. l'selis, 
\Tadisiovas Idzinierius T.Bart- 
iiinkas, daktaras-dieškis J. Ku- 
zas. Visi, vaidilos savo užduo
ti s ti t Ii k o ge ra i. A t si žy mė jo sa - 
vo rolėse p. St. Greičienė kaipo 
žymi dainininkė; nors vaidini
me mažai dalyvaudavo seniau, 
hi't pasirodo kad gabi vaidinto
ja. P-lę Ona Kuprevičiutė kai
po žymi vaidintoja ir gera dai- 
ninkė gerai atliko savo užduoti. 
Salmkas J. l’selis tikras juok- 
darsi, pats bosas Kasparas J. 
Sadauskas turėjo didelę rolę, 
kuri reikalavo daug darbo. 
I>aug juoko pridarė savo aima ■ 
navimais. Veikalo vedėjas di- 
rigantas p. V. Greičius darni:
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Bedarbių nesimato.
Lietuvos Gegute
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PARSIDUODA
SO. BOSTON E 21 Atlantle'St 

Thonms Purk, parsiduoda dviejų š 
nų mimas, 13 kambarių ; ' šihh 
karšio validolis, elektros šviesiu- 
Namas gerame stovyje. Kaiua >

> (G.-l

9
i.. '

CIGARNINKŲ STREIKAS 
ATŠAUKTAS ..

Bostono cigarninkų strei
kas atšauktas. Streikas tę
sėsi 0 savaites. Algos tapo 
pakeltos. Aut kas 1,000 ci
garų bus mokama $1.50 vir
šaus, darbininkai reikalavo 
pakelti $2.00.

PRANEŠIMAS
CAMBR1DGE, Mass. — 

Visi šios kolonijos norintieji 
vvkti i Darbininku Pikniką» l * *

Į AVorcesterį, gegužio 31 d. 
užsiregistruokite* pas bile* ku
ri iš šių asmenų: A. Vaisiau- 
skis, J. Vinciūnas. P. Rudai
tis, V. Šil ką.

ŠVENTAS KONCERTAS
Šio mėnesio gegužio 30 die

ną, Šv. Pe*tro bažnytinio cho
ro koncerte* dalyvaus pagar
sėjusieji dainininkai: p-lė 
Blažauskaite, p-lė M. Gry
baitė, R. Juška, gerb. prof. 
Židanavičius. šis šventas 
koncertas vra rengiamas tam 
kael sudarius dar vieną tūks
tantinę dėl sumažinimo baž
nyčios skolos .

ir Z. Žukauskaitės, C. Sa
dauskaite, M. Grilevičiųtįą S,j 
I Skuduricaiė Įr V. T. Saido
kas. Visi vaidilos gana gerai 
savo roles atliko, bet publi
kos simpatija nusinešė V. T. 
Savickas ir Z. Žukauskaitė. 
Jiedu tikrai dzirndziškai vi- 

i * . X *■ . -ū v

sus prijuokino. ' * ’ X . •,c.
Pradžioje vaidinamo Vy

čių kuopos dvasios^ .vadas 
gerb. kun. K, UrbcpSaViČius 
pasakė gražią ir - linksmą 
prakalbėlę. Tarpuose daina
vo Domicėlė Kiburintė pianu 
pritariant jos sesutei Alenai, 
A. Raudeliūnaitė JM. Kar
bauskui pianu lydint ir M. 
Grybaitė pianu pritariant 
jos sesutei Onutei. A. Bx*n- 
doraitis pasakė monologą — 
“Naujas Kalliėtojas.” Kun. 
P. Strakauskas kalbėjo apie 
motinos reikšmę.

Paba i g< > j t* i š važiuo j a n t i e j i 
į Lietuvą vaidilos, o jie* bu
vo A. Bendoraitis, M. ir Z. 
Žukauskaitės ir K. Povilaitis 
atsisveikino su susirinku
siais.

Al.elmii Įspūdis buvo labai 
gražus. Žmonių buvo arti
pilnė sale.

SPORTAS

y;. ?TENNIS
Vaikinai Vyčių kuopos 

kasdieną sparčiai imasi 'už 
darbo idant greičiau pabai
gus tennis daržą. Šią savai
tę tikimės bus galima sustą- 
tyti stulpus ir tiesti uratus a- 
pii* visti daržą. Jaunimas Į- 
domauja sportu. Linksma.

SUSIRINKIMAS ATMAI
NYTAS

LDKS. l-mosios kuopos 
susirinkimas buvo skelbtas 
ant seredos gegužio 19 d. Pa
sirodė, kad tai nepatogi die
na. Todėl susirinkimas at
keliamas Į utarninką gegu
žio 18 d.

Vald Uita

TURĖS PIKNIKĄ
D. L. K, Keistučio Dr-ja 

rengia pikniką gegužės 31 
(Decoration Day) ana savo 
daržo Oakland G rovė. T1,. 
Dedbam. I baugi ja daro pa
stangas, kad nusisektu kuo- 
geriausia.
(G.21) Tiw<i< j'ii

VISUS KVIEČIAME
Daugelis lietuvių šiandien 

turi nuosavus namus. Daž
nai patys bando pertaisyti, 
pentvti bei varnišiuoti. Kal
tais būna prastos pasekmės 
vien dėl to, kad trūksta pa
tyrimo t <>j<* srityje.

Sukatoje, Gcgužės-May 22 
. d., mūsų krautuvėje bus spe

cialiai vadinama Denio Die
na, kurioje tam tikri Pento 
Ekspertai, atsiusti iš dirbtu
vės, aiškins-demoustruos ge
riausi Carmot. varnišiu, Car-€ *
mot Enamel, Carmot Groiiml 
ir Monarch Pelitus.

Tai yra puiki proga vi
siems pasinaudoti atsilan
kant ir susipažįstant su pen- 

’tinimo būdais.
San) pelini Pirmie

ji 200 atsilankiusiųjų gaus 
dvkfli Carmot Voru iriu Pol- 
ish. Tad būk pirmasis ir 
gauk tą dovaną.

South Boston Hardwarą Co.
379 Broadway So. Boston 

Tel. S. B. 0122
Užsakymus imami* per te

lefoną ir į namus pristatome 
dykai.

"T?///*

PADĖKA
Šiuomi reiškiame viešą pa

dėką Lietuviu Rakandu 
Krautuvei ir jos vedėjui Aš- 
menskui už paskolinimą ra
kandų vaidinant “Pražydo 
Nuvytusios Gėlės.” Kadan
gi t,o viso vakaro pelnas buvo 
skiriamas parapijos naudai, 
tai ir minėtoji krautuvė pa
sitarnavo parapijai. Tokią 
Įstaigą visi parapijonvs pri
valo remti perkant iš ten ra
kandus.

JAUNŲJŲ BASE BALL 
RATELIS

Šiomis dienomis Gerb. 
Kun. F. Strakauskas pradė
jo kalinėti apie* jaunųjų baso 
bąli ratelį. Beabejo ši žinia 
pradžiugins jaunuosius, šį 
metą, kaip nuo jo teko gir
dėti, jis žada sudaryti šv. 
Petro parapijos base bąli ra
telį iš jaunų berniukų nuo 13 
iki 16 metų, šiomis dieno
mis daro surašą goriausių 
parapijeis baso bąli jaunųjų, 
lošėju. Tikimės kad už 
trumpo laiko paskelbs spau
doje.

f

Rengėjai

ŠTAI YRA NAUJAS BŪDAS 
KAD SUTAUPIUS ANT 

DAKTARO BILŲ

niuskt: 
liljegą. 
žarnas

i

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame kad nuo 

šio laiko “Darbininke’’ pra
dės reguleriai eiti Sporto 
skyrius. Visus raštus ir klau
simus apie sportą malonėki
te* siųsti sekančiu antrašu- 
Darbininkas Publishing Co., 
Sporting Editor, 366 West 
Broadvvay, S. Boston, Mass.

....... ....■- ■
DEBATAI

Gegužio 6 d. Įvyko, South 
Bostono Vyčių kambariuose, 
debatai. IVma buvo keista • 
“Ateiviai turi būti Įleidžiami 
į Suv. Valstijas.” Affinna- 
tyvę pusę gynė dvi mergini, 
A. Vaitkiutė ir A. Šaučiū- 
niutė; negatyve pusę du vai
kinu, K. Ambrozas ir A. Mi
kalauskas. Nors trumpai, 
bet įdomiai abi pusi išdavė 
savo faktus kaipo pripratę 
debatuoti.

Mūsų .jaunimas, ypatingai 
nauji nariai, pasirodo, kad 
jie turi geros medžiagos, nes 
kiekvienuose* debatuose yra 
išrenkama nauji, kurie* be* 
atsisakymo apsiima ir prisi
rengia kogražiausia klausi
mą svarstyti.

Po debatų buvo publikos 
diskusijos. Paskirti teisėjai 
nutarė, kael ateiviai būtų Įlei
džiami Į Suv. Valstijas.

K
vk E* M

žado. Jis taip išbuvo jau 10 
dienu ir dar neatgijo.

PASIDAVĖ FRANCŪZAMS
Moroke francūzams pasi

davė 1,000 mauru su savo va
du.'

Jaunas muzikantas. Jis Philadelphijoj vadovauja benui 
iš 25 grojiku. Kai jis buvo vos kelių mėnesių amžiaus, tai jam 
buvo induota būgno muštukai ir rankelės buvo miklinamos.

Kaipo paprastai, po teisė
jų nusprendimo, Gerb. Kun'. 
F. W. Strakauskas davė ke
lius pmokinimus.

Sekantis debatas kurs i- 
vvks gegužės 20-ta diena bus 
paskutinis. Klausimas pa
skirtas, “Ar patartina nedūl- 
dieniais sportas U’ Tema ga
na svarbi užtat kviečiame vi
są jaunimą atsilankyti.

“ I.,...'”

I
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ŽINIOS
NELIKO VIETŲ KALĖJI

MUOSE
Ne\v Yorko kalėjimuose 

kalinių uždaryta 7,200. Tai 
dabar vsi kalėjimai' jau ku- 
. ■ i!; i.

Mes našlaičiai, Antanas ir Ona Did
vyžiai. paieškome savo tėvo Martino 
Didvyžių, išėjusio j Ameriką iš Moeka- 
vos dvaro, Būdviečio vai., buv. Kalvari
jos tipskr. Išėjęs į Ameriką prieš ka
rą. Visi kas žinote kur yra musų tėvas 
praneškite mums, o mes busime jums 
gailestingi amerikiečiai, labai dėkingi 
Antanas ir Ona Didvyžiai. Mums apie 
tėvą musų rašykite šiuo antrašu: Lith- 
nanin. per Lazdijus, Rudamina, Karu
žai, J. Lisauskas. (?)

SUAREŠTAVĘ T-KOMU- 
NISTUS

SALFORD, Anglija. — 
Vietos policija darė kratą 
komunistų būklėje ir suareš
tavo 7 komunistus.

BE ŽADO PER 10 DIENŲ
WORCESTER, Mass. — 

Karpenteris A. Henderson 
nukrito nuo stogo ir likti be

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
Mes afMarėmė So. Boston’e naują lietuvišką geležinį storą. Dabar visi 

lietuviai kaip Boston’ *. taip ir apielinkės airės progą gauti visokių geležinių 
namams reikmenų už pigiausią kainą.

Mes parduodam jientus. varni.šius įxi $1.50. $2.25 ir $3.65 už galioną. Ir 
namams diumdyaes. l>oiierius, skalbyklas, guzo i>ečius.^ visokius vamzdžius 
(plpes). sijwtus. • Vienu žodžiu, ko tik refktn <iel namo, ttil'mės tnojaūs parūpin
sime ir innsų (rokas ntvež į Samus. Kreipkitės:

GEO. LAUKAITIS & COMPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M
—  L-. —r -T .   ■■ ------------—s—*

INFLUENZA
Sumaikina tavo jt^as ir gyvumą.

Palieka tave silpi::! ir 1 jč.<iu per ii^a laiką.
A >sisa::gok nuo iuil'. c;: •»'<•. iš .ij'.ydyclanias nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be ;:lidėiiojiu:o.

PAIN-EXPELLERIU
Vai?’>gL nklis p vg. J. V. Pat. Kitur.

vikriai patrynus kritinę at* pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
nedali idžiant įsisenėti ir į-igaliti p .••.•šaliniams.

35:. ir 70c. vaistin‘se.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizba.'cnklitt.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

t

ANT ALEKO ŪKĖS, NQRW00D, MASS.

SKUBIAI PARSIDUODA
SOUTH BOSTONE

6 šeimynų, 22 kambariu me
dini namą, su įtaisymais, City 
I’oint. už $S,5(M). Įnešti $2,000.

3 šeimynų, l(i kambariu, su i- 
taisymais. Kaina $4,600 - i neš 
t i $1,500.

Krautuvė ir 7 kambariu me
dinis namas. Remiu $50 į mė
nesį. Kaina apie $.‘>,500. City 
Point’e.

Taipgi turiu geni pirkiniu' 
Dorcliester'y, Afattapan’e, Mil
telis*, ir kitose vietose. Daug 
geru farmu pardavimui ir mai
nymui.

Kas nori pirkti arba skubiai 
parduoti, užeikite į mano ofisą.

Apdrauskite (inšinrinkite) 
namus, rakandus, ir viską ką 
tik turite per mano ofisą. Pirm 
negu inšiūrinsite klauskite apie 
kainas mano ofise.
ANTANAS F. KNEIŽYS, 

Real Estate ir Insurance
414 Broadway, S. Boston, Mass.

Room One 
Telephone South Boston 1532

FORNIČIUS ANT PARĮ 
VIMO

| LIETUVIS DENTISTAf
lDR.SU. GALVARISI

I
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Bostc

Telephone So. Boston 23<>O 
Ofisas atdaras nu<> lo iki 12 ryt 
nuo 1:45 iki 5:20 )k> piet ir nuo 
iki 9 vakare, šventą diena pagal si 
siiarimą.

TRUMPI 
JISKAITYMELIAI | 
| NAUJA KNYGA Į 
| Joje telpa daugiau kaip i 
B 1QO trumpų pasakaičių g 
11 150 pusi. 45 centai g 
Ii DARBININKAS i 
e 366 Broadmay, Boitos 27. Mosi =

TeL So. Boston 082f
Lnrruvis dantistas

DR. M. V. CASPEF
(KAS P ABAVI0IUS )

425 Broadwayt South Borto* 
Ofiso t^tlandos:

nuo 9 iki 12:e)0 ryte ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6 :e)0 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas subatoa vakarais 
ir uedėldieniais, taip-gl seredomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieekas,

514 E. Broadvvay, So. Boston. Mass. 
Viee-Pirmininkas — Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. ltašt. — Antanas Macejunas,

450 E. Seventli St., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,

906 E. Broadrvay. So. Boston. Mass 
Kasierius ■— Andriejus Znlieckas.

611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis.

1*06 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 W»tshingf«n St.. Boston. 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų aštrių prie musų drau
gijos prirašyti.

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Bostot
VAL. 9 iki 9 TEL. S. B. 400

DR. U6UtSiN
BOSTON O OFISAS

!»9 GIIEEN STREET . 
'l'el. Unyin.-irket 2288

:*. iki 4 ir 7 iki S v:il:indą vakare 
sekmadieniais .”> iki 4

R0XBURY’IO OFISAS
16 < l{.\\\ I <>IU> STREET 

(arti VVasliimrtoii St.) 
Tel. Rovbttr.V 0131

S iki 9 ryte. 1 iki 2 ir 9 iki 1O vakare’ 
išskiriant )>enktailiei>i<> ir sekmadie
nio vakartis.

Ofiso Tel. Res. Tel.
Ūnlversity 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALHSKAS
Graborius ir Balsainuotojas
983 Cambridge St., Cambridge

l

I

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadvray, 8o. Bestos
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 t. rak.Lietuvos Dukterų Draugystės 

Po Globa Motinos' švenčiausios 
Valdybos Antrašai

Pirmininkė — Teklė AšmensklenP, 
98 <1 Street So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 4474-M. 
Vlce-PIrm. — Zofija Kėšienė,

59 Gatės St., So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava Cinnlenė.
29 Gonld St.. W. Roshury. Mass. 

Iždininkė — Ona Staninllutė,
105 W. Gth St.. So. Boston, Mass. 

Pvnrkdarė — Ona Mizglrcrtenė.
1512 Columbia R'l.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utnmlnką kiekvieną mėnesi 

Visais dr-jos rclkaląįs kreipkitės Į pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
":30 vakare, pohnžnytinėj svetainėj 
Flfth St.. So. Boston, Mass.

1

J. BOSTON'E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS

Masu

Mass.

Mas*.

ŠV. JONO EV. BL. PAšELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRASAI •'

Vaizbos Buto Piknikas
Liepos 5 (July)

Kadangi Liepos 4 išpuola ant n.ilėlios tai pnneilėlj. Liejios 5 atsibus tik
rasis npviikšėtoiinms. Vaizlms Butas rengia savo Metinį Pikniką ant 
pnnedėllo. LiejH.s 5. Piknikas Ims labai įvairus ir nepaprasta i skirtingas 
už kinu piknikus. Tėmykite busiančiu* pram-šitnus apie pilnų programą.

V. /?. Pikniko hiomi.iija

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieninis po pietų
705 Main St., Montello, Mass

(Knmpas Rrotul Street)

r'-fipleiinkės lietuviui turi progą naudotis lietuvio plumberio pntnrnn-

TBdppt laikom pilnai geležinį Storą visokio tavom kas tik reikalinga

■2U ir $3.65 už galioną. Musų ••pratsat'* yra žemesni negu kitur. GĖO 
ITfRĮ CO.. 162 Br&arBvny. So. Boston, Ma&a. Trt. S. Boston 2373-M.

I I

VYČIŲ VAKARAS
Gegužės 9 d. L. Vyčiu 

F7-ta kuopa paminėdama sa
vo metinę šventę — Motinu 
Dieną buvo paruošus vakarą, 
bažnytinėj salėj.

Suvaidinta 4 veiksmų pje- 
sa “Pražydo Nuvytusios Gė 
lės.” Vaidino šios ypatus: 
V. Medonis, K,. Povilaitis, M-

I

Bostono t
vlmn. Tnff>įf laikom visokio plumberlAko tavom nuo didžiansio iki mažinusio 
dnlyko. Taipgi laikom pilnai geležlnj Storą visokio tavom kas tik reikalinga 
<lel namo; prato, aliejaus, vamižiaus, vienu indžiu, visko. Rentas parsiduoda po 
yl.50. $2.25 it $3.65 už mlloną. ~
LAUKAITIS Ą CO.. 162 Br©a<lwnj-, So. Boston, Mass. T?L S. Boston 2373-M.

LIETUVIS GRABORIUS

y. J. Akunevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

Pirmininkas — M. žiobri.
539 E. Seventh St., So. Roaton. Ml* 
Telephone South Boston 3552-R, 

Vlce-Pirmlftinkns — J. Potmnakna,
250 GoM St., So. Boston. Maso. 

Prot. RnAtinlnkna — J. Gllneckls,
5 Thomna I*k„ South Boston, 

Fln. Raštininkas — M. Si’lkis,
40 Marine Roa<l. So. Boston, 

Kmderiu* — A. Nntnliluna*.
885 E. Broa<lway. So. Boaton, 

Tvarkdary* — J. Znlki*.
7 IVInHeld St., So. Bo«ton. Mass. 

Draugija laiko <m«lrlnkimuM kas trečią 
nedčldlenį kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos Mh'J, E. 
Soventb St, So. Boatoo, M

į ’ TEL. So. Boston 0606—W.
(■ UETUVYS DANTISTAS Į 
p. L. KAPOČIUS 
j 251 Broadway, So. Boston Į
! T"K«Mvlo" name)
j Onao Vausdoj; nuo 9 Iki 12, n* J
114R> *f 6 Ir nv» 6:90 Iki 9 Takam, j

Seredomto neo 9 Iki 12 vaL dlen* I 
j Snbatomla hno 9 Iki 6 rak. Nedl I 
j domia aoo 9 iki 12 (pagal aatartl? { 

a0CKKSSSSS3BC9S0CK9BaC*9SXSa3ac«

“Salaveišių” armijos vadas Booth su savo pačia, 
veišiai ” turėjo nesenai suvažiavimu Chicagoj. ,

820 E. Sixth St., So. Boston, Mass. Tel 8. B. 4486

lDR.SU

