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ANGIJ

Komu

Vilniaus našlaičiams

Praneša iš Pasikartojus 
audrom, kurios

rim interesų miškų plukdy
me, kuriam kelias užkirstas 
dėl tų santvkią stokos.”

rio, bet už bolševizmą

POTVINIS PORTUGALIJOJ 
NUO AUDRŲ 

LISBON.
smarkiom 
perėjo visą Portugaliją per 
pastarąsias dvi pienas ir už-

vus ir daržoves. Pridarė 
daug žalos.

1,501,155 ATEIVIAI NORI 
ĮVAŽIUOTI Į JUNGT. 

VALSTIJAS
Sausio 1 d. buvo 1,501,155 

ateiviai prašėsi Įleisti Ame
rikon ir patapti jos pilie
čiais. Jų aplikacijos dar vis 
tebeguli konsulatuose. Apie 
80% aplikantų tur 
koje gimines.

SUŠAUDĖ RUSŲ ŠNIPĄ
RIGA, Latvija. — Prane- 

kad Lietuvoje sušaudė 
gen. Kleščinskį už teikimą 
militarių informacijų Rusi
jai. Gen.z Kleščinskis buvo 
areštuotas kaipo Sovietinės 
Rusijos šnipas.

•AGROBIKAS 
TSARGON 

jkio atsistaty-

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 
PENKTUS “ŠNIPUS”

KIEVAS. Rusija. — Šio-, 
mis dienomis Rusijos bolše
vikai sušaudė penkius “šni
pus.” kurie buvo kaltinami

BOLŠEVIKAI PRALIEJO 
KRAUJĄ SALONIKUOSE

LONDON
Athenų, kad kilus nesusi
pratimams tarpe policijos ir 
komunistų Solonikuose, > ko
munistų kliubą policija iš
krėtė ir uždarė. Tuoj po to 
du komunistu pabėgo. Apie 
200 komunistų susirinkę 
prie valdžios namo pradėjo 
triukšmauti ir šaudyti. Po
licija triukšmadarius nuga
lėjo ir areštavo 135 bolševi
kus. Keletas sužeista.

KAUNAS.— Lenkų tele
gramų agentūra “Pat,” 
kartodama lenkų spaūdos 
gandus, tvirtina, būsią Ang
lijos, Prancūzijos ir Itali
jos atstovai, Ambasadorių 
Konferencijos pavedami, 
dar kartą priminę Lietuvos 
vyriausybei, kad sienos tarp 
Lietuvos ir Lenkijos galuti
nai nustatytos ir kad bet ku
rie mėginimai šį klausimą 
atnaujinti gali sukelti sumi
šimų, kurie atvestų prie tai
kos sudrumdimo.

Dėl šių faktų iškraipymo 
“Elta” Įgaliota priminti, 
kad

1) Anglijos, Prancūzijos 
ir Italijos atstovai yra pa
darę š. m. vasario mėnesį 
lygiai tokį, pat demaršą 
Varšuvoj, kaip Kaune.

2) Demaršo esmė buvo ta, 
kad kalbamųjų šalių vyriau
sybės, eidamos noru sustip
rinti taiką Europos Rytuo
se, pareiškė pageidavimo, 
ar negalima būtų suregu
liuoti ir užmegsti širdinges- 
nius santykius tarp Lietu
vos ir Lenkijos.

3) Jokio priminimo, nei

4) “Pato” agentūrai, be 
abejojimo, žinoma ir tai, 
kad šio mėnesio 4 d. Anč
ios užsienių reikalų ministe- 
ris, Sir Austen Chamberlai- 
nąs, užklaustas žemuosiuos 
parlamento rūmuos, ar tei
sybė, kad Anglijos ministe- 
ris Kaune drauge su pran
cūzų • ir italų ministeriais 
padarė I Actu vos vyriausybei 
bet kurį pareiškimą ragin
damas pripažinti teritorinį 
status cįuo, kiek tai liečia 
Vilnių atsakė, kad padary
to Kaune ir Varšuvoj pa
reiškimo prasmė buvo se
kanti: Didžiųjų valstybių 
vyriausybės deda didžiau
sios svarbos sudarymui nuo
širdžių santykių tarp Len
kijos ir Lietuvos ir joms bū
tų malonu, jeigu tarp“ jų 
prasidėtų derybos su tikslu 
užmegsti tiesioginį regulerų 
susisiekimą upėmis, geležin
keliais, paštu ir telegrafu. 
Toliau paklaustas, delko šis 
žygis padarytas trijų valsty
bių, o ne per Tautų Sąjun
gą, Sir Austen Chamberlai- 
nas atsakė: “Mes padarėm 
šį žygį daugiausiai bendros 

pareiškimo apie sienas tarp taikos interesuos ir tikėda- 
Li etų vos ir Lenkijos, ir juo miesi, kad galėsim tiems in- 
labiau apie neva galutinai teresams pagelbėti, bet iš 
įvykusį tos sienos nustaty- dalies ir todėl, kad britų in- 
mą nebuvo. teresai yra paliesti. Mes iu-

sausumos. Pirmą kartą nu
sileido Eisleben, Saxony, a- 
pie 110 mailių nuo Berlyno, 
kuomet Columbia, po 42 va
landų be sustojimo skrydo 
iš Roosevelt lauko, Long 
Tsland^ritrūko kuro, o ant
rą kartą nusileido' kaimelyj. 
Netoli Berlvno biskį pasuko 
iš kelio.

Padarė 3,800 mailių kelio-
H?-

Chamberlin sumušė rekor
dą visų iki šiol skrvdusių la
kūnų per Atlantiką. Skir
tumas tik tas. kad Lind- 

’as skrydo vienas, o 
Chamberlain pasiėmė, drau- 
gą Levine.

Bellanca lakūnai išvažia
vo iš Roosevelt lauko, N. Y. 
šeštadienv 6:05 vai. ryte ir 
nusileido Eisleben, Vokieti- Į liejo laukus, sunaikino ja 
joj pirmadieny, 4:30 vai. ry

COLUMBIJOS LAKŪNAI 
PASIEKĖ BERLYNĄ

BERLYNAS. — Ameri
kos antras didysis Skers-At- 
lantiko skrvdimas laimingai 
pasibaigė netoli Kottbus,‘70 
mailių pietrytinėj dalyj nuo 
Berlyno.

Bellanco išdirbystės orlai
vis Columbia buvo privers
tas nusileisti kaimelyj Klin- 
ge. Besileidžiant žemyn or
laivio judintojas nulūžo, bet 
lakūnai CIarence D. Cham
berlin ir jo draugas Charles 
A. Levine liko nesužeisti. 
Juos užtiko vienas Vokieti
jos lakūnas ir nusileido pa- 
gelbon. Chamberlin ir Le
vine žada pasilikti kaimelyj, 
o paskui atsilsėję skrysti 
Berlynan.

Gavę žinias Berlyne, apie 
apsistojimą kaimelyj Klin- 
ge, Vokietijoj benai sustojo 
groti ir didžiulė minia žmo
nių išsiskirstė.

Skraiduoliai buvo privers-

kus diplomatinius santikius 
tarpe Anglijos ir Sovietų 
Rusijos, jų atstovai turėjo 
kraustytis.

Susirinkę komunistai pa
lydėti savo atstovą Rozen- 

[golz iškėlė raudoną skarma
lą ir uždainavo revoliueijo- 
■nieriškas dainas. Buvo ir 
jtokių, kurie švilpė rusams. 
I Spėja, kad atstovybė sustos' 
į Berlyne pasitarimui su So
vietų užsienių reikalų minis- 
teriu M. Tčitčerinu.

DU ŽUVO FLORIDOS 
RIAUŠĖSE

TAMPA, Fla. —■. Du žmo
nės užmušti ir daug sužeis
tų susirėmime gaujos, kuri 
veržėsi į kalėjimą paimti 
žmogžudžio Levino, prisipa-4 
žinusio užmušime tėvo dvie
jų vaikų ir ginkluotų sar
gi], saugojusių namą. Ma
tyt, gauja norėjo padaryti 
savo teismą su Levinu. Nors 
ir buvo pakartotinai praneš
ta, kad Levino šiame name 
nėra, bet gauja vistiek štur- ibergh 
tnavo.

DARBININKAI -PLANUOJA^
STEIGTI AUTOMOBILIŲ

DIRBTUVES S
■ W

Amerikos Darbo Federa- 
cijis prezidentas W. Green 
laiške skaitytame Centrali- ž 
nės Darbo unijos mitinge^ 
Toledo, O. pareiškė, kad A- § 
merikos Darbo Federacija < 
planuoja pradėti organizuo
ti automobilių išdirbystės X 
Jungt. Valsti jose.

somos Lietuvos išardymo ir 
sugriovimo. % -

Steigiamasis Seimas išlei
do tokią Konstituciją, kuri 
Lietuvos šeimininkais pada
rė ne Lietuviu Tautą, o įvai
rių partijų komitetus. Šei
mininkavimas partijų Sei
muose parodė, kad joms ne
pakankamai rūpėjo Lietu
vos likimas ir jos gerovė.

Daugybė partijų Lietuvo
je neleido ir neleidžia suda
ryti veiklios bei pastovios 
valdžios. M misterius ir auk- 

valdininlzas -staty
davo ir prašalindavo iš tik
rųjų ne , tiek Seimas, kiek 
partiją viršūnės. Dar ne
pilnus gyvendama nepri
klausomo gyvenimo dešim- 

w tus metus, Lietuva turi jau 
keturioliktąjį Ministerių 
Kabinetą. Veik visi jie bu
vo sudaryti ir pašalinti ne 
Seimo nutarimu, bet partiją 
Susitarimu. Todėl ministe- 
riai verčiami buvo žiūrėti ne 
tiek Lietuvos, reikalų, kiek 
valdančiosios partijos reika
lavimų. Gi nesant tinkamos 
vyriausybės viršuje, negalė
jo būti tinkamai sutvarky
tos valstybės įstaigos- nei 
centre, nei provincijoje.

/ . Partijų skaičius laikui bė
gant ne mažėjo, o didėjo. Iš 
to pasidarė tai, kad Seimuo
se nė viena jų negauna dau
gumos.

Anksčiau derėdavosi dėl 
valdžios sudarymo lietuviš
kosios partijos, kurios susi- 
dėjusios sudarydavo šiokią 
tpkią valdžią. Nors jų suda
rytoji valdžia buvo ne tokia, 
kokios Lietuva reikalauja, 
liet vis dėlto būdavo valdžia. 
Bet ilgainiui skirtumai taigi 
lietuviškąjį] partijų patapo 
tiek dideli ir aštrūs, kad

RAUDONŲJŲ KOVA SU 
DARBININKAIS

NEW YORK. —' Kailių 
išdirbėjai susiskaldę. Pra
šalinti iš unijos komunistai 
nerimsta. Paskelbė streiką, 
reikalaudami neva sumažin
ti darbo valandas ir pakelti 
atlyginimą. Tą jie padarė 
tik dėl akių. Svarbiausias 
šio streiko tikslas, tai su
skaldyti Tarptautinę uniją 
ir kailių išdirbėjų organiza
cija. Nepasisekė.

Išėjo apie 300 darbininkų. 
Piketuojanti komunistai su
kėlė riaušes. Prasidėjus 
kruvinai kovai komunistų 
su lojaliais unijištais darbi
ninkais Įsimaišė policija ir 
areštavo šešius karštuolius 
darbininkus. ~

Taip tai bolševikai “kovo
ja” už darbininkų būvį.Tur- 
būt dar nebuvo streiko, kur 
vadovavo bolševikai, be 
kraujo praliejimo. Šis strei
kas, kaip praneša, nėra už

VARŠUVA. — “Kurjer 
Porannv” praneša, kad ar
timiausioj atfeity būsiąs pa- 

Ameri- Įleistas atsargon lenkų ;ka- 
•ektorius gen. 
is pasitrauk-

NUBAUDĖ BOLŠEVIKŲ 
REDAKTORĮ

NEW YORK 
nistai nerimsta savo kaily 
Šiomis dienomis vietos ko
munistą laikraščio “Daily 
Worker” redaktorių W. F. 
Dunne kriminalis teismas 
nubaudė 30 dienų kalėj iman 
už patalpinimą nepadorių ei
lių. kovo 12 d. laidoje. To 
laikraščio korporacija nu
bausta $500 pabauda. Kažin 
ar mūsų bolševikai protes
tuos kaip kad jie daro prieš 
Lietuva ?

LAKŪNAS LINDBERGH
GRĮŽTA AMERIKON

U. S. S. MEMPHIS?^ 

Lakūnas Lindbergh laivu 
Memphis grįžta Amerikon. 
Jis labai susidomėjęs skrai-|būk jie dirbę Lenkijos labui 
duoliais Berlynan, Kuomet Įir buvę nariais prieš-bolse- r 
jo laivas patiko orlaivį Co- visrinės organizacijos.

T k • * į'
ioms lengviau buvo susikal-
• v* * *

bėri su tautinėmis mažumo
mis — žydais, lenkais ir vo
kiečiais, nei tarpu savęs. 
Tuo būdu šios mažumos nu
lemia, kokia Lietuvoje turi 
būti valdžia, kaip Lietuva 
turi būti tvarkoma ir koki 
jai reikalingi įstatymai.

Partijų daugumas ir jų 
nesutarimas, • mažas jų tau
tiškumas bei valstybiškumas 
vedė prie to, kad Seimas ne
sugebėjo leisti reikalingi] į- 
statymų ir neretai trukdė, o 
ne padėjo Lietuvai tvarky
tis. Susidarė valstybėV įstai
gos brangios išlaikyti,^ bet 
neyisuomet tinkamos. Vie
nu Seimo rinkimu, kurie 
kraštui labai brangiai apsi
eina, buvo keturi per šeše- ša 
rites su viršum metus.

Kiek naujų Seimo rinki 
mų esamąja tvarka bedary
tum. vis tiek daugumos ats 

(Tąsa ant 7 puslapio)

Visi išvažiaviman, birželio-June 26dieną,1927, Romuvos 
-Montello

nuomenes in; 
Želigovskis.
siąs iš kariuomenės savo va
lia dėl senyvo amžiaus. Ry
šy su generolo Želigovskio 
pasitraukimu, jis būsiąs ap
dovanotas aukščiausiu pažy
mėjimu — Baltojo Aro or- 
deno juosta. Pasak laikra-. 
ščio, -generoląs Želigovskis 
esąs žiriomas, kaipo Odesos 
divizijos karo metu yadas, 
“lietuvių gudų” divizijos 
vadas, 1920 m. Vilniaus 
“užkariautojas” ir viduri
nes Lietuvos vadas. Be to, 
jis pasižymėjęs taikos me
tu, kaipo Skrzynskio kabi
neto krašto apsaugos minis- 
teris ir kariuęp#^ inspek
torius. *
Į generolo Želigovskio vie

tą būsiąs paskirtas gen. So- 
snovskis.

lumbia, tai jie negalėjo per 
rriigla matyti.

Sako, kad Lindbergh bus g 
Amerikoj apie birželio 11 d.: 
Tą dieną Prezidentas Cool- 
idge skiria jo pagerbimui. 
Visos Federalės valdžios į-• ✓ ** 
staigos bus uždarytos.

ATSTOVYBĖ 
►LEIDO MASKVĄ 

MASKVA.—Anglijos mi

sija Rusijai, kurios galva bu
vo Sir R. M. Hodgson, aplei
do Maskvą, tuoj po nutari
mo nutraukti diplomatinius 
santykius su Sovietų Rusija.

darbminkųbū*-

> Šeichas paleistas. Jo pa- 
V - Jeidimę priežastys Respubli

kos’ Prezidento kraštui bilvo 
išaiškintos. Vyriausybė iš 

^5. sąvo Puses laiko*priederme 
g pasakyti, kodėl nebegali bū- 

ii dabar renkamas Seimas 
‘ senąja linkimi] tvarka.

Nepriklausoma Lietuva 
įsikūrė geriausių jos vaiki] 
pasišventimu ir aukomis. Jų 
krauju sucementuoti jai pa
matai. Sunkiomis aukomis 
susikūrusi Lietuva • reikalin
ga buvo budrios sargybos ir 
didelio pasišventimo toli
mesniam jos statymui. Daug 

--.“Lietuva turėjo ir turi priešų 
. iš oro, nemaža jų buvo ir 

tebėra viduje,kurie tik lau- 
kė ir tebelaukia nepriklau-

sikvietė lakūna ir jo motL 
į na į svečius i Baltuosius Na- 
hnus.

i
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Lenkų kaj

noon

TIKRO DARBO VAISIAI

ščiai žydų ir lietuvių kalbo
se ir susirašinėjimas su cen
tru Kaune ir su Ukmergės 
kalėjime dar sėdinčiais iki 
teismo sprendimo kffinunis- 
tais kaliniais. Tai visa ras
ta buvusioje pkmergės 
skyriaus profsojuzų adatos 
darbininkų raštinėje. Suim
ti asmenys visi žydų tautos, 
priešaky su Sapockinaite.

to)tMTttavo mokslingumu ir 
fgžtURimu. Tačiau šiemet abi- 

turijentų laida, rodos, bus 
vįsų didžiausia — gimnaziją 
baigs daugiau, kaip šimtas 
Žmonių. Jų beveik pusė (45 
abi t.) yra atęitininkrfL Tik 
kiek bloga,' kad ^turijen- 
tai negalėjo gerąi susitarti 

I dėl ^išleistuvių vakarienės.

VILNIUS. Gudųkrikščio-r— 
nių demokratų draugija nu
tarė visiškai nedalyvauti 
Aušros Vartų paveikslo vai
nikavimo išKilmėse.. £.______

tų.
Pavasarininkam dirbti 

daug padeda ir viėtos moky
toja, p-lė M. Grudzinskaįtė. 
Šiemetinė mokytoja, matyti, 
neseka pirmesnio mokytojo 
J. Valinčiaus pėdomis, ku
ris, prikrėtęs daugybę ne
gražių šposų, pagaliau gavo 
už komunistinių proklema- 
cijii platinimą atsisėsti kalė- 
jiman. A. Pauliuku

vą, kuriame rasta visas 
krepšys įvairos komunisti
nės literatūros, kaip tai: at
sišaukimai, liečiančieji 1 ge
gužės dienų, komunistiniai 
laikraščidį lietuvių, rusų, 
žydų ir vokiečių kalbose, ko
munistinė* brošiūros ir atai 
šaukimai į kareivius ir nau 
jokus. Be to rasta rankra

RIETAVAS. — Jau nuo 
1.908 metų čia yra įsikūrusi 
vartotojų bendrovė. Ji bu
vo Įkurta kun. Spudo inicia
tyva.

Per 1926 metus b-vė turė
jo apyvartos už 302,613 litų 
ir 40 cnt.; pelno gauta 60,- 
000 litų; tarnautojams į al
gas išmokėta 12,535 litai. 
Gryno pelno liko 13,393' lt. 
50 et. Be Io, visuotinis na
rių susirinkimas, kuriame 
turėjo dalyvauti 512 esamų 
narių, nutarė įsteigti sky
rius kituose aplinkiniuose

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

Ar geriausias yra geras dėl gerklės? Mes taip 
nemanome! Mes padarome naują jums ciga- 
retą, vartojant išimtinai puikiausią tabako 
rūšį, pagaminame sulig naujo budo. Nedras
ko gerklės. Nekando liežiuvio. Gryno tabako 
jame net 100 "t.

epo lietaus vėl buvo šilta, žo- 
■|es kaip ant mielių paūgėjo, 
žmonės džiaugėsi bent kartą 
.rtimtesnio pavasario sulaukę. 
.ĮBeboro temperatūra staiga 
Lyėl pradėjo pulti žemyn ir 
jženiyn ir galop, oro atšalimo 
; rezultate gegužės mėn. 11 d. 
^pradėjo snigti ir žaliasis že- 
; Paės paviršius ir besprostan- 
Į lieji medžiai apsidengė bal- 
įlu švdu. Žmonės vėl nusi- 
’ihinė ir susirūpino dėl auga- 
?hi likimo.

YLAKIAI (Mažeikių ap.) 
Pas įtariamus plėšimais ir 
vagystėmis pik Juozą ir E- 
iniliją Pnčinskius (Skuodo 
vais., Plungės kaimo) buvo 
padaryta vogtų daiktų kra
ta. Tarp Įvairių vogtų daik
tų buvo rasti ir pavogti gre
timos Barsčių .^bažnytėlės 
brangenybės., Sulaikyti va
gys buvo siunčiami toliau 
pet* Ylakius. į Sedą. Naktį 
iš 'gegužės men. 2 d. į 3 Pur 
činskis daboklėje pasmaukė

Vilniuj yra susiorganizavusi 
lietuvių skautų draugovė, pa-, 
sivadinusi Gedimino drau
gove. Ši draugovė yra jau į- 
registruota ir veikia.. Turi 
apie 100 narių, Visi mokslei
viai. Vyriausia draugovės 
viršininkas yra skautas — 
Pranas Zižfnaras.

Gegužės mėn. 3 d. lenkų 
škautų vadovybei pareikala
vus, lietuvių draugovė turė
jo dalyvauti bendrose skau
tų rungtynėse—bėgime. Rei
kėjo protarpiais bėgti ir ei
ti 10 kilometrų. Lietuvių 
skautų draugovės skautas 
Leonas Palevieius laimėjo 
trečią, vietą. Tuo būdttftmo* 
govė gaus iš skautų vadovy
bės diplomą, nes trečiajai 
vietai toks diplomas buvo 
paskirtas.

Draugovės skautai turi 
teisę nešioti Gedimino stul
pus. E.

IR VAKARE

VEĘPŽIOGALA, Kauno 
apskr. — Šis pavasaris pa- 
sirpdė ūkininkams nelabai 
-malonus. Iš pat pradžios jis begalėjęs tad senatvėje to- 

šiurkštumu kių darbų dirbti. Tačiau liu
dininkai parodė jį kaltu, j 

Marianipolės Apygardos 
Teisinas priteisė Juškevičiui 
3 met sunkiųjų darbų kalė
jimo, Vyriausias Tribunolas 
ši sprendimą balandžio 28 d. 
patvirtino.

PANAIKINA ATSTOVYBES
KAUNAS.—Užsienių Rei- 

kalų Ministerija nuo balan
džio 1 d. panaikino atstovy
bę prie Tautų Sąjąungos. 
Šiuo metų Genevoje nebėra 
nei vieno lietuvio oficiališ- 
kai ten paskirto.

Be to,. Užsienių Reikalų 
Ministerija yrajmsprvndusi 
likviduoti atstovybę Čekoslo- 
vakijoje.Stockholnie (Švedi
joj) ir Helsinkuoae (Suomi- 
joj)- .....

Akelausko bute su- 
šeimyninį vakarėlį, 
pasižymėjo gražia 

tvarka ir draugiškumu. Vai
dino “Bajoras Gaidys” — 3

pasižymėjo oro 
ir stiprokais kartais .sausais, 
o kartais su lietumi vėjais, 
kas nelabai gerai atsiliepė į 
žieminius pasėlius. Pavasa- 

r ' i**4 ■- • J
ris per anksti pradėjo im
ti savo teises ir iš to nieko 

-neišėjo: dėl dažno' oro. atšą- 
3^Q^aųgalar silpnai atsiga- 
^oiFsilpnai auga,o kai ku- 
į-rioeė* vietose įlėtį pasirodė 
pageltusių rugių lapelių. Žo- 

dar visai inažb, irt galftna. 
■Jalsyti, ganyklos dar neat- 

gyvuliams reikiamos 
! pašaro norriios; tas blogai 
jjatsiliepia į ūkininkų būklę, 

kad ir pereita vasara 
£feeį$vė pakankamai pašaro. 

Kiek gražesnis oras buvo 
tper. Velvku šventę ir dau- 
įgiau šiltesnis apie gegužės 
^toėn. 4 d.; tą dieną šiose a- ___
įpybftkėse pirmą kartų pasi- .m 
*jgirdo smarkoka perkūnįįarp1^-.

TRAUKIA TEISMAN LIE
TUVIUS REDĄKTORJUS

VJLNIUS,
ba leidžiamo lietuvių laikra
ščio “>Žycie Ludu’* žiniomis, 
jo redaktorius K. Veleckis 
Vilniaus apygardos teismo 
nuteistas vieną menesį kalė
ti už tii, kad vienoji kores
pondencijoj iš provincijos 
neva buvęs įžeistas lenkų 
komisaras. K. Veleckas per
davė bylą apeliacijos teis
ynui.

“Vilniaus Aido” redakto
rė Šablinskaitė, nesenai nu
teista 1000 zlotų pabaudos, 
policijos pasodinta dviem 
mėnesiam kalėj iman, lies 
dėl neturto negalėjo tos Su
mos sumokėtu

Mat, atsirado dri grupės — 
“eahsųjų” (abstinentų), Ir 
Slapiųjų” vartojančių svai
galus). Tačiau galų galą, po 
ilgų kivirčiij; vis dėlto viršų 
paėmė “Slapieji’* ir išleistu
vių vakarienę įuitąrė daryti 
su svaiginančiais gėrimais. 
Nors šis nutarimas atitinka 
daugumos nuomonę, bet vis 
dėlto, tiesą sakant,- abituri- 
jentams, būsiipiems visuo
menės darbininkams, negra
žu vartoti svaigalus, ir gana. 
Tai gerai suprasdama absti-

Nepraleisk
Josit 1

Fakndlan Pro 
"Sntaūpyk SOr., $1. $2,

|T> ar $10 MvniWU»| f" 
BOSU VaftaciJu KliuHOU 

I*raM«We
BIRŽELIO 1-MĄ A

VALSTYBINES R. J. GIM
NAZIJOS ABTTURUENTŲ 

z IŠLEISTUVES 
MAĘIJAMPOLfl Jau 

nuo senai Marijampolės 
Valstybine R._ J^pmnązTja

' “Darban ir prie akmens 
. prigulęs ūmai užmigs, o tin- 
. giniui. ir. pūkuose nesimic- 
.U.’^kspyras).

liiio” reikalai gerėja. Š. m. 
balandžio mėn. 22 ir 23 d d. 
‘Šaltinis” surengė Juvena- 
to gimnazijoj savo bendra
darbiams ir koresponden- 

veiksmų vaizdelį. Suvaidino tams kursus. Juose laikė 
gerai. Visi vakarėliu paten- paskaitų gabieji Lietuvos 

žurnalistai, kaip p. V. Bi
čiūnas, pro£ J. Eretas, stud. 
J. Andziulis ir k.

Kursus užbaigiant, ben
dradarbiams ir svečiams bu
vo suruošta skani ir srnagi 
vakarienė.

Tų kursų reikšmė auga ir 
jau ima duoti vaisių —tech
nikinis korespondencijų ir

77 METŲ ŽMOGUI 3 METAI 
.... į, SUNKIŲJŲDARBŲ 

,,4‘p.....KALŽJIMP
. , ;Ęętąi| .kada tenka mątyjti 
|tokį:^ąijį kaltinamijjų suole: 
.vos' bepaeina, policininkai 
veik, nešte atpešė iš kalėjimo 
į teismą. Tasai žmogus Jo- ąentų grupė ir reaguodama 
nas Juškevičius, Barzdų k., 

Jpažerių valse., Vilkaviškio 
'apskr., kaltinamas padegi
me Parausių kaimo gyven
tojo Lieponio kluono ir so
pos. Teisme kaltinamasis

1 aiškinosi kluono nepajėgęs. 
Per visą savo gyvenimą ne
buvo teistas ir net tardytas,

■ ■- i* ■ ’ ‘‘i-
teikiant jokių privilegijų ir 
gyventojų nepalaikonjos, 
lenkų mokyklos nyksta.

Produktas P. LeriHard Co.,*Įst. 1760

Futbolo rungtynės tarp Kauno mėrgiečiai, matydavome tik ; 
žydų jaunimą kariškai sūri- : 
kiuotą maršuojant, dainuo- ' 
jaut žydiškas dainas . Uk- 1 
mergės gatvėse ir už miesto, 
kartais naudojant net mūsų 
karišką muziką, neva sporto ' 
tikslams. Bet nuo šio pava- i 
sario prie dabartinės tautiš- < 
kos vyriausybės virto jau 1 
kitaip, būtent: mes pradėjo- ' 
me matyti jau savo jaunimą 
— šaulius darant gražiai ri
kiuotas eisenas su lietuviš
komis dainomis miestą ir- 
už miesto, kas kiekvieno lie
tuvio linksmina ne tik širdį, 
bet ir dvasią stiprina. Gar
bė tokiam mūsų jaunimui ir 
jų vadams. •
'-—Naktį iš 6 į 7 d. gegu

žės vien žydų apgyventame 
Ukmergės kvartale, prie is
torinio Pilies kalno, Pirties 
gatvėje, Sapotkino namuose 
politinei {Milicijai pasisekė

Pirmą Velykų dieną įvyko 
rungtynės tarp ‘'Kovas” — 
V. f. B.. Rungtynės baigėsi 
5:3 (3:2) “Kovo” nenau
dai. Pirmuosius vartus į- 
nniša “Kovas” ir taip iki 
pabaigos lošiama be žymios 
permainos. Turint oiųertv, 
kad V-. f. B. įięsenai lošda- 
ma Klaipėdoje- su Spielve- 
rteinįgung LVgh' Tainhčjo 6:0, 
šie n-zultathiafperroilcą^kad BUrasti kilnojamąjį komu 
‘^Kovo” komandai yhP’pa*- niMinė^orgatrizarijos ąrchy- 
kankamai stipri, gal ji ir su 
Baltijos meistėriu-V.'./f. B. 
lošdama būtų turėjusi geres
nius rezultatus, jei toms 
rungtynėms bent kiek dau
giau būtų Įiasięenįpisi.

UKMERGfer— Prie birt 
** * t

nuostoliuose, kas jau ir yrą xnaios “tikros demokrati- 
daroma. joV^vyriausybis mes, uk-

“slapiesiems,” kurie beko
vodami dėl vakarienės buvo 
ėmęsi net nešvarių priemo
nių, nusistačiusi į gimnazi
jos abitufijenfų išleistuves 
neiti

Visų Marijampolės abitu- 
rijentų ateitininkų išleistu
vės bus be jokių svaigalų. 
Jose dalyvaus į 70 abituri- 
jentų. Jų tarpe bus, žino
ma, ir kviestų svečių. A. P.

į ” ~ kinti. Vakarėlis, be mora-
r?NYKSTA LENKŲ MOKYK- liško pasitenkinimo, taip 

LOS 'pat praturtino kuopos iždą
« Socialistų valdymo laikais dar penkiomis dešimtimis li
ne jokio pagrindo ir be rei
kalo pristeigtos lenkų mo
kyklos neišsilaiko ir jų skai
čius mažėja. Kai kur veik 
JFisi mokiniai atsitraukia iš 
Jenkų ir stoja lietuvių, nors 
ir toliau esančion mokyklon. 
^Pav., Lapių valsčiaus iš į- 
JSteigių trijų mokyklų dabar 
■beliko tik viena — dvi užsi- 
'dare. Taigi, vvriausvbei ne-

“Kovo” ir Karaliaučiaus 
geriausių komandų

Šių metu Velvkoms Kara- *. t r
liaučiaus geriausiom futbolo 
komandos buvo pakvietusios 
iš Saksonijos Dresdeno ge
riausią futbolo komandą. 
Šiai komandai atsisakius tu
rėjo ieškoti kur artimesnėje 
Apylinkėje ir pakvietė ge
riausią Kauno futbolo ko
mandą “Kovas ” Nors ne- 
prisiruošęs ir dar su keliais 

šiaip raštų sutvarkymas ir atsarginiais “Kovas” įstojo, 
siuntimas gėrėja.

Ant. Pauliuku

KEISTAS “GIMINAITIS”
Veliuonoj, vieną turgaus 

dieną, priėjo prie pil. P. 
Aleksos vežimo kažkoks gra
žiai apsitaisęs ponaitis ir 
pasisakė esąs jų giminaitis. 
Prašė užeiti drauge su juo 
išgerti stiklelį. Smuklėje 
“giminaitis,” nematant pil. 
P.’ A., įpylė į jo stiklelį kaž
kokio skystimo, nuo ko 
vargšas P. A. tuojau po sta
lu pargriuvo visai girtas, o 
“giminaitis” tuo tarpu įki
šo jo kišenėn ranką ir išėmė 
400 litų. P. Aleksos žmona 
matė, kai jų “giminaitis” 
vienas išėjo iš smuklės ji ne
rimaudama tuojau visą su
žinojo iš vos gyvo vyro.

Policija dar laiku suspėjo 
sučiupti stoty besirengiantį 
važiuoti garlaiviu “giminai
tį,” grąžino nukentėjusiam 
pinigus. “Giminaitį” įdėjo 
daboElėn, bet nakčia prasi- 
plėšęs st ogą tasai ištrūko.

name prisipažįsta k 
es$8 ir gftilim, kad būvį 
vo* draugų suvedžiotas.

-r* ............... ■

fe- -f:: I
ATŠALO ORAS IR 

L PRISNIGO •*

“PAVASARIO” KUOPOS 
; ' VEtKDfrAS

JURGĮEŽERIAI, Kalva
rijos vai., Jurgežerių “Pa
vasario” kuopa yra viena iš 
veiklesniųjų Kalvarijos, a- 
pyliitkės kuopų. Visi nariai 
darbštūs, linksmi, myli savo 
idealus. Kuopoj yra ir ke
letas mokslus ėjusių ar tebe
einančių žmonių. Šiemet 

i kuopos valdyba nariams iš- 
jleido kuopos dvasinės būk
lės gerinimo reikalų, apžiū- 

bendnis kaimo kapus, 
___ įuose ilsisi jau ir trejetas 
jų narių, ir nutarė skirti 
premijas už gražesnius gėlių 
'darželius. Gavėnios metu su-1 
' . ’ 1 
striukę, senu papročiu pa-i 
giedodavo rožančių ar 
“Glaudžius verksmus.”

Per Atvelykį šiame pat 
kaime 

i ruošė 
kuris

MARIJAMPOLE. Kun. 
B. Bumso ir kitų katalikų 
veikėjų inicijatyva pernai į- 
kurtas “Šaltinis” sparčiai 
žengia pirmyn. Žmonės tą 
liaudies laikraštį myli ir no
romis skaito. Pastaruoju 
metu “Šaltinis” turi 8500 
prenumeratorių, kai tuo tar
pu pernai teturėjo tik 3000. 
Daug “Šaltiniui” padeda 
nenuilstąs kun. VI. Mažonas, 
laikraščio tikrasis redakto
rius ir gabus administrato
rius — stud. J. Vaišnora. 
“Šaltinio” administracija 
yra geriausia iš visų Lietu
vos laikraščių administraci
jų-. ’ * ■'

“Šaltinio” ateitis graži. 
Reikia tikėtis, kad neužilgo 
i[“Šaltinis” bus 'tikras visos 
!Suvalkijos, o rasit, ir visos 
'Lietuvos šaltinis, skleidžiąs 
meilės ir tiesos žmonėms.

Ir medžiagiškai “Šalti-

mdrning

I



Vėlesniais laikais

Iždininkė

Ak, myliu tave................
Bernužėl, nevesk pačios .. 
Graži čia giružė....................
Meilė......... .*........................
Meile uždegta krūtinė .... 
0 pažvelgki...........................
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

PILNŲJŲ BLAIV. CENTO 
_ VALDYBOS ANTRASAT

š švedų ranki} 
gyventojų da- 

nėjai, matyda- 
eginant ir gy
lant.

mįestui' Magdeburgo miesi 
teises ir herbą, kuriame bi 
vo išreikštas stovįs šv. Pt 
ras.—‘ ‘ Trimitas. *

Jei Kas tą turtą sura
siąs, tai tas galėsiąs su vi

| Įvairus giesmininkų pauk- 

Pati sala pakilusi nuo.ščių čiulbėjimas vasaros me
tu, vabzdžių ir bičių ūžimas, 
po medžių žiedus, medžių 
siūbavimas, vėjo švilpimas 
pro šimtamečių ąžuolų sa
kas, ežero bangavimas ir į- 
vairūs iš senovės apie tą Pi
lę padavimai, duoda neapsa- 

; komai dideli įspūdį, gražu-

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ... 
Skrenda, lekia mūšųmintįs 
Trisdešimt dainų

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos...................... 50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą................................ 50
14. . Lietuvos Vyčių Imnas ...... .... ........................25
15. Pirmyn į kovą.................................................. 50
16. Mes grįšim ten.................................................. 75
17. a) Išauš vasarėlė,

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

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj.......................... .50

19. a) Eikš mano mergele, _
b) Aš sutikau žydelį, <
c) Kam anksci kelcis ............ ..r .50

20. a) Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno.,*w_.................... 50

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą................................... .50

Ž2. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
c) • Kur Nemunas, d) Oi Čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima-gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo-. 
kitę taip: • '

2334 So. Oakley Av«^ ' 
Chicago, Illinois. . •*'s**'

Vice-Pirm. — J. Svirskas, -kų 
104 Dorchester Street ' įr 
Worcester. Mass.

Vice-Pirm. — O. Adomaitienė,
36 Norton Street 
Dorchester, Mass. • \

O. Sidabrienė, /■ 
6 Commonwealth Avė. . 

. Worcester, Mass.

Iždo globėjai — 
Kun. P. V. Strakauskas,

50 W. 6th Street -:
So. Boston, Mass.

J. Tatulis, 44 Barclay St., 
Worcester, Mass. ' . . - .-i

104 Dorchester St., • 
Worcester, Mass. ,

Praslinkus lęaro audroms, 
nuo švedų išlikusieji gyvi 
gyventojai sugrįžę iš miškų 
ir įkūrę vėl visai naujoje 
vietoje, kilometro atstume, 
miestą, kurį pavadinę tuo 
pačiu senojo miestelio var
du: Plateliai;-— šis tebėra 
ir mūsų laikais.

Be to, Pilėje yra gyvenu
si švedų siųstoji valdovė 
Katarina, užimtai šaliai val
dyti. x v

Mat, Augustas II-ras 1698 
metais padarė su rusų caru 
Petru Didžiuoju sąjungą 
prieš Švedijos karalių Ka
rolį XII. Tai įtraukė Len
kiją dr Lietuvą į ilgą karą 
su Švedija. Karolis XII su
mušė Augusto Il-ro kariuo
menę 1704 m., paėmė žymią 
Lietuvos dalį ir įsiveržęs į 
Lenkiją, privertė Augustą 
II-rą atsisakyti nuo Lenki
jos sosto, o išrinko švedai 
sau palanki! naują karalių 
Stanislovą Leščinskį. Tuo 
tarpu Katarina, švedų ku
nigaikštienė, valdė šiaurinės 
Lietuvos dalį. Ji buvo žiau
ri, plėšri, labai kankino a- 

Ipylinkės-gyventojus ir plėšė 

jų turtą. Ji buvo vikri ir 
labai gudri, kad jokiu būdu 
jos apylinkės gyventojai ne
galėjo iš pasalų užpulti ir 
nužudyti.

Nors Katarina buvo gud
ri, nors žiauriai elgėsi su 
gyventojais, bet galų gale 
priėjo ir jai galas.

Rusų caras Petras Didy
sis visiškai nuveikęs Karo
lį Xn-jį 1709 m., sugrąžino 
Augustą II Lenkijos sostan 
ir atsiuntė nemažą kariuo
menę į Lietuvą, kuri išsi
sklaidė nedideliais būriais, 
o Augustas II už tai atida-

daug mažesni, ne kaip mies 
tas buvęs prieš ežerui užlie 
siant, o pilis pi^silikusLyėL.esąs 

įvairūs apie tą Pilę kaip tvirtovė miesto ir apv-ftuką 
padavimai, traukte traukia linkės gyventojams pasislėp '

nų, L____ v
baigoms griauti .krantų.

Viršutinėje salos dalyje! 
yra nemaža senų vaisinių 
medžių, matyt, kad senovė
je tenai buvo sodas. Sala j 
nepaprastai graži, ypač gra-1 
žiomis liepomis ir milžiniš
kais šimtamečiais ąžuolais, 
kurie primena mums žilą se
novę. Be abejojimo, tie ą- 
žuolai matė Vytauto didžio 
laikus, kurio valstybės sie
nos siekė Maskvą, Juodąsias 
ir Baltijos jūras ir kurio 
garsas buvo girdimas ne tik 
Europoje, bet ir - Azijoj. 
Taip pat tie ąžuolai matė 
Vytautą didįjį vedant di
džiausius lietuvių pulkus at
remti besiveržiančių kryžei
vių į žemaičių kraštą.

Be to, pavasarį ir vasarą 
pilna sala yra giesmininkų 
paukščių, kurie čiulba įvai
riais balsais ir suka sau liz
dus šimtamečių ąžuolų šako
se, o bitės — zvimbdamos 
renka medų liepų ir kitų, 
medžių žieduose.

Vidutyje salos yra klam
pi pelkė, pilna priaugusi 
karklų ir kitų krūmokšnių. 
Senieji žmonės pasakoja, 
jog tonai senovėje buvusi 
kūdra, parengta žuvims lai
kyti : kūdros dugnas esą bu
vęs išgrįstas degtomis ply
tomis. Bet dabar buvusiojo 
kūdroje grįsto dugno nepar- 
stebima, nes jau kūdra yra 
pavirtusi pelke. Be to, sa
loje yra guburiai, kuriuose 
galima rasti degtų plytų ga
balų, akmenų ir molio. Vie
no iš tų guburių vidurys, 
♦ur būt, yra tuščias, nes ieš
mu duriant paviršiuje len
da labai sunkiai, toliau — 
visai lengvai nieko nekliu
domas, lyg būtų tuštuma, o 
paskui iešmas prieina kietą

Vieta, kame stovėjusi šve
dų sudeginta Platelių mies
telio bažnyčia, buvo vadina
ma “Šventorkalniu.” Ir iš 
tiesu, kalnas netoli ežero 
kranto ir mūsų laikais 
Šventorkąlniū’ tebėra žmo
nių vadinamas. Taip visa a- 
pylinkė, taip ir kalnas yra 
ariamas. “Šventorkalnyje” 
ir šiais laikais dažnai ran
dama archeologinių liekanų, 
t., y. senovės pinigų, papuo
šalų ir kitų daiktų. Be to, 
prieš pat-didįjį karą buvo 
rasta žemėje vienoj krūvoj 
penkios patrankų kulipkos, 
kurios buvo pergabentos į 
Platelių dvaro parką.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Borden Leiltelis kaip atvaizduota turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausių premijų krautuve Ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkAčių. laikrodžių ir 
daugel) puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leibeliais nuo 
Mos rnSies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt lelbe- 
lius Šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.
• '• . ;
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 

89 Friend St., arti Haymarket Sq.
> KITOS PREMIJŲ KRAUTUVUS

FAT.L RIVER, Mass. BRIDO E PORT, Ct PROVIDENCE. R.T. 
14—3-rd Street 106 Congress St. 49 Ahorn Street-
arti Bedford St. arti Maln Street arti AVnahlngton SL

Įsigyk šių Stebėtinų Knygų
“Mllk—nnd its nsdng Ir. conoklng," pnraAė Mm. Bently. Tnl be 
abejonės ptilklausl knyzntė apie ploni) Ir Jo vartojimų namuose. 
Tik atsiųsk savo vardų, adresų Ir kartu PnSto ženkleli už 10c. 
apmokėjimui pakavimo, persiuntimo Ir tt.
THK BORDEN COMPANT, BORDEN BLDG„ NEW TORE

GERA kava sudaro valgį. c O Borden’s 
Pasaldytas Kondensuotas Pienas padaro 
gerą puodelį kavos dar geresniu.’

Kuomet saldini ir tirštini savo kavą su Bor
den’s Pasaldytu Kondensuotu Pienu, varto- 

’janf rūšį Jūlri’ą mes~čia vaizduojame, tuomet 
jūs vartojate pieną kuris duoda netik riebumą 
jūsų kavai, liet tikrenybėje iškelia aikštėn tą 
gerą, patenkinantį kavos kvapsnį—kuris pasi
rodo kada tik vartojama tinkami sukeptos ka
vos ir padaro ją kaip reikia.

Dar toliau, tamsta atrasi kad Borden’s Pasaldytas 
Kondensuotas Pienas labai ekonominis. Vienas 
kenas eis taip toli saldinant ir tirštinant, kaip kad 
puskvorte Smetonos ir svaras cukro.

ir pradėjo smarkiai į ją 
šaudyti. Katarina, nebega- 

pašislėptį, pasiėmusi su sa
vimi dū. baltu ži^gitj įplaukė 
link mišku, vadinamo ‘Plok
štine,” nes tenapliėiuviai 
argybos nebuvo pastatę, bet 
niękas ir manyti nemanė, 
kad ji galėtų taip toli per 
ežerą išplaukti. Beplau
kiant, patrankų šūviai pa
taikė į tą žirgą ant kurio 
Katarina plaukė, tuomet šo
ko ji ant antro žirgo, kurį 
laikė greta savęs ir tokiu bū
du gyva pasiekė “Plokšti
nės” mišką. Bet akylus že
maičiai po kelių dienų ra
do “Plokštinės” miškuose 
kadugyje bemiegančią. Čia 
pat ją sukapojo kardais į 
mažus gabalėlius.

Tokiu būdu Platelių apy
linkės gyventojai išsipalai- 
davo nuo Katarinos jungo 
ir priespaudos.

‘Į "batelių ėžeray^rA^iš visų vėsių ir 
ezeW garšktu^iaš} įrAŽiau- j 

šias ii •<
joj, turįs- apie 10; ky. kilo
metrų ,plotoj Jis yra garsus1 

įvairiais iš gilios senovės pa
davimais. • Krantai įjo. lapai 
išraižyti < įlankomis.: Japje 
yra’daug.gražių salų; jos y- 
ra apaugusios medžiais ii; 
krūmais/ Iš visų: tų salų 
gražesnė, 
nė savo 
griuvėsiais ir įvairiais iš ži
los senovės padavimais pasi
žymėjusi “Pilė.” Ji ran
dasi visai netoli ežero kran
to,- kokių 'dviejų kilometrų 
nuo Platelių miestelio atstu. 
Ji savo' plotu užima apie 
vieną hektarą.

Sala matyt kadaise buvu- 
si sujungta tiltu su ežero 
krantu, nes vasarą, vande
niui nusekus, kyšo iš van
dens stori ąžuoliniai poliai. 
Tie poliai yra sujungti po 
tris į krūvą geležiniais rete
žiais. . '

Salos išvaizda yra apskri
ta, stačiais krantais.

Dv. Vad. — Kun. P. Sauru 
2334 So. Oakiey Avė., 
Chicago, Illinois. «

"TIESOS JŪDA1”

Mėnesinis leidinys, TIESOS Šviesoje nušvi 
tis dienos klausimus.a a • ' rf •’» f

Prenumerata metams... .>,

Atskira knygele......................,. .............. ;;..

ti su save-turtu priešams už- ’sa savo gimine visą amžių 've Rusijai Liv<
puohis., ■. . karališkai gyventi. Kartą ;

Kiek amžių praslinkus, iš- ponaičiui rusų
Įtikusi miestelį kita nelaimė. stipruu z.vejal. .^ atvyko prie Pilės, prisiv
j Švedams užkariavus didesne 
:Lietuvos dalį, patekę jiems 
j ir Plateliai į nagus. Mieste
li^; visai sudeginę drauge su 
^bažnyčia, gyventojus išžudę,

ti

•ii 
•i ir
(esančius pas'save pinigus jr 
kitus biangius daiktus ir su
dėję į geležinę dėžę, tamsią 
naktį įleidę Įą dėžę į ežerą. 
Kuomet' jau turtas -buvęs 
paslėptas, beišėjusi tik vie
na para, kol švedai, užpuolę 
•Pilę. Gynėjai narsiai ginę 
Pilę. ' Lietuviai matydami, 
kad Pilės negalėsią apginti 
ir veikiai priešai įsilauš į 
Pilę, sukūrę laužą ir metę 
į ugnį viską, kas tik gali 
degti, pagaliau likusiuos įr 
ginklus metę į degantį lau
žą, o paskiau sušokę į lau
žą ir susideginę likusieji gy
vi gynėjai. Tokiu būdu šve
dai įėję į Pilę neradę nei 
gyvo žmogaus, nei jokio 
daikto.

Ta dėžė su turtu esanti į- 
leista visai netoli į šiaurę 
nuo Pilės, nes tenai ežeras 
eina taip staiga gilyn, kad 
visai netoli nuo salos* kran
to yra giliausia ežero vieta. 
Tos dėžės su turtu niekas 
negalįs iš vandens iškelti,

Senieji pasakoja dar-kitą 
padavimą apie 
labai senai, kol 

dar nebuvę, ęžerp joje vieto
je, kur jis* dabar yra, buvęs 

su Aplink Pilę miestas dąūg^li- 
desnis, graže^iis. ir garsi
nis, negu mūsų: laikais, esąs 
Pląteliai. (į ant; fos, salos/ 
dabar vadinamuos; Pįl^s, bu
vusi pilis, stipriausia,;; galin
giausia ir gąršiąūsią visoj 
Žemaitijoj. Daug kaštų ban
dę Lietuvos : priešui užka
riauti tą pilį, bet veltui; bu
vę dedamos visos jų pastan
gos, nes pilieš gynėjai su
triuškindavę priešo galybę. 
Iš jos išėję .galingi ir nar
sūs žemaičių karo vadai, ku- 
rię nepaprastu narsumu ir 
įhirtimu įsiveržusius į Že
maitiją priešus kapoję ir;žd-

Ežeras/’ esąs perėjęs j tą 
vietą, kur jis dabar yra, pa
vidale debesų. Dalis gyven
tojų, kurie nesuspėję išbėg
ti iš savo namų ir sodybų, 
drauge su miestu ir kaimais 
prigėrę vandenyje, belikusi 
tiktai vandens .neapsemta 
pilies pati viršūnė, pavida
le dabartinės salos, vadina
mos Pilė. *

Išlikusieji gyvi nuo tvano 
gyventojai,’ įkūrę naujoje 
vietoje miestelį greta pa
skendusioje, tik ant/ežero 
kranto ir pavadinę nuo 
“plataus ežero” Plateliais, 

malonumą ir-įdomumą bet Plateliai pasisekę įkurti hes esanti stropiai saugoja
ma vikraus ponaičio, kuris 
gyvenąs vi duryje Pilės ir 

į vokie-

drąsiai sakyti, kąd senovėje 
didžiausias Žęmaiti- (tenai buvo au rūiįaį?apvj^ti'l|ana; įjpmųj 

‘ ~~ ’ ’ ’ ” stipria mūrine 'siena,* Pilė? Senai;
I valdovams gyventi, .*ąr ^ože
(miniai karidoriai apsisaugo 

ti apylinkės gyventojams 
savo turtu nuo dažū&į už
puldinėjančiu priešiį.1; U .

Senųjų žmonių yia pasa
kojamas tųks padayįmąą:, 

aukštesne, įdomės- į Daug, daug, .metų atgal, ant 
senovės statybos vidaus salos, aplinkui į visą 

rinkį buvusi pastatyta tvir
ta medinė siena iš Storiau
sių apvalių Eąstų. Ųž tos 
sienos pasislėpę mūsų seno
vės prabočiai mųšdavę b^i- 
veržiančius Į Pilę priešus.

. * * * '.
Tas padavimas gali būti 

teisingas, neš ir dabar salos 
paviršiuje, .rytinėje dalyje,' 
netoli krantpsmatyti nemaža 
įsigalėjusių degtų pusply- 
CHJ. z- — . *

Mūsų laikais jokių arche
ologiniu liėkami nera rasta, 
gal ir dėl,to,' kad nėra da
ryta jokių tyrinėjimų; eže
ro bangų ir potvynių salos 

pasi- ^krantai ir šlaitai irgi nėra 
puošusi įvairiais lapuočiais griaunami. —
medžiais ir kitais augmeiri- ( Įvairus giesmininkų pauk- 

mis.
ežero vandens paviršiaus a- 
pie 5-6 metrus, o jos pavir
šius yra beveik visai lygus. 
Iš trijų pusių jos krantai y- 
ra gana staigūs, apaugę me
džiais ir krūmais, o iš ket
virtosios puses, iš vakarti, 
krantas visai nestaigus, ku-i 
riuo ir einama į Pilę. Pa- ,mą 
krantėse yra daugybę akme- žiūrėtojams. ,

kurie neleidžia vandens! Todėl tas nepaprastas va 
sarog. metu gamtos gražu-

ve Rusijai Livoniją. Nąg-Į 
sūį į^dmąičęiii sį < ųfedi<įeŲu j 

kariuomenes būreliu. n
... . - , . _, j _ —rėžė niątovskis L7& metais y
žvejodami užkliudę tinklą ipafj-mkas prie ežero kran- rio .24 d. ^rike Pla' 
(už tos dėžės, kurioje esąs su- to ' 
krautas turtas.

Kadangi ji esanti labai lyjama jokiu būdu 
didelė ir diena buvusi gana 
saulėta, greitai pastebėjo ją j 
ežero dugne. Bet keldami 
labai įvargę, kol iškėlę ją 
busokais ir virvėmis iki van-

* _
supratę, dens paviršiaus. Tačiaūjš 

(trukus, užpuls vandens jokiu būdu .negalė
ję iškelti. Tuo tarpu pabu
dęs iš miego ponaitis, atlė
kęs iš Pilės su didžiausiu vė- 
sulu ir nepaprastu ūžesiu 
puolęs prie dėžės, tada žve
jai turėję paleisti ją su vi
su turtu vėl į ežero dugną, 
o patys vos beišlikę gyvi nuo 
sukeltos audros.

Nuo to laiko niekam ne
pasisekę tos dėžės su turtu 
pastebėti ežero dugne.



selsovietas kesniais.apkrauti, nes tai y-

negreitai. Dar vęliauf gp.ro

v •

v —

Vyčių Seimas

ką iiė vytis.
Vyčių organizacija dabar

ta tikas.
yra klaidinga. -Pritirimas su 
<4

Kapsukai, Kleščinskiai ir "Vanagai”

downtown New

sauvaliavimo ir nelabadės y- žvirblio negalima! ' Nė ne-
1 1 *VT t

tiltai — tik svyravimas. Ir

“biznioV -gadini
mų $50.000. Birželio 4 d. š. 
m. pas teisėjų George F. 
Rush, Geniočio skundas at-

lek gaudo... Pamiršai jau?
Sumišęs pirmininkas pa

kasė pakaušj.
— Pamiršau, kad jas ga

las! Tiesa, katės pilnai jau 
apkrautos mokesčiais... Su
neš irgi. Trumpauodegiai 
ypatingais mokesčiais apdė
ti. Kuris šlubas — tam vėl 
tam tikri mokesčiai... O

Marcv stoties •*
pirmoji stotis

Nuo [pervažiavus per Williams- 
Eiti Marcy gt.

orgamaaeųą, n<

as second-class matter Sept 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 
onder the Art of March 8,1870”

Taip protauja nė vienas ka- svarbiausių rolę, ypač ek.ono- 
talikas. Bet toji nuomonė m

1
I

B A i S
Piki

^gu^zaeųų,nerado gaper,.-----  ------------------
tis ir reikia juos atrekomėn- ščiojo. Vėliau prisijaukino 
duoti visuomenei tokiais, ko- arkį, kupranugarį ir kitus 
kiais jie yra. Sykiu nerei- gyvulius irjau galėjo kiek 
kia pamiršti, kad kritika nė-

’ 1
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Valstijų prezidentas nėra 
nuo kritikos liuosas, tai ne-

greičiau keliauti
r, ! ■ " < ’ j

Išrado,ląivų, būrius irf jau 
galėjo ^liauti ant.jūrų,.J^eĮt 

——- - j r negreitai Dax vęliaųt^iTo
for maiun< at spėdai rate of postage provided for in Sectioę 11031 gali pykti už teisingą kriti- naarelba nradėio iau dauer 
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u^eny melams ........................nebe ta, ka buvo keliolikaVieną kart-savaitčje metams ....$2.501 ’
Užsieny vįeijft kart savaitėj met $3.00 į

“DARBININKAS”
West Broadway

Telęphone South Boston 0620

RIPTION RATESt' .----------------------
y.......... ....$A50 Amerikojemetam-S .

yearly ................................. $5.50
per week yearly. .$2.50. 

ooce per week yearly..».$3.00

Mūsų priešus aplamai ga- 
a padalyti j tris grupes, 
sni yra atviri priešai, 
ę tos grupes reikia pri- 
ityti bolševikus, socialis- 

tus ir atvirus taip vadina-
laisvamanius. Galime 

uos labai tankiai -papeikti 
v nešvarius kovos metodus, 

jųjų kova prieš mus tu- 
vieną gerą pusę — ji yra 

Tie priešai mums nė- 
Yra tai tik laiko 

, kuomet jie pra- 
ks. Paskutiniųjų 20-ies 

istorija parodė, kad 
nes einame stipryn, o jie 
flpnvn. v Yra tai paprasta 

a su tais, kurie bando 
Uti katalikybę. Daug 

esu kurkas aršesnių už 
jūsiškius turėjo Katalikų 

yčia per du beveik tūk- 
i metų, ir visiems 
rodėsi, kad jau, jau 

pergalėjo katalikus, bet 
tik sustiprėjo nuo. 

puolimų, o užpuolikų ne- 
ėra nė pėdsakų. '

' Tie atvirieji mūsų priešai 
panašūs Kapsukui, Šliu- 

ui ir kitiems, kurie atvirai 
mumis kovoja. Jie mums 
aisūs, nes mes netik ži- 
I kad mūsų idealai yra 

ilepergalimi, o jųjų silpni, 
dar ir dėlto, kad pažįs- 

savo priešus ir jų ko- 
ūdus.

Bjauriausi ir labiausia pa- 
;rti yra mūsų Kle- 

Gen. Kleščinskas 
esąs Rusijos bolše- 

valdžios šnipas ir iš- 
odąs .sovietams Lietuvos 
Gitarines paslaptis. “Bos- 

•Transcript” gauta žinia 
tapęs sušaudytas Birže- 
2-rą dieną.

Tokie Kleščinskai, Bene- 
Arnoldai ir Judos ne- 

a su mumis į atvirą ko- 
nuduoda mūsų tarpe 

atalikus, bet jų sielos yra 
h musų priešajs, jiems jie 

atsidavę, jiems jie dir- 
Žinomą, vėliau ar ank- 

iaų išlenda yla iš maišo ir 
les Lšmetam juos iš savo 

Tuomet jie pasirodo, 
-yra ištikrųjų visuomet 

atvirai stoja į mūsų 
ių eiles ir pasidaro žiaū

is mūsų ėdikais. Juos 
UMMdoja mūsų priešai, bet 

įs jų negerbia.
jrip kiekvienoje kovoje, 

giai ir mūsų kovose
MKešais tenka susidurti 
sdpriešų armija ir su jos 

. Ir vienas ir kitas 
tngiama bekariaujant, 

du yra, jei savoje 
je atsiranda pakvnišū- 

is, kurs vietoje, 
su priešais kariavus, sa-

metų atgal. Tuomet Vyčiai 
beveik neturėjo čia gimusio 

South Boston, Mass. jaunimo, dabar jau jie liko 
mažumoje. Taigi ir narių 
sąstatas ir organizacijos 
darbuotė žymiai pasikeitė ir 
keisis toliau.

Ir kuopose ir ypač Sei
muose yra užtektinai darbo 
ir imigrantams ir čia gimu- 
siems Vyčiams. Vieni gali 
įnešti lietuviškumo, kiti ge
riau suplanuoti sportą. Dar 
sykį tad linkime, kad visi 
drauge ir sutartinai dirbtų * 
ir Seime ir paskui kuopose.

kad nepadeda kovoti su 
priešais, bet dar savųjų tar
pe sėja neapykantą ir daro 
suirutę. Toks savymeilis he
ra priešų šnipas, skaito sa- 
vę neprastu kataliku, tik 
viskuo ir visuomet jis yra 
nepatenkintas. Niekas jam 
nepatinka: nei organizaci
jos, nei veikimas, nei veikė
jai, nei spauda... jei jis 
jiems ne vadovauja! Bet, jei 
kartais toks nenuorama iš- 
netyčia patenka kur į atsa- 
komingą vietų, tuoj nuvei
kia didelį... fiasco! Yra tai 
paprastai didelių ambicijų, 
bet silpno būdo ir menkų 
smegenų žmonės. '

Ką gi daryti su tokiais? 
Na, priešas — tai kas kita. 
Tam gi jis ir priešas, kad 
su juo kovojus. Bet kaip gi 
žmogus kovosi su savuoju, 
kad jis ir būtų pakvaišęs!

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
PRANEŠIMAS '

Skaitant naujosios tauti
ninkų valdžios pranešimų 
lauki ką nors nauja. Nieko 
naują naujojoje deklaracijo- 

I j e nėra. Ta pati sena giesmė 
apie konstitucijos keitimą. 
Apie užsienio reikalus, apie 
vidaus reikalus—nė pusė žo
džio.

Dabartinė valdžia “muša
si į krūtinę” už kitų partijų 
“griekus” ir žada jų klaidas 
atitaisyti, bet į smulkmenas 
neįsileidžia. O tos gyvenimo 
smulkmenos lošia kaip tiktai

greičiau keliauti aint šdusu- 
mos ir ant jūrų. ' Vėliau 
prasidėjo gažas ir elektra. 
Ant galo žmogus išmoko 
skrieti per orų.

Ne taip dar senai reikėjo 
kelių mėnesių perplaukti 
per Atlantika. Dabar gali
ma tų patį padaryti beveik į 
parų. Netolimoje ateity gal 
galima bus tai padaryti į ke
lias .valandas.

Ir atrodo žmogui, kad tas 
okeanas nedidelis, bet ištik- 
rųjų tik žmogaus galybė di
dėja. _ • ■ . ‘

Begarbindami Linden- 
berghus ir Chainberlainus, 
žmonės garbina proto galy
bę.

: 1 i
z Be ilgų ceremonijų ir be : 
biurokratizme . <• t * z ■ . .
išklausė savo pirmininko 
pranešimų: ..

— Taigi, draugai, kaip tai 
yra sakoma, žiemų rogės, o 
vasarų kitkas, tai ir pas 
mus; kalbant apie tiltus,-

Nė! i žvirblių negalima mo-
JOS

’ų g, 
Šių metų XVII-tas Fede

racijos kongresas prasidės K 
antradiėby, birželio 14 die
nų,' .10 valdndą ryte,’ iškil- 
imhgomis šv. mišiomis, Ap- . 
reiškimą Šv. Panos bažny
čioje, Nortd 5th ir Have- 
meyer Streets, Brookiyn, N. 
Y.<; ' <. i

Po bažnytinių pamaldų, 
parapijos svetainėje prasi
dės pirmoji Federacijos 
kongreso sesija.

Į 8-tą valandų vakare, toje 
[pat svetainėje koncertas. 
Programą išpildys Apreiš- 
Ikimo Šv. Panos, Karalienės — 
[Angelų ir šv. Jurgio para- • 
pijų chorai ir parinktieji 
solistai.

Trečiadieny, birželio 15 d.

9 valandą ryte, gedulingos 
'O. [šv. Mišios už mirusius Fede

racijos narius-remėjus.

10 valandą Federacijos 
į kongreso'tąsa.

8 vai. vak., ten pat 29-tos 
jiems dar tiltas F— - — - Motėm Sąjungos kuopos

— Kaip tai — kam ? Rei- paręngtoji Federacijos kon- 
kia. gi jį vilkti į kapines! greso dalyvių pagerbimui 
O kaip gi be tilto huvilksi ? vakarienė su gražiu progra- 
Be tilto ne pereisi! Vasarą mu.*~
— tai dar, dar: tuomet popo . . ,,. ?.. _ jv._ , , , x 7 • I Kaip pasiekti kongreso 
pelke pradziusta! tuomet tai . ,
dar galima! Bet jei lija, pa- - .
vasaris, ar kitokia marma-Į Iš toliaus atvykusieji įz 
lienė — tai tik per tiltą.< . Grand Centrai stotį, ten ant •

-— Žmonės dabar ilgai gy- vietos paimti požeminį (sub- 
vena. Vos, kada ne kada tei- way) traukinį, downtown 
kiasi kas numirti! Kokį čia expresą ir išlipti Union Sq. 
tiltų pastatysi -iš . tokių žmų- Bndge-stotie, ten pereiti į 
nių? Aria ^ad ir Pantalėjo|B- Brookiyn > 14 "St.
senis: dar Napoleoną atsi-l^ine trūkį ir vykti Brook- 
mena, Sevastopoly sėdėjo, [lyuan iki Bedford Avenue 

su “turku mušėsi, 
malšino o vis 
girgžda... Kažin 
dar mirs?!

— Anastazijos
nes

ra paukštis! -
— O ant vištą jau uždėta 

mokesniais!

— Kas kita vištos! Senai 
gi'sakoma, kad višta — }ne 
paukštis. ;O žvirblis... .Ne!

ra daugiau neg reikia. Ne 
liirZl: __ _ __ ___
jei į šį dalykų‘ nekreipsime 
domės, tai, pavasario polai
džiui atėjus, kurgi dingsi 
anot to: nė strakuolį, nė į 
vartus, nė į šuns plyšį. Tai
gi siūlau, vadinasi,- kaip rei
kiant iš eilės.

— Kur gi ne! Mat, pa
stips be tiltų! — tarsi pats 
sau. pat ūmi j o niaurus muži
kas, * Krivošej ev.

— Tamsuoliams nieko ne
reikia, pragyvens! — atrėžė

IŠVAŽIAVIMAS VILNIUI

• Remtini yra įvairūs išva
žiavimai jei jie daromi pra
kilniems tikslams. Ar gali 
būti y prakilnesnis tikslas, 
kaip Vilniaus atvadavimas, 
Vilniaus našlaičiu ir moks- 
leivių 'šelpimas ? Tam tikslui 
yra rengiamas išvažiavimas 
Birželio 26-tą dieną Romu
vos Parke, Montello, Mass.' 

Kiekvienas lietuvis priva
lo jame dalyvauti. Jei ne
gali dalyvauti dėl svarbių 
priežasčių, lal pAęiunyia au- 

miniai “mažmožiai.” k?- Naujos Anglijos Aps-
Reikia pastebėti^'kad nei kričio Iždininkui, arba j 

Vanagu” parodė, kad kitų valdžios deklaracijose, nei o- ‘<ri ”
tylėjimas tik priduoda dau- !fįcijpzUOse ekonominiai—-y- 
giau drąsos mūsų profesįjo-’! 
nallskiemS Zlirzoms. Nuia jnt'vni'zrliirt-inrm Violr 1-oilria 
ko nė kovoti su jais. Visa 
nelaimė su jais yra ta, kad 
jie žiūri į nevykusiai iškrai
pytus veidrodžius ir mato 
ten save milžinais. Tokiems 
“milžinams” geriausias vai
stas yra, taip sakant, pakiš-

■pač ūkininkų — reikalai ne- 
Iatvaizduojami kiek reikia.
Tuo būdu visa domč nukrei
piama Ukonstitucijos keiti- 

, mą ir paliekama piliečiams 
spėlioti, kas yra ir bus daro
ma valstybės ūkio pakėlimui. 
Būtų kurkas geriau, jei 
spauda ir deklaracijos nu-

pažinsi, už katrą pamokėta 
ir kątras kaltas. Nebent jam 
skardį prikabintum?..

— O kad taip karvelį ?!
— Netinka nė karvelis! 

Vaikai juos gainioja ir mu
ša, o tu čia už juos mokėk? 
Ne, nekliudykit paukščių, te 
sau, laksto!..

— Na gi, vyručiai, grei
čiau! Nesnauskite! Judin- 
kit savo smegenis jūs visi. 
Ne-gi aš vienas čia galuo- 
siuos už visus! Sėdite,- kaip 
numirėliai...

— Palauk, Vas! Jau iš-
/

gavojaū! Dėl tiltų reikia 
mokesčiais apkrauti numirė
lius! . . .

— Numirėlius?! O kam

pirriuninkas-—bet mums ne- 
paranku, Saysim, reikia ja
vus vežti turgun, tai ir ką? 
šuniui į balų juos nuveši, 
tuomet purvo versmės? Ma
no nuomone, geriau be gm-‘ 
čų. ’

Pasipriešinimų daugiau 
nebuvo. Pereita prie klausi
mo apie priemones. ,
' — Priemonės—o kaip gi! 

Priemonių reikia suieškoti, 
taip sakant, pilnai tinka
mų. .. ■'

— Kodėl ne paieškojus... 
žinoma, vietos reikalams, ne 
pridėčkas prie mokesnių, 
nes tai būtų priešinga Įsta
tymams. ^igų^ųgaj, ap-4 
dėsime mokesniais pavyz- 
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OŽIUI-.. • «
— Nagi, na gi, imk ir.ap

dėk! Pažiūrėsim, ant ko gi i 
tu čia uždėsi tuos sžlvo mo
kesnius !

— Taigi kad uždėsiu, tik 
palauk!..

Pirmininkas susimastė.* *■
— Aure! ir sugalvojau! Nebijok, 

įeik i a mokesniais apkrauti dūšią atiduos... 
tates! Tų kačių be galo, be 
trašto! jei taip nuo kiekvie
nos rainos po dešimtuką, ųž 
pilka, sakysim, penkiolika 
kapeikų, nuo juodos, dėlto 
kad ji yra kenksmingo plau
ko ir lemia nelaimę, kuomet 
jų sutinki, panašiai kaip po
pas kaipo ne darbo elemen
tas. .. z .

Pirmininko pasiūlymas 
buvo užtrenktas triukšmin
gu susirinkusiųjų kvatoji
mu. . -

— Še tau, ir pamatė auš
rų per pavalkus!.. Na, o 
kokiais gi mokesniais . pa
dengėte kopjeratyvo isaik- 
vojimą?.. Ar ne kates ap- 
dejote po grivina, o juodą-

“D-ko” redakcija. “D-kas 
mielu noru patarpininkaus 
ir perduos Apskričio iždi
ninkui. Kur yra Federaci
jos skyriai galima aukas 
perduoti per skyrius.

Draugijos, kurios tų pačią 
diena rengia piknikus, turė
tų pelną aukoti Vilniaus 
reikalams. Tik tas galės jus 
pateisinti už neprisidėjimą 
prie bendrojo išvaižavimo.

Būtų gerai, kad N. Ang
lijos lietuviai patrijotai su
dėtų lig pirmos liepos kiek 
galint žymesnę dovaną Vil
niui. Pinigai bus tuoj pa
siųsti i Vilnių.

x.
* #

NEZALEŽNINKAS GENI0- 
TIS PRALAIMĖJO

BYLĄ

CHICAGO, III. — Prieš 
trejetą mėnesių nezaliežnin- 
kų kunigas Geniotis padavė 
teisman “Draugą” už per
sergėjimą liet, katalikų. Ge
niotis vaikštinėjo per kata- siaš už jų kenksmingumų 
likų namus, sakėsi esąs kata- dvigubai ? Ana zakrastijo- 
iikų kunigus; “Draugas” (nas dar ligšiol yra nepasi- 
nutodė saviesiems skaityto-.mokėjęs, nes atsisakė nuo 
jams, kad Geniotis nėra ka- katės, bet višvien jis jai už 
tulikų kunigas. Supykęs už ausies pakaso, o ji jam pe- 
nevykima toliau klaidinti

į, japoną stoties (pirma stotis Brook- 
dar tebe- b'ne). Nilo Bedford Avė., 
kada jis stoties iki bažnyčios apie 3-4 

bliokai. ---------—
kareivio- Atvykusieji į Pennsylva- 

vaikiščias liguistas... nijos stotį, paeiti į rytus 
neužilgo Dievui (east) 32-ra gatve vieną 

--vi 2 i _ blioką ir ten paimti požemi-
— Apie Senkų kalbi ? nį B. M. T. downtown ex-

Taip, Senka neilgai tepa- presą, išlipti Union Square 
trauks... Donatka Kepanov stoty ir persėsti į 14 Street 
irgi matomai menkokas — Brookiyn traukinį. Brook- 
viš kriaukšėja... Susirinks lyne išlipti Bedford Avenue 
apie tiesėtkas... stoty.

— Susirinks! Kur ne! O AtvykusiojLCentral R. R. 
kas bus, jei ims ir pasveiks? [of N. J. arba kitais trauki- 
Tai tau ir bus lėšos! Ne, [niais į 
brolučiai, taip negalima... ĮYorką, paeiti iki City Hali,

— Kas čižų — negalima! ten-gi ant Chambers Street 
Viskas galima! Tik žinoma, paimti B. M. T. Brookiyn 
reikia su pataisa: Pagrin-ĮBroadivav traukinį ir va
dinis dalykas — tai apdėti įžiuoti iki 
numirėlius mokesčiais! Nuo[Btooklyne, 
biednioko — rublis, 
vidutiniai pasiturinčio—tri- Įburgh tiltą, 
rublinę! o nuo"gerai pasltu- į North pusę iki bažnyčios. - 
rincio — penkinė! Visi kongreso atstovai tu-
' Penkinę, penkinę... Ori turėti raštu įgaliojimą 
jei senis gyvena sau ir gy-Įpaliūdytų savo atstovauja- 
vena^- arba sergantis kūdi- mos organizacijos valdybos 
kis nemiršta — nuo ko pa-[parašais^ užliūdytą savo 
imsi? ’ [dvasios vado ir vietos klebo-

— O tū tik dūdk man pa- [no. 
baigti.^ Tame tai ir pataiša*: ’ 

' jei*, selsovietas pripažiriš, 
kad kanf j«tt laikas mirti, 
jis vis dar febegyvma,l>taf 
lig pat' mitiies tuln • tokio 
po ditkų, po ■'penkkapeikį, 
žiūrint, kaip kas Ipasituri, 
tiltų statymui! Nebijok, 
kaip matAi pamirs!

— Matai koks! Tai tu vi
sus • gatavas prirašyt i prie 

kažin kad taip žvirblius ap-1mirštančiu! 
dėjus’.

to! 0 paskui vėl — 
gi Už jo lizdų W atsako.

ti po nosęs tiesos^ yeidrodė- [sviestų fscktus ir. aiškius de- 

tališkus programus ir pasto
tų kelių visokiems tyčia ir 
netyčia leidžiamiems gan
dams, kurių vieni skelbia, 
kad Lietuvoje tuoj bus ro
jus, kjti vėl, kad pragaras.

Daug kalbama apie tai kad 
sodžius nori rinkimų, kad jų 
nenori. Tai tik reiškia, kad 
sodžius bepolitikuodamas 
kalba apie rinkimus, bet tik 
dėlto, kad laikraščiai nuolat 
būbnija apie rinkimus ir 
konstitucijas. Neapsiriksime 
turbūt sakydami, kad so- 
sodžiui už vis labiausia rūpi 
litas, politika gi su visais rin
kimais ir konstitucijomis tik 
sąryšy su litu.

Būtų kur kas geriau, kad 
valdžios pranešimuose ir 
painioje politinis komplek

sas užleistų daugiau vietos 
ekdnominiam kompleksui. Išmonių, padavė “Draugų” 
Tuomet gal ir ginčai apie [teisman, reikalaudamas atly- 
konstitiiciją nebūtų* telP [ginimo už

IĮ, kurs jiems aiškiai pasa
kys f tu. brolau, esi ne mil
žinas, bet nykštukas. Jei 
nuo tokio vaisto jie nepasi
darys naudingais eiliniais 
kareiviais, tai jau tikrai 
zurzės sau kur nors užkam
py—tyliai.

“Darbininkas” sveikina 
Seimo dalyvius ir per juos 
visą mūsų jaunimo, Vyčių, 
organizacija. Nėra čia rei
kalo minėti, kad įlinkime 
Seimui kuogeriausio pasise
kimo. Visupirma linkime, 
kad Vvčįu Seime nerastų 
vietos toji neapykantos ir į- 
tardinejimo dvasia, kuri po
rų sykių yra pasireiškusi 
“Vyty<-*3 Galime užtikrinti 
Vyčius, kad visa katalikiš
koji visuomenė pritaria jų 
Organizacijai ir jų brangi
na. Jei kartais kur tenka 
kritikos žtidis pavieniam as
meniui, tankiai toks asmuo 
pradeda šaukti: žiūrėkit!

is užsigavimais ir

kaišti, liet labiau bizniški.
i _______ •
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ŽEMĖ MAŽĖJA ___ _
Jei matuosime žemę kilor Įmestas.

metrais, ji pasilieka tokia
Vyčius kritikuoja! Reikia [pat kaip pav. šimtas metų [ir gavo 10 dienų laiko naujai 
rūjfestingai atskirti tuos, [atgal. Bet, jei paimsim do- [formuluoti nauj^ikttndų. J- 
kurie papeikia vienų-kitų |mėn laikų.kurs yra."reikalin- [domu, už kiek is| naujo Ge- 
asmenį teisingai nuo 
kum yra nusktatęs prieš’tos į kitų, tai galima pasa-Įgų” giųa adv

Geniočio gynėjai prašėsi

“Brau
— Už tokias žodžius dar

Žvirblis jis gi laks- gali pakliūti! Tai ire aš, bet

Kongresui adresuotus raš
tus siųsti: Litli. R. C. Fedc- 
hition Convention, care of 
259 North 5fh St, Brook- 
Ivn, N. Y.

Fed. fickrctorijatas 
180 Hale Avenue, 
Brookiyn, N. Y.

■ ■■I* |-| ■ 1 ■ ■■■ ■! I ■ , Į a

prasti numirti. Supranti? 
O jau sclsnvietas nepakirs, 
nes kaipo vietinė organiza
cija pažįsta vietos žmonių 
.reikalus.
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pietų pamiegoti

(“Trimitas”)

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

Nuostabus daiktas! Norskri

aukštyn į dangų, tačiau tuo 
pačiu pagerina gyvenimą čia 
žemėje. (Iš Montesąuieu).

4107.00 
$117.00

\ • 't
Rengia sudėtinės kuopos 

svkiu

Attfros

KELRODIS: Reikia va
žiuoti iki NorvvOod skvero, 
paskui paimti Walpole Ši. 
karą ir važiuoti iki vietos^* 
pikniko. .<«*.

TREČIA KLIASA___________________________4181.00
TURISTINĖ____________________ _ ______ _4196.00

Revenue Tas ir TTead Tas Ątskirai
Čia man rūpi" nurodyti 

bendros taisykles naudoji-1 tu. 
mosi oro ir saulės tynėmis. Įpylus vandeniu, kūną mink- 
Daug yra žmonių, kurie po štu rankšluosčių nusausinti, 
žiemos darbo ntiyargę, nu-1 Apgirdžius, truputį pasi- 
silpę dvasiškai ir' fiziškai, Į vaikščioti, arba pagulėti

mūsiškos staklės, girnos, ra
telis verpimui, senoviški ap- 
rėdalai ir kiti daiktai.

Greta šio" muziejaus po 
laiptais, teko maivti baisą 
sukeliąs savo praeitimi kam
pelis. Čia sudėta keletas bai
sių kankinimo įrankių, ku
riais anais laikais kankino

kUsius į jų nelaisvę lietuvius 
ir kitus. Iš visų kankinimo 
įrankių labiausiai akį veria 
didelė kaladė ir platus jon 
įkirstas kirvis. Ši kaladė 
buvo įtaisyta galvoms kapo
ti ir tie daugelis joje įkirti
mų liudija, kad ne viena 
galva nusirito nuo šios kala
dės.

Šioje pily vainikavosi ir 
pirmas jau suvokietintos j 
Prūsijos karalius Fridrikas 
I. Visi tie kambariai, ku
riuose jis vainikavosi ir gy
veno, tėiri' tokioj pat tvar
koj, kaip ir tdda buvo. 
Kambarių yra apie 35. Vie
name iš jų, kur stovi buvu
sio karaliaus ir karalienės 
sostai, patiestas puikus, di
delis kilimas. Jį padarė 20 
lietuvaičių ir atsiuntė kara
liui kaip dovaną jo'vainika- 
vimosi dieną.

Dar vienas šioj pily pasi
baisėjimo ūpą sukeliąs už
kampis, tai taip vadinami 
‘blutgericht’ požemiai. Kry
žiokų laikais čia buvo krau
jo teismas. Čia buvo atlieP- 
kamos kruvinos bausmės. 
Dabar čionai itaisvta vai-* * *■ 

gykla ir mūsiškiai pasakius 
— traktierius, kur parduo
damas puikiausias vynas. Ši 
valgykla tikrai daro nejau
kų įspūdį. Storos, pajuodavę 
sienos, prietamsa. Patar
nautojai vietoj baltų pri
juosčių, kaip priimta visose 
valgyklose, nešioja odines 
prijuoste, tarytum kokie bu
deliai, arba “riezninkai... ” 

Be kita ko pažymėtinas 
šioj pily archyvas (senų 
knygų ir įvairių raštų bei 
dokumentų rinkinys). Įdo
miausia čia gali būti kry
žiokų laikų raštai. Yra daug 
užsilikusių jų dokumentų iš 
mūsų garsiųjų kunigaikščių 
(Kęstučio, Vytauto) santy
kių su kryžiokais. Teko ma
tyti rašytą sutartį Vytauto 
su kryžiokais. Sutartis su 
Vytauto antspaudu, bet tas 
antspaudas, ne ant popie
riaus prispausfhs, kaip tai 
daroma dabar, o atskirai, 
vaško gabalėly, kuris tam 
tikru kaspynėliu prisektas 
prie sutarties lapo. Mat se
novėj tokia mada buvo.

Netoli Karaliaučiaus, pa-

—- - - y
■ \ 

kambary ar šiaip kur ap- 
šaugotoj nuo vėjo; vietoj. '

Po tynęs tuojau nevalgy
ti, bet truputį apsilsėti. Po 
valgiui 
valandėlę, o paskui vėl ga
lima eiti kaitintis saulės 
šviesoj. Atsargiai naudojan
tis oro ir saulės tynėmis per 
keletą savaičių (galima žy
miai sustiprinti savo sveika
tą.—“Lietuva.”

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio 14 
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Tie, kurie negali pasinaudoti virš minėta VYČIŲ ekskur
sija, turi da vieną progą išvažiuoti

STAČIAI J KLAIPĖDA

Kainos Stačiai į Klaipėdą 

TREČIA KLIASA ______ L—_______
TURISTINE TREČIA _____

MŪZOS BELAUKIANT
Dieną saulę matau,
Naktimis žvaigždeles: 
Žiba, juokiasi, virpa bailai...
Kada skausmas suspaus, 
Mano liūdna širdis

X

Ieškos tavo akių pervelai... 
Žvaigždės žiba—ne man.
Saulė šviečia—ne tau:
Mūsų meilė užgeso senai.
Ir tos meilės vardan — 
O, sugrįžk! aš prašau!
Gal širdies nebevargina skausmai 
Kam-gi laukt ateities, 
Jei nebėra vilties?
Geriau* būtų iškarto numirt 
Bet, kol yra viltis,. ’ I 
Kol dar kruta širdis..
Negaliu aš tavęs užmiršt!

šu į tas vietas, iš kur jie yra 
kilę. Labai didelis įtaisymas 
baltiesiems lokiams.

Jie gyvena šiaurės ledi
nuotam yandenyne, tarp'le
dų kalnų. Todėl ir čia jiems 
įtaisyta didelis x vandens 
tvenkinys ir iš cemento di
delės uolos, nelyginant tie 
šiaurės ledų kalnai.

į Trumpai užsieny pabūti 
gražu ir įdomu, bet daug ge
riau ir pigiau savo tėvynėj, 
tur Nevėžis, Dubysa," ir pla- 
tusai Nemunėlis teka, kur 
plačios pievos ir javų laukai 
žaliuoja, kur skamba švelni 
lietuvaičių daina...

nerviški. Jie kaip tik galės 
pasinaudoti šiais nurody
mais, naudodamiesi vasaros 

t 7 

metu oro ir saulės tynėmis," 
kad sustiprintų savo sveika
tą. • , »

.Oro tynės galima daryti 
kambary ir lauke. Silpnos 
sveikatos žmonėms ir tiems, 
kurie prądeda dar šaltu me
tu, patartina pradėti oro ty
nęs kambary. Iš pradžių da
ryti oro tynęs prie uždaro 
lango, o vėliau įpratinus kū
ną prie šalto oro, galima ir 
langą atidarius daryti tynęs, 
ypač jei tai daroma jau Šil
tu metu. Pradėti nuo 10 mi
nučių. Imant oro tynęs ar 
kambary ar lauke,' daryti 
gimnastikos judesius kam
bary galima nuo 10-15 mi
nučių pratęsti tynęs lig 
1-1% valandos ir ilgiau. Po 
tynės gera apsipilti kamba
rio temperatūros vandeniu. 
Stipresni gali iš karto pra-. 
dėti oro tynęs lauke, žinoma, 
jei oras yra šiltas. Lauke 
taip pat pradėti tynęs nuo 
10-15 minučių ir didinti il
gumą iš lėto. Jei pavyz
džiui, pirmą dieną po 15 mi
nučių jaučiamasi gerai, tai 
kitą dieną galima pratęsti 
oro tynę lig 20 min. ir tt.; 
bendra taisyklė: nelaukti, 
kol paims drebulys.

Jei tai atsitiktų, reikia 
padaryti mankštymas, kad 
sušilus. Per ilgos oro tynės 
šaltame ore silpnina nervų 
sistemą ir kartu bendrai 
sveikatą.

Saulės tynės dar geriau 
negu paprasto oro tynės sti
prina žmogaus sveikatą, 
nervus, užgrudina nuo per
šalimo. Dažniausiai saulės 
tynės daromos jūrų arba 
upių pakrantėse. Jei kas to
kių patogumų neturi, gali 
pas save namie įsitaisyti so
dely ar šiaip kur nors užvė
joj tinkamą saulės tvnėms 
vietą. Patogiausias saulės 
tynėms laikas yra prieš ir 
po piet. Pradėti saulės ty
nęs, žinoma, tik vasaros me
tu. besinaudoti saulės tynė
mis alkanam arba privalgiu- 
siam; galvą nuo saulės spin
dulių apsaugoti rankšluos
čiu, skrybėlė ar skara. Pra
tintis prie saulės tynių iš lė
to: pirmą dieną kaitintis 10 
—15 minučių, kas 5 minutes 
pasiversti ant kito šono. Y- 
ra žmonių, kurie dėl nežino^ kščionybė kelia mūsų širdis 
jimo, iš pirmos dienos pra
tęsia saulės tynę lig pusės 
vai. ir ilgiau, ir vieton svei
katos įgyja sau ligą, neten
ka apetito, suerzina nervų 
sistemą, persišaldo, gauna 
bronchitą, odos nudegimą ir 
t. t.

Dėlto pradėti saulės tynęs 
nuo 10—15 minučių ir kas
dien ilginti. Įpratus galima 
kaitintis šaulės šviesoj va
landą, dvi ir ilgiau. Vėsio
mis, vėjuotomis dienomis 
saulės spinduliuos būti 
trumpiau, daugiau judėti. 
Po tynės, jei tai daroma jū
rų ar upės pakrantėj, nusi
maudyti, jei namie, apsipil
ti vandeniu, tik nelabai šal- 

Išsimaudžius ar apsi-

Artėja vasara. Kiekvie-
4 • ■■

nas, kas gali, ruošiasi bėgti 
•iš miesto į laukus,‘miškus, 
kurortus, vienu žodžiu ieš
kos daugiau tyro oro, dau
giau saulės. To reikalauja 

’ sveikata, žmogaus instink
tas. Kiekvienas jaučia, kad 
saulė, grynas oras yra svei
kata. Visi žino, kad be sau
lės ir oro nėra gyvybės. Jau 
gilioj senovėj žmonės žino
jo, kad oras ir saulė yra di
deli vaistai. “Sol ėst reme- 
diorum maximum,” sako 
Plinijus vyresnysis. Yra ži
noma ,kad senovės mokyto
jai, kaip Hipokratas, Galė- 
nas plačiai naudojo saulės 
tynęs ligoniams gydyti. Ro
mėnai turėjo taip vadina
mus soliarijus, aigiptėnai — 
smėlio duobes ir tt. Senovės 
germanai guldydavo sergan
čius vaikus ant stogų, kur 
daugiau šaulės. Indijos gy
ventojai ligonius neša į kal- 
nus, kur grynas oras, saulė, 
kur nėra drugio.

Viduramžy gydymas sau
lės šviesa ir oru buvo pa
mirštas. Tik paskutiniam 
amžy gydytojai vėl atsimi
nė, kad saulė ligoniui, tai 
Dievo dovana sveikatai pa- 

x taisyti, vaistai, kurių vaisti
nėj negausi.

Saulė ir oras turi didelės 
įtakos į žmogaus organizmą. 
Nuo oro tynių padidėja de
gimas riebalinių medžiagų 
raumenyse.. Sistematiškas ir 
ilgas jaudinimas odos oru 
iššaukia kraujo antplūdį į 
paviršių; kraujas viduji- 
niuoses organuose neužsisto
vi, širdis pradeda smarkiau 
veikti, kvėpavimas pasidaro 
gilesnis, virškinimas page
rėja. Jaudinimas paviršiaus 
nervų oru persiduoda į ner
vų centrus .iššaukia gerą sa
vijautą ir pakelia žmogaus 
darbingumą. Saulės tynės, 
kaip ir oro tynės, stiprina 
žmogaus sveikatą bendrai. 
Be to, nuo saulės tynių 
maišto cirkuliacija padidė
ja, padaugėja skaičius rau
donų kraujo kūnelių ir ge- 
moglobino. Geras oro ir sau
lės tynių veikimas į žmo
gaus sveikatą pastebimas 
apetito pagerėjimu ir svorio 
padidėjimu. ~ Kad saulės 
šviesa labai gerai veikią į 
žmogaus psichiką, manau, 
kiekvienas pastebi ant savęs, 
ypač pavasary. r-

' Oro ir saulės tynėmis gy
doma daug ligų. Čia pami- 

' nėšiu tik svarbesnes, kaip 
antai,' kaulų, liaukų tuber- 
kuliozas, mažakraujystė, 
chroninis reumatas, neuras
tenija, rachitas ir t t

Nekalbėsiu apie atskirų 
ligų gydymą oro ir saulės 
tynėmis, nes kiekvienas toks 
ligonis privalo naudotis .oro 
ir saules tynėmis sulig“ gy
dytojo nurodymais. Gydy- 
damiesi be gydytojo nurody
mų ligoniai su nurodytomis 
ligomis gali tik pakenkti sa
vo sveikatai.

DUOKITE VAIKAMS PASI
RINKTI UŽKANDŽIUS

Amerikoje beveik visi ma
ži, mokyklas lankantieji, 
vaikai nešasi užkandžius į 
mokyklą. Daugelis motinų 
to nežino. Jeigu vaikas pa
prašo valgio neštis į mokyk
lą, tai motinos jiems paduo
da kelius centus įsakydamos 
“nusipirkti ko nori.” Tie 
vaikai eidami į mokyklą nu
siperka saldainių, suvalgo ir 
vistiėk neturi ko užkąsti 
triimpoj pertraukoj ir išal
kę žiūri į kitus vaikus.

Jeigu tavo vaikas prašo 
užkandžio neštis į mokyklą, 
duok jam pasirinkti ko no
ri, tik jeigu matai, kad val
gis netinkamas, permainyk, 
jeigu tinkamas tegul nešasi. 
Parodyk jam kaip užkandį 
apvynioti ir į baksuką gra
žiai įdėti. Krautuvės parda
vinėja tam tikslui “lunch 
baskets,” bet galima namie 
tokius baksukus padarytį.

Pratink vaikus gaminti 
sandvičius. Plonos duonos 
riekelės skaniai atrodo. Pa
gaminus sandvičius juos pa
tartina apvynioti vaškuota 
popierių, kas šviežiai užlai
ko maistą. Už penktuką ar
ba dešimtuką galima nu
pirkti apie 25 arba 50 lapų 
popierio.

Dedant užkandžius į bak
suką prižiūrėk kad maistas 
būti} švarus ir gerame sto
vyje. Su sandvičiais patar
tina dar įdėti kokių vaisių. 
Ir ant viršaus įdėk popieri
nį servatą. Valgant gali už- 
sitiesti ant kelių ir apsaugo
ti drabužius. Atskirai su
vyniok sandvičius, saldų 
maistą ir vaisus. Dėk sun
kiausią maistą ant apačios. 
Prezervus ir kitą minkštą 
valgį dėk į popierinius puo
dukus. Jeigu negalima mo
kykloje gauti pieno reik iš 
namų neštis.

šią vasarą su “NAUJIENŲ” is Chicagos ar BALTUŠ
KOS iš Wilkes Barre ekskursijomis laivu

“LITHDANIA” 19 Liepos-July, 1927
Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą sū Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines. — ? #

Ką akimis žmogus pamatai, tai am žinai neužmiršti

OAK GROVE BOAT HOUSEĮ 
Picnic and Camping Grounds.

Bullard St., Walpole,

Marienburgo). Kambariai, 
kuriuose anais laikais knib
ždėte knibždėjo kryžiokai— 
kareiviai, dabar paskirti į- 
vairiems meno ir mokslo da
lykams. Čia yra ir archeo
loginis muziejus, tai rinki
nis seniausių, žmogaus ran
ka padaryti} daiktų iš ak
mens, bronzos, ir geležies,

Be šio dar yra daug kito
kių muziejų ir paveikslų ga
lerijų.

Gal artimiausis mūši} šir
džiai bus Prūsijos muziejus. 1 
Čia surinkta įvairūs daiktai motas, liūtas, tigras, leopar- 
iš senovės Prūsijos ir Lie- das, pantera, lokiai, vilkai, 
tuvos. Čia galima rasti ir briedžiai, beždžiones kelių 

rūšių ir daug kitų. Iš pauk
ščių: ilgakojai strausai, ke
liolikos lūšių papūgos, ere
liai, pelėdos, fazanai, įvai
rūs vandens paukščiai ir 
daug kitų. Iš šliaužiojančių: 
krakodilas, didžiosios gyva
tės, vėžliai ir kita.-

Žvėrims ir paukščiams 
kryžiokai savo aukas: pate- taip įtaisyta, kad būtų pana-

! kasama- labai daug gintaro.
Į Pačiam Karaliančiuj yra 
net atskiras muziejus, kur 
surankiota įvairių rūšių gin-

- tarp.

Senovėj gintaras buvo la
bai brangus — lygus auksui. 
Ii- mūsų prabočiai vedė di
delę prekybą net su toli- , 
miausiomis šalimis, parduo
dami gintarą, nes jo daug 
rasdavo ir apie Palangą, 
Kuršių mares ir toliau į va-, 
karus.

Karaliaučius turi ir gana1 
didelį žvėryną. Ten galima 
pamatyti daug įdomių žvė
rių ir paukščių. Iš žvėrių 

įžymesni šie: dramblys, bege-

Apie 220 kilometrų nuo 
Kauno, Prūsijoj, prie dide
lės upės Pregelio, kuri įte
ka į Aistmąrę (Baltijos jū
rų įlanką) yra dielis mies
tas — Karaliaučius.

Ta žęipė, ant ;kurios da
bar stovį, šis vokiečių mies
tas, seniau, prieš keletą šim
tų meti}, buvo^apgyventas 
liętuvių ir jiems artimos gi
minės — prūsų. Bet vokie
čiai, užkariavę šį kraštą iš
naikino, arbą suvokietino 
vietinius gyventojus ir įkū
rė Prūsijos kunigaikštystę, 
kuri vėliau davė pagrindą 
visai vokiečių karalystei. 
Dar ir dabar pačiame Kara
liaučiuje ir jo apylinkėse 
pasitaiko daug vietovių lie
tuviškais vardais ir nemaža 
gyventojų, mokančių lietu
viškai kalbėti. Patį miestą 
vokiečiai vadina Konigsberg 
(mūsiškai — Karaliaus pi
lis), o mes jį vadinam Kara
liaučium.

Miestas turi apie 280 tūk
stančių gyventojų. Namai 
gana aukšti, po 5, kartais 
net po 6 aukštus* bet gražu
mu nepasižymi: paprastos? 
lygios sienos be pagražini
mų. Gatvės siauros, vingiuo
tos, bet švarios, išlietos as
faltu — lygios kaip stalas. 
Yra keliolika didelių ir se
nų bažnyčių, daugiausia re
formatų. Gražiausioj mies
to daly, vadinamoj “Para- 
deplac” stovi dideli univer
siteto rūmai. Šis universi
tetas išleįdė' dlrtig garsių 
mokslo vyri}, kurių tarpe 
daug buvo lietuvių. Net gar
siausias naujųjų laikų filo
sofas (išminčius) E. Kantas 
vra kilęs iš lietuvišku Prū- 
sijos apylinkių ir jo biogra
fijos žinovai laiko jį lietu
viu buvus.

Universitetas turi labai 
didelį knygyną, kuriame yra 
daug senų raštų ir knygų, 
parašytų buvusių to univer
siteto profesorių lietuvių. x

Didžiausią įspūdį ir dau
giausia prisiminimų iš mūsų 
praeities duoda milžiniška 
keturkampė mūrinė pilis su 
dideliu kiemu vidury. Vie
noje jos kertėj stovi aukštas 
gotikos (smaijiastogis) sti
liaus bokštas. >

Ši pilis yra užsilikusi nuo 
kryžiokų laikų. (Kryžiokai 
buvo didžiausi lietuvių prie
šai, kurie kelis šimtmečius 
puldinėjo ir naikino mūsų 
šalį. Ši pilis ir buvo jų pats 
centras, persikėlus jiems iš

Gerbiamieji:—.
Šis išvažiavimas bus pui-» 

klausias, vieta yra labai gra- ‘ .
ži: prie ežero žalios lankos, ~ * 
tarpe medžių sūpynės yra 
norintiems pasisupti. Tai-gi 
yra kviečiama Cambridge’io 
ir apielinkės visuomenę į šį 
išvažiavimą.- Jauni, seni, di~ . 
deli ir maži, visi skaitlingai 
atsilankykite. Bus skanių .3 
valgių ir gėrimų, taip pat ir on 
šaltakošės. Atvykusieji būsi- ..J 
te pilnai patenkinti.

Trokai išeis nuo lietuvių 
banžyčios N. P. P. Marijos, ’A 
po pirmų Mišių, 10 vai. ir polUt 
antrų mišių 12 :30.

Kviečia RENGĖJAI? .

Sakalas jūry, - Palmininkų miestely
Įyra gintaro, kasyklos.. Čia iš- <

V“



s

t

1

'4 '
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

«t t -: .^S • t v * '4Kūrenamas kie

■» .

K

specialistai. Pečius kuris 
šildo garu ar šiltu vandeniu 
turi būti pripildytas vande
niu iki viršaus vasaros lai
ku. -PLIS-.

; yųy.”<■
Amerikos Žemdirbysės 

.Statistikos

Suv.* Valstijos turi su-

nvvi
/.•i •

Prakilnių svečių
, 1 j/l » ’ « t>

Viepsi iš rinktinių vakarų 
įvyko geg. 27 d, Cplonial salė
je, kur dalyvavo p. Sharkev- 
Žukauskas su sava^anona. .

Klebonas kun. Virmauskis 
su kpinųijos nariaįs žinojo,••

. £2kad kumštininkas Žukauskas
7 yra gavęs sidabro medalių iš 

..kaulių Są-gos, kuriuos įteikė
___

kap. Darijus, tai p-lė Klima- 
. <Šauskaitė įteikė glėbį ružavų 

gėlių ir jo žmonai raudonų.
-^<4 šio vakaro programas buvo 

'•neapsakomai įvairus. Dalyva- 
? ' va-šokikai Kaz. Bezis ir Co

Sodalietės

Sujudino sodalietės viršmi- 
nėtas sesutes. “Memorial 
Day” surengė savo vasarna
myje pokilį, kpr . daugj kų’. iš
girdo nuo sesučių. Dalyvavo 
kum F. M. Juras, p-lė Šaliniu- 
tė su ponais Strudsokais. P-Iė. 
Šalinįutė sudainavo keletu dai
nelių pati akomp. bažnyčioje 
sugiedojo “Avė Maria,” kuri 
labai patiko sesutėms.

Dėka kun. Virmauskiui už 
viršminėtus programus.
pZ- : T. Pempė

sesutės Rakauskaitės su Onute 
■t * . ».

Jišudžiute ir Co. driliuje.

Galop pasirodė iš Italijos 
■p-Jė Berniee Šaliniutė su Onu
te savo maloniu balseliu žavė- 

^te žavėjo.

Apielinkės svečiai kun. Ur- 
•V« į C<A 1 1* «.

bonavičius, kun. Strakauskas, 
-,-.kun. Juras, kun. M. Urbonavi

čius iš Cliicagos, kun. Daknys

kūrenamas kiek laiko, grei
tai' pradeda rūdvtrJ)'' *'

Reikia pavasary ’'n.Mmti 
visas triūbas,’išvtdvti suodis r - *
ir “padėti kokidj įiors saukdj. 
vietoj. T>urvs'turi'būti'pį- 
lilltos Jitdaris; kad vidūš Ab- 
sudrėgtų. Kalkių šmotas įsi
dėtas 'ant grdtij sutrauks vi
są drėgnumą1 ir nepriĮeis’i^i- 
tdŽi’ų, sako Jungtinių Valėti-’ 
i-iii Aorrikiiltnrnc ’ '"RrvnhVfk-

Avižos, lengvai pritaiko
mos ir auga visose valstijo
se, bet daugiausia auga 
Washingtonė, Idaho, Io\va 
ir Arizona. j

<■« : • ibnir u.
1925 m; l,502,000,p(%.bu- 

šelių avižų surinkta; nuo 45,- 
160,000 akių ir verte buvo 
$571,768,000. I-jų Agrikultūros ’ 'DėphHh-

Šieno piauta iš viso 99,-Įmėnto Namų Ekonomijos

virš’ I,96O,OOO akrų žemės. 
1920 ’m. apie 955,000 akrų 

išdirbtos. Apie 52 nuošimtis 
visos ūkių žemes .buvo page
rinta ir tik 30% nepagerin- 

— giriu žemė..• O k
♦ i— f t ' ■4 j į Z / y * ;

1Q2O m. paprasta Ameri- 
kos ūke. buvo iš 148.2 akrų, 
inimant 78 akrus pagerintos 
žemes. Tais metais ūkių 
vertė da siekė* $78,000,000,- 
000, vidutinė verte ūkės bu
vo $12,084, ir vidutinė vertė 
akro žemės buvo $81.52. Iš 
viso, t 1920 metais buvo 6,- 
648,343 ūkės.

• -Per sekančius

523,000 akrų), vertė buvo 
$1,319,830,000.

Rugiai, miežiai, tabakas, 
grikiai, linai ir daugelis ki
tų javų užima antrą vietą 
Amerikos žemdirbystėj.

Pienininkystės produktai 
1925 m. verti -$2,747,000,000;

J pa
sunkins metus ūkių skaičius miniai gyvuliai $499,000,- 
sumažėjo.— 6,371,617. Iš ’OOO.—FLIS.
visų ūkių 1925 metais, 3,- 
868Į334 savininkų apgyven
tos, 40,755 ližveizdėtpjų ir 
2,462,528 aren duotoj ų. Ir 
paprasta ūkė buvo iš 145.2 
akru žemės, vidutinė ūkių 
vertė buvo tik $7,776 ir akro 
vertė $53.57. Ūkės turėjo 
506,745 traktorius, 16,535,- < 

} 739 arklius, 5,730,608 . mu- j 
'lūs, 51,842,428 kiaules ir 
61,571,752 galvijus,

234,053 ūkės turėjo ra- 
dios įtaisytas.

Beveik kiekviena valstija 
turi savo ypatingą žemdir
bystės rūšį. Nes kiekvieno
je klimatas ir žemė kitokia.

Amerikos svarbiausi javai 
yra - vata, kornai, kviečiai, 
avižos ir šienas. Kiekvienas 
užima suvirs 30,000,000 ak
iai žemės. Tie penki užima 
net 87% visos j a vii žemės.

Vatos juostos — inima 
Alabama, Arkansas, Flori
da, Georgia, Louisiana, Ok- 
Jahoma, Mississippi, North 
ir Soutd Carolina, Tennes- 
see ir Texas valstijas. Nors 
beveik, visos vatos valstijos 
augina kitokius javus, bet 
vata yra “Pietų Karalius.”

POVILAS PETRĖNAS
Katalikų darbuotojas, kuris daug veikė gyvendamas Roekford, III. 
Apsigyvenęs Detroite veikia' su- ka talikais ir yra L. D. S. 105 kp. ną- 
rys. Turi modernišką spaustuvę po numeriu 3625—27 Myrtle St. •LOWELL, MASS.

22 d. gegužės šv. Juozapo 
choras, vedamas R. Ainorio, 
davė koncertą parapijos nau
dai. Programą vedė kun. F. 
Juras. Koncertas pavyko; nes 
programas buvo turtingas ir 
artistiškai atliktas. Apart cho
ro buvo garsių solistų. Vieti
nės solistės sudainavo daug 
naujų dainelių. Buvo ir sve
čių: p-nia M. Tripp (M. Ka- 

S^kšėčiutė) iš Woreester, pp. A. 
' A. Laukis iš 

Haverhill gerai sudainavo. 
Taipgi .buvo keletas svetim
taučių, kurie pasirodė progra- 
me artistiškai. Koncertas su
sidėjo iš dviejij dalių. Pirma 
dalis buvo bažnytinės muzi-

. ’>*

■ iž Niagara Falls, N. vieti
. yns kun. Virmauskis, iš

. 'Boston Jenkins, Zaleckis ir ki- {Kazlauskas ir

*v

NIAGARA FALLS, N. Y.
Radio Stotis S. G. P.

17 gegužės įvyko jungtuvės 
.Stasio Jankausko su Marga- I
rita Tumosiute. Jaunosios na
muose įvyko gražus pokilis, 
kuriame ir aš buvau, vynų-me-

. Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

DETRDIT, MICH.
L. šimutis kalbėjo

Gegužės 22 d. Federav-jos 43 
skyriaus įvyko prakalbos Lie
tuvių salėj. Kalbėjo L. Šimu- < 
tis, buv. Lietuvos Seimo atsto- j 
vas. Kadangi diena pasitaikė i “ f'’
v.lx . . ., dų geriau, bet girtas nebuvau,šilta, tai publikos buvo nedau-’ . , .. . , . . Tapo padaryta naujai stato-
•giausia, o kas svarbiausia, tai I , v J. . , . , , , , mos bažnyčios labui kolektą 

tarp susirinkusių svečių. Nia
gara Paliečiai linki jaunave
džiams pasisekimo.

♦ » * ‘ t
. I

30 gegužės įvyko antros ‘ 
jungtuvės, bet tokios prašmat
nios, ka<J jiems lygių nebuvo 
ir nebus. Petras Kepalas su
situokė su. gerai žinoma ir 
smarkia šios kolonijos veikė
ja Paulina Jančtiiyte. Jungtu
vių . pokily jdalyvavo veik visi

penkius kiaušiniai $618,000,000;

vos pora dienų buvo prisiren-| 
gimui ir garsinimai mažai I' 
žmonių pasiekė. Kas atsilan
kė, tas pilnai pasitenkino į- 
spūdinga kalba p. L. Šimučio. 
Pertraukoje puikiai padainavo 
duetus p-lės Juodsnukiutė ir 
Keršiutė. Buvo atšauktos pa
kartoti. Pianistė p-lė D. Bak- 
šiutė puikiai išpildė porą mu
zikalių veikalų. Ji vra gabi 
pianistė ir duoda pamokas ant 
piano. Yra narė L. Vyčių 102 
kp. Programo vedėju buvo ’■ 
art. J. Olšauskas, kuri«r savo 
gabumais dar ir juokų padarė. 
Aukų surinkta $21.00. Bus pa
siųsta į Federacijos centrą Į, 
moksleiviams. Aukavo V. Luc- Į 
kus $5.00, K. Štaupas $2.00, J. 
Amonis $2.00; po $1.00: A. 
Blažys, Magalis, J. Okas, V. 
Karlauskas, A. Vitkauskas, S. 
Stepuiionis, Al. Petrelis, J. Ki- 
likauskas, M. J, Šimonis, P. 
Petrėnas (dar p. Petrėnas už 
plakatus nuleido $3.00). Vi- 

>3®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®©®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®©®®®® siems aukavusiems širdin"-'!
♦

ti. ;■

Progranio vedėjas buvo p. 
' •-Žadreika, kuris da eina aukš

tesnį mokslą.

Nustebino'..
^Sulaukus sekmadienio, žmo-|^os’ 0 antra dali* pasaulinės. 

- Įsės rinkosi į šv. Pranciškaus ‘
- bažnyčią ir pastebėjo dvi se-. ... - --

-* -'-s ••»•

•"Šutės iš Mtl Carmel lipant iš 
"'Vežimo. Tai buvo perdėtinė se- 
-ąuo Cecilija su sesęre \Vinifre- 

> d% kurt- užaugo piūsųnk^oaį-
Joj ™

• Sesutė Winifreda buvo iš
keista aplankyti savo tėvelio P.

Jeskelevičiaus, kuris drūčiai 
.susirgęs. P-nas Jeskelevičius 
buvo vienas iš darbščių senu- 
kų veikėjų organizacijose, pra
dedant nuo L. D. S. ir visose 

4* kitose. Visi jam linki sveika
tos.

•v

IU- I------ ’ .......................... I------------------------
nsĮKaip pirma, taip ir antra da

lis kopuikiausiai atlikta.

Žmonių buvo prisirinkę pil
na svetainė, todėl ir pelno pa
rapijai liks gana gerai.

Hd d. gegužės pobažnytineje ‘ 
svetainėje Įvyko vakarienė pa
rapijos naudai. Žmonių buvo 
prisirinkę net per daug. Pri
trūko valgių ir gėrimų. Žino
ma blaivių, nes lovelliečiai ki
tokių tokiose pramogose nera
gauja. Parapijai liks pelno. 
Šių vakarienę surengė Apašta
lystės Maldos Draugija.

,» ' Reporteris

Niagaros lietuviai. Prie stalų

šių ir tiek pat jaunimo. Vi^o-
L V7. . • X. V • ‘ ■ i _ _• • z z • • i -v

susėdo ap»e 100 porų suaugu-
. - * — ■ i • •_ ' ' •

1

DABAR NE SENIAU
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant-visa kas dedasi mūsų krašte ir visame 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

i •

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

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiamhiekvienam surinku- 
šiam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

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

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 26 Nr.

kios rūšies valgių ir “minkš-
i . . f '

tų” gėrimų patiekta svečidms 
įtiek, kad visi jautėsi pasistip- 
’rinę bent dviems savaitėms. 
Tvarka kuo gražiausia. Po 
vakarienei visi sukilo šokti 
lietuviškus šokius. Padainavę 
gi lietuviškų liaudies dainelių 
vadovaujant geram vietos dai- 
noriui Andriui Urbonui, visi 
linksmučiai išsiskirstė linkė
dami jaunavedžiams laimės ir 
pasisekimo.

• • •
šv. Jurgio Dr-ja naujai baž

nyčiai paskyrusį ir įteikhsi

♦

Ohio, Indiana, Illi-

♦ •

tmet.

£
-•.■

“Visų didžių darbų užuo
mazga— pasitikėjimas savi
mi ; būk drąsus, o laime tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

Patys

I

l »

Gegužes Menuo
KNYGELĖ PRITAIKYTA DĖL GEGUŽĖS 

MĖNESIO
Vertė Kun. P. žadeikis

Siųskit užsakymus. Kaina 50 centų
“DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
•pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių
tautos vadais. * Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjūr apie liteitivių išlikimą Ame
rikoj
APIE LIETUVIŲ* 'TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA KLEISTAS PUIKUS VEIKALAS V^LblNAMAS 

LIETUVOS ALBUMAS
1 / ’

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai

ačiū.

Tą pačią dieną vakare p. L. 
Šimutis kalbėjo šv. Jurgio pa- 
Įrapijos salėj. Kiek aukų su-!$180.00. Taip pat nutarusi 

.rinkta neteko sužinoti.
paskelbs.

Vasaros laiku prasidėjo į- 
vairūs piknikai, išvažiavimai. 
Kaip piknikai taip ir draugiš-1 
ki išvažiavimai būtų laimingi, 
kad prisilaikytų blaivybės. Gir
tuoklystė parodė blogus apsi
reiškimus — nelaimes. ; _ 
blaivybės nesilaikant gali būti 
dar blogiau Rengėjams patar
tina rengti, blaivins piknikus 
nežiūrint kad vienam ar ant
ram girtuokliui tas nepatinka. į

Detroito Moterų Sąjungos -nenuilstantis katalikas 
54 ir 64 kuopos, šauniai ren- buotojas. 
giasi prie Moterų Sąjungos sei-.tuvių 
mo. Seimo sesijos ir vakarie
nė bus šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Milžiniškas koncer
tas bus Lietuvių Svetainėj. 
Delegatės bus priimamos pui
kiai. Būtų pageidautina, kad 
kodaugiausia suvažiuotų ap
tarti organizacijos reikalų.

f

Bijūnas

savo lėšomis Įtaisyti didelį al
torių. Valio, Jurginiai.

♦ ♦ ♦

27 gegužės lankėsi p. Leo
nardas Šimutis. Prakalbos ne- 
rįvyko, nes traukinys pasivėli- 
no. Aplankęs didingą Niaga- 

- ros krioklį p. Šimutis išvyko 
Šįmet > Roel«*«*«n

1925 m. vata auginta ant su
virs 39,000,000 akiu ir vatos 
surinkta 16,086,000 _ pundų, 
kurių verte buvo $1,419,- 
888,000. .. . •••/ ;

Beveik yisos valstijos au
gina komus, bet komų juos
tos
nois, Io\va, ir Missouri — 
produkuoja daugiausia ir y- 
ra svarbiausis galvijų ir 
kiaulių centras Suv. Valsti
jose.', 1925 m. suvirs. 101,- 
000,000 akrų apsodinti kor-w •

Niagaroje tveriasi naujas naįs jr produkavo 2.900,- 
skvrius A. L. R. K. Susivieni- 000,000 bušelių, kurių vertė 

buvo $1,956,000,000.

Kviečiams 1925 m. buvo 
vartojama 52,200.000 akrų 
žemes, produkuota 669,365,- 
000 bušelių ir vertė buvo 
$947,993.000. Valstijos mio 
Karisas iki North Dakota 
(Kviečiu Juostos) ir Kalniu 

KielZtavs rtikia Branginti tuiir Pac'fiko kranto valstijos 
tiktai žino, kas tavęs netekot yra svarbiausi kviečių pro-

* * * Idukuotojai. Mažai kviečių
• • f • Įauginama pietuose kur kli-

Dažnai, kai per ilgai galvojame, 
kada reikia pradėti, jau esti per 
vėlu pradėti.—Ouintilianas.

Negnaifcvk liežuviu nedalyvau
jančių tavo kalboje, nes bijosis ta
vęs ir dalyvaujantieji

Sugaukime valandų, kuri ateina, 
nesivykime jot, kai ižeina.—teks- 
py™- .

jimo. Tikimasi, kad naujoje 
kuopoje bus .apie šimtų narių. 

'**" (Taip bent sako p. Jonas čaika

Jis dabar lanko lie- 
stuHaii ir prirašinėja 

prie Katalikų Susivienijimo 
visų jaunimą* Dievą,; padėk.

*4 Kaina 83A0
atimti paveikslais

Užsisakykite
“D ABBININKAff”

8N WertBroadway Bouth Boeton,

matas yra per šiltas, ir ma
žai Naujos Anglijos valsti
jose Per paskutinius 15 
metų kviečių produkcija žy
miai didesnė, nes įvedimas 
Rusu “durtini” kviečių yra 
suvirš 20,000,000 bušelių kas 

’W

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DARBININKU”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir, miestų ir miestelm 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

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

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

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

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

“DARBININKAS?* Vfa visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo įkai
tyti ir kitiems ^patarti išsirašyti “Darbininką.”

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

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais. #

“DARBININKO” Rcdąkcijos-AdmiųiįĮęaei- 
jos adresas: Katinas, Nepriklausomybčs 
^-ra,LITHŪANIA.
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JUOKELIAI

ŠEŠIOS ASABOS
Kunigas zakristijoj klausia 

poterių da vidutinio amžiaus 
žmones (kalėdojant jie nebuvo 
namie). — 
kelios yra

— Asabos 
kilčiai ir mudu du.

46 AKRAT ŽEMES. Namas dvyli
kos kambarių; dvi krautuvės, so
das, miškas, vietininkai; trys kar
vės etc. Kaip ir paprastai randasi 
ant farmos. Kreipkitės; Shaw- 
sheen St., eor. Mainc Rd., N. Wil- 
mingfon, Mass. Tel Lovrell 71935.

IB.-10)

Senatvės laimė, tai saldūs 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.

ARTISTŲ AČIŪ
Lietuviu Vaizbos Butui, 

Balsūi (F. Zaleckui), art. S. 
Pilkai ir kitiems prieteliams 
prisidėjusiems prie surengi
mo Bostone mums koncerto, 
teikitės priimti širdjnjpV'Or 
čiū!

r "Jūsų —■ J. ‘Babravičius, 
A. Vanagaitis, M. Yozavi-

SEKMADIENINĖ MOKYK
LA BAIGIASI

Sužinojome, kad sekma
dieninė mokykla šv. Petro 
lietuvių parapijoj baigiasi. 
Kun. F. Strakauskas prane
šė, kad šiais metrais turės 
formalį mokyklos užbaigi
mų.' Pabaigusieji katekiza^ 
cijos mokslą gaus paliudy
mus. Apie 200 vaikučių ren
giami prie pirmosios šv. Ko
munijos.

CARAS IR PUŠKINAS
Vieną kartą caras susitiko 

su garsiuoju rusų poetu Puški
nu didelio teatro salėje per 
tautines iškilmes ir pasveiki
nęs ji juokaudamas sako:

— Na, Puškinai, sugalvok ir 
pasakyk man greit kokias 
nors eiles (eilėraštį).

Puškinas ant greitųjų žvilg
terėjęs į salės palubę, kur ži
bėjo ties publikos galvom švie- 
sūs"žibintai (lempos) ir sako:

Kad carą kryžiais padabintą, 
Pakartų kas pas šį žibintą, 
Tai iš vergijos rusų tautai 
Nušvistų laistė pranašauta.

Tuo eiliuotu posmu Puški
nas atsikirto carui už jam tal
kintą pajuokimą.

>. — “Atsiskirti.” 
jas. — O būtasis lai 
ištekėti?”
• _____ Irgi “atsiskir

klausia mokytojos:
— Ar senai tamsta šitoj mo

kykloje?
Mokytoja. — Ketveri metai. 
Inspekt. — Ar ištekėjusi. x 
Mokytoja. — Taip.
Inspektorius. — Kiek turi 

vaikų ?
Mokytoja. — šešiasdešimt 

šešis... dviejuose skyriuose.

Pasakyk man tėvai 
“asabos?’

>
Ugi keturi vai-

VANAGAIČIO NAUJI ! 
REKORDAI

Art.-komp. A. Vanagaitis, 
apsilankęs su koncertu New 
Yorke, įdainavo šiomis die
nomis Columbijos Co. keletą 
rekordu. Tuos rekordus Co
lumbijos Co. žada išleisti 
dar šio mėnesio pabaigoje. 
Vanagaitis tarp kitų įdaina
vo dar Sharkey pašvęstą 
dainelę ir savo garsią “Rei
kia tept.”

DELKO JOŠELIS ĮSTATY
MUS APEINA

Jurgis: Jošeli, Jošeli, tu, 
kaip matau, Lietuvos įstaty
mus apeidinėji: šventom die
nom tu, per užpakalines krau
tuvės duris varai prekybą.

Jošelis: Ui, Jurgi, juk tu ži
nai, kad įstatymas yra labai 
švents dalykas,, per jam negali 
eit, reikia aplink.

(Pradžia aritjBrtio pusi.) 
tovų negaus nė viena parti-. 
ja, ir tautinės mažumos vėl 
galėtų lemti rinkimus, Val
stybės Prezidento ir Mtnis- 

su Šeinio is

mus, kad vi«i;kalbkmicjij 

blogumai būtį. pašalinį. 
Tam reikalui j ^AdŽia į 
Seimui: 1) feaiŽ Valstybės 
Prezidentas būtų renkamas 
nebe partijų Seime, o visos 
tautos, 2) kad jis būtų ren
kamas 7 metams, 3) kad jis 
turėtų daugiau.galės valdyti 
kraštą, 4) kad Seimas'būtų 
bent per pusę mažesnis ir 
renkamas būtų 5 metams.

Seimo opozicija ir tauti
nės mažumos nepritarė šiai 
programai. Reikia pasaky
ti,* kad tokioms atmainoms gydymą, 
ne tik buvusia Seimas nepri
tarė, bet kad ir ateity joks 
kitas Seimas negalėtų jų 
pravesti. Juk šiuo klausimu 
maža paprastos, o reikalin
ga kvalifikuota dauguma 
Seime su kvalifikuotu refe
rendumu Tautoje. Taigi nė
ra ir negali būti jokios vil
ties, kad rinktas esamais į- 
statatymais Seimas bet kada 
patenkintų Tautos reikalus 
ir reikalavimus*.

Vyriausybė, stovėdama 
Lietuvos sargyboje, negali 
todėl leistis į naujo Seimo 
rinkimus lig šiol buvusiąja 
tvarka. * . ’

Ji giliai įsi&kinusi, kad 
tik tie įstatymai Seimui 

’ rinkti ir jos darbams nusta
tyti bus Tautos gerbiami ir 

‘ saugojami, kurie gaus jos 
pritarimo. Todėl Vyriausy
bė laiko savo pareiga atsi
klausti Tautos, kaipo viso
kios valdžios šaltinio, pa
grindiniais Lietuvos ateičiai 
klausimais. Vyriausybė vy
kins tai, kam pritars Lietu
vių Tauta.

Po kelerių metų klajoji
mų ir apsivylimo Tauta vėl 
ryžtasi eiti darbo ir kūrybos 
keliu. Kaip dedant pirmuo
sius nepriklausomai Lietu
vai pamatus, visi kilnieji 
Lietuvos sūnūs ir dukterys, 
vadovaujant Prezidentui A. 
Smetonai, taip sunkiau dar
ban, taip ir dabar Vyriau
sybė tikisi, kad, tam pačiam 
Tautos Vadui rodant \kelią 
ir žengiant Tautos priešaky, 
visa Tauta 3tos Lietuvos 
tvarkymo ir gerinimo dar
ban. Gi atsiradus vėl tarp 
Lietuvių Meilei, Vienybei, 
Pasišventimui, Visagalis 
Dievas laimins šį darbą.

Pro f. A. Voldemaras, Mi- 
nisteris Pirmininkas ir Už
sienio Reikalų Jįinisteris.

Ignas' Musteikis, Vidaus 
Reikalu Mihisteris; -i• •

fy/lĄ šyį^imo
Ministeris. r.

Juozas Tūbelis, Finansų 
Ministeris.

Pulk. įeit. Merkys, Kram
to Apsaugos Ministeris.

Jonas Aleksu,-Žemės Ūkio 
Ministeris. 'M“;'

St. Šilinga#, .Teisingumo 
Ministersi. * r

Tas -pątifar su automobi- 
lįį Jie regulią-
rikjdųodą savo automobilius 
pęržiu^ųi|iū Jie nori iš 
dn^^M^uiori ar, automo- 

ąr? tiį> fetįį’tiivninkai ir au- 
lldmdbiiių Aviniukai rūpi- 
jnhši savo sveikata? Grei
čiaus laukia pakol reikia gy
dytoją šaukti į namus.

Kūnas yra dalikatniausia 
ir švariausia mašinerija, bet 
labiausiai apleista. .

Nelabai senai laikraščiai 
pranešė žinutę apie sutartį 
tarpe gerai žinomo biznie
riaus ir garsaus gydytojo už 
sveikatos užlaikymą, o ne už

GERIAUSIA VALGYKLA

STRAND LUNCH
304 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Valgyk šioje Valgykloje ir Būsi Sveikas ir Sotus 
Naujose Rankose, Viskas Naujai

Šviežus ir Skanūs Valgiai Didžiausiame Pasirinkime 
Naujas Savininkas—ALBERT HELGERMAN

i------------------

ras krautuvnin-' 
kį į. metus daro 
kvo tūrio. Jis 
pinoti, ar jo biz- 
indasi sveikame

tiT-OUUlU J

sijos,kaipJaikralWfinl 
laiminu jų pataikinto 

klaida. ■— Goeti

“IŠEIVIŲ DRAUGI
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

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

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius, straipsnius, iš sve- 
timirkalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingu, pusei 
metų 6 šilingai, & mėn. 3 šilingai ir d penai.

, ■ ■ / ’f ’
Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 

3 mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.

-^Redakcijo sir Administracijos antražąs: “Išeivbj 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Olaigov^B. 8. Scot- 
land.

Daugelis biznierių savo 
šeimynas apsaugoja gyvas
ties apsaugomis- Bet pra- 
šant tos apsaugos ne vienas 
buvo atsakytas dėl prastos 
sveikatos —- inkstai ligoti, 
širdis nę taip kaip turi būti 
arba serga kitomis ligomis. 
Bet jeigu tokius žmones gy
dytojas būtų išegzaminavęs 
ligos pradžioj, jtai pavojus 
būtų ant syk prašalintas.

Per pereitus kelius metus 
gydytojai pasekmingai gydo 
visokias ligas, net ir tokias, 
kurios praeityje buvo pavo
jingos ir bęyeikneišgydo
mos. , - '

Koks yra gyvenimas be 
sveikatos ? Bet kiek žmonių 
rūpinasi, apie sveikatą ? Ži
noma, nereikia susirūpinti 
apie sveikatą, bet svarbu ap- 
sipažinti su brangiausia iš 
visų mašinerijų, suprasti tos 
mašinerijos silpnumus ir 
stengtis juos padrūtinti.

Duok gydytojui regulia- 
riškai peržiūrėti akis, ausis, 
nosį, dantis, odą, širdį, plau
čius, rankas, kojas ir visas 
kitas kūno dalis. Kiekvie
na kūno dalis turi dauginus 
drūtumo—ir pajėgos, negu 
gyvenimas reikalauja. Daug 
žmonių nežino iki kokio 
laipsnio gali įtempti įvairias 
kūno didūs. Gydytojas gali 
patarti. Reikia žmogui sau
gotis nuo vidutinio amžiaus 
ligų, kaip tai šlapligės, inks
tų ligos, širdies ligos,altari
jų sukietėjimo, vėžio ir dau
gelio įvairių nerviškų ir pro
tiškų ligų. Metinis sveika
tos peržiūrėjimas daugelį tų 
ligi] nukreipia^

D r. J. Landžius-Seymerur 
381 West Broadivay 

So. Boston, Mass.

PULKIM ANT KELIŲ—‘‘D-ko’.’ i 
kąsdami užsakymus RrĮ^įy 

ri ' v>. DJkBBll
366 West Broadyy ? y

, jas yra bedieviška spauda, 
prarasti tikėjimą*. reiškia 
pražų& ...
L • * £Vienas laikražtūi ^atstoja 

dešimtis tūkstančių kareivių.
Vietoj gulėdamas ir ak

muo apželta. (Lietuvių prie- 
s,‘ / ‘

U UKUĖIO PRAKALBOS
Birželio 5. .d. įvyko., buv. 

Lietuvos Seimo atstovu L. 
-Šimučio prakalbos. Žmonių 
buvo neperdaugiausia. Kle
bonas kun. K. Ųrbonąvičius 
pasakę įžanginę prakalbelę 
ir perstatė kalbėti p. JL Ši
mutį. Kalbėtojas labai gra
žiai ir vaizdžiai papasakojo 
apie Lietuvos politinę ir e- 
konominę būklę. Pasakė, 
kad visas pasaulis stebiasi, 
kad perversmas praėjo be 

. kraujo praliejimo. Lietuva, 
anot kalbėtojo išsigelbėjus 
puo pavojaus, kuris buvo 
susidaręs prie socialistinės 
valdžios, tvarkosi ir žengia 
pirmyn. Jis sakė: “Niekur 
negirdėjau, kad Lietuvoje 
būtų bent vienas žmogus mi
ręs badu.” Pertraukoje bu
vo renkamos aukos ateiti
ninkams. Kiek surinko ne
teko sužinoti, bet tikiuosi 
bus paskelbta vėliau.

Rep.

NE TAIP SUPRATO
Mokyklų inspektorius, lan

ART. S. PILKOS PADĖKOS 
ŽODIS

Baigęs savo “sezoną” sve
tingajam Bostone, visus, kas 
į teikė man tiek daug simpa
tijos ir paramos, prašau pri
imti mano nuoširdžios padė
kos žodžius. Spaudžiu ran
kas mano maloniems “Že
mės rojus” bendradarbėms- 
iiams,. pp. M. Grybaitei, O. 
(Kapočienei, S. Kazlauskai

tei, M. Sakalauskaitei, A. 
Baltrašiūnui, A.Jugai-Juod- 
gudžiui, J. Petrauskui ir L. 
Sčensnolevičiui.- Svetingoms 
V. Jenkinso ir d-roKapo-jkydanias liaudies mokyklą, 
čiaus pastogėms ir F. Zales- 

>kui — mano ypatingai gili 
padėka.

Jūsų Stasys Pilka

*>.■ UAnBlNiNlv H1ALWI»- -g
• e-h. rii -I

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikyino draugystėje ir« 
■'' MsWMwfinĮame‘ gyvenime. Parašė Kvfa.^^tanink0fifi££iiiCWe, 
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĖ4M^&««lSWA,įjo8 

privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel • . „ , _______ 30e»

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuoliją įstatai__ 8c.

HUCKLEBERRY FINNAS^bai įdomi špysaka YSa.
PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmepinia- x

me, šeimyniniame ir visūėthehiniame gyvenime. Parengė Kttii.
V. Kulikauskas ........ ___________ _________ 15a-

BEN-H¥R—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų- Labai 
įdomi? ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- . 
nas Montvila _ _________________ ________ ■ ... 1 LM

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas______ ,50e.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniatfskas. Vertė P. B.______________ 40e.

TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie jvai-» 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_____  , * 45a.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis........\ 4&».
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio___________ ___L00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis„_75a. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. 

Parašė P. Žadeikis.________________________________ ‘^5c.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 

Vertė Kun. P. L._____________ _______________________—15c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 

parengė S. Kaimietis____________________________________ 15e.
užkeiktaMergelė su barzda ir barzdaskutis— 

a p y s a k a___ 1______________________________________________________________________ _ _____________ J5e.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku-, 

nigas Tanias Žilinskas .... ......----------------------- ------------50c..
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis^SSc^ 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio — — — 50e.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_______________________ __25a
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui^._______ 50e.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas.____ISe.

■ . . »

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje__________________________________  15c.

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

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus______________________   ,50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- ' 

tė Jonas M. Širvintas_________________________ __________ 50eI\
BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis----------------—50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vč, Kaunas—40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamaciją• Monologai ir Dialogai. Fa^'’

rašė Juozas V. Kovas. Kaina --- ----------------- ...------------- -------30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas_________ 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis^lSe. 
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos G<£ 

gūžio, Birželio ir Spaliij mėnesiams. Išleido kpn. K A. Vasyg— 

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

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be 8^- 
darų 75 centai, su apdarais____________________________ $1.00

f

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ___ _____________25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo SosnauSko ______________35e.
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petrausko
ŠIŲ NAKCELY __________________________________________ ?Dc.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ _______ ‘ . _______ 2De.
VAI AŠ PAKIRSČIAU____________________ . .. •___________ ^Oe.
UŽ ŠILINGĖLĮ__________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ________________________________ JOe.
LIGHO (latviška) _____________________ ___________________ lOe.

»
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Dangvynj, moterų ir vaiką yra 
gydomi nępasekmingai nuo kitos 
ligos kuomet ją'tikra bėda yra ta

METŲ KENTĖJIMŲ
Mr. A. A. Biederman, Golden Lake, 

Ont., kentėjo per 12 metų nuo gaivus 
skaudėjimo, apsivėlusio liežuvio, ne
virškinimo ir užkietėjimo vidurių. Po 
suvartojimo tiktai trijų butelių Nnga- 
Tone, jis rašo, kad jaučiasi gerai ir y- 

rageroje sveikatoje. Jis taipgi rašo, 
kad jos suteikė jam daugiau negu ki
tos gyduolės.
' Nuga-Tone yra geros nuo silpnų, pa? 
ilsusių nervų, nemigės ir jautimo nu- 
yargusiu_Jš_ ryto, inkstų arba kepenų 
imitacijos, abelno nusilpnėjimo, prasto 
apetito ir skysto kraujo. Vartoki! jas 
keletą dienų ir jus pastebėsite dideli 
pasitąisymą savo, sveikatos ir sripru- 

Įmo. Nuga-Tone yra garantuotam"., kad 
jums pagelbės arba pinigai ;>rt - ąži- 
hami. Nusipirkit butelį bile kokioje ap- 
tiekoje. bet tik žiūrėkit kad imtų Nuga- 
Tdne. Imitacijos yra be vertės.

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston 
01šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nno 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subątos vakarais ir ne
dėldieniais, taip-g! seredomis nno 

12-tos dieną uždarytas

įc-J. Va-poi 3^5 DAKTARAI

[iftnltas — J. Glineckis,

1950 METAI

| Kai kas mėgsta spėlioti'• L/ » t* r - -»• -•-J* _ » ‘ * į ę i •*
įLteitį. Prieš 50 mėtų žmo-

j ibūmate' ateity orlaivius, 
rėžiusį elektrą, 'kinema- 
rafus ip kitus, šių laikų, 
mikofe stebuklus. 'Dabar1

rftpi krašto gyvenimas, Vflmaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lė užsisakyti kareivių laikraštį

. 8 milijonai 
, o jBfetą išgyventi Retoj lietuviu šeimynoj n«i . 

tąsi kokio nors altamtkJtet 
toj lietuvių šeimynoj terasi 
laetuvos Albumu knriaiae yrtt 
Lietuvos didžiąją veikėją afe 
vaizdai ir ją gyvenimą apjrašyj •- 
maL Kiekvienas-laikąs savi 
tikru-lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50. • ’ : *

•‘DARBININKAS”
866 Broadway, So. Boston, MaM

maitinti. Penck apskaičia- žmonių 
vimu, vietoj dabar esančių! 
lj80G nulijbB&£ visoje 'žeinė- _ 
je gyventojų^ galėtų .visai pinti 1200 milijonų žmonių 
gerai išgyventi ir 8000 mili- (ir šiaurės Amerika dar 700 
jonų žmodų. Dabartinis gy- iki 800 milijonų. Vieno 
ventbji| žemėje -skaičius to- Į Šimtmečio bėgyje vien iš 

Bai paprasta: asarši tesudarą vos šiek ^įropoa Amferikon emigra-
uek • daugiau 207o galimo yO. 3LĮmilijbhas žmonių, iš 
maksimumo. Geografas Pis- A^ijo^- 6 milijoną?.Taigi 
cher savo tvirtinimais eina* pažiurk, fead. pakuty-' esą 
dar toliau ir sako, kad gy-- perdaug^ žftidrih?,rFjiėfeisin- 
ventojų maksimumas, kuris-ga, 
galis sutilpti žemėje, esąs j__
62,6000 mflnonų žmonių. ___
Abu mokslininku įsitikinę, lsuRApo_PAG^.BĄ. P0 12-K0S 

kad Europa jau'veik pasie
kusi tos maksimumo apgy
vendinimo ribos. Europoje 
šiandien yra 460 milijonų 
gyventojų, maisto gi joje 
teužtenka 560 milijonų žmo
nių. Taigi, Europa jau ap
gyventa iki 80-85% galimo 
maksimumo. Visai kas kita 

;su kitomis pasaulio dalimis. 
Azijoje dabar gyvena 1030 

iii jonų žmonių; tačiau te
nai užtektų ūkiškų reikme
nų bent? 1700'' milijonams 
žmonių. Afrikoje yra 140 
milijonų žmonių; Penck ap
skaičiavimu tenai galėtų 
rasti_tinkanių pragyvemrnui

‘ •

MIGDYMO. APARATAS^
Prancūzų. rnok^li||iųkas ČĖ. 

Gilmonas Išrado naują apaįį-Į 
ratą “morfejų,” kurio p&į 
galba galima greit havė u»-- 
migdyti. Aparato sudėtis lai-

JšaWčja ir vibratėrius (ir- 
vėtąs), kurį suįrnigiąma vie-

įžak visi tie pr^a^vimAf^^j^ivos^ą^e^^uriA 
^sipildė. Bet ir dĄbaj 
gau pą&v^g^,į.būsiĮ)^sįus

ii^atspėti ją pažan-?,
gą. Gamtos tyr»ėtojas A-

"|oteriKos profesorius Lov’as
Smulkiai aprašė gyvenimą.

/1950 metais^ 'Jis sako, kad

Ameriką ?dar gali šutai-
»• j -3w«* •* *

ąanet iki 50 pėdą ir žmogus pra
deda silpnėti ir nustoja apetito ir 
svorio. Pradeda slinkt prie ger
klės ir npJaįniingai užsmaugia. Per 
daug savęs nenuskriausi idant pa
naikinus šj baisūną. Ląxtan dėl 
kirmėlhj kainuoja tik*. $10.48, beit 
savo darbą atlieka.

Tuksjtančlai sergančių moterų ir vai
ką. be gerų pasekmių gydomi nuo įvai
riu ilsų. o tarpu Jų* t ikrą ligos prie
žastis yra tai ta bianrybė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai. išėjimai 
tos biaurybės dalelių. Tai blaorybei at
siradus žmogus netenka apetito, o kar
tais apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
žuvis ta^ipa’ apvilktas, Ma rėmuo, 
skausti strėnos, sąnariai Ir kojos, galva 
skausta, svaigsta. alpsta._hištuma vidu
riuose. Apsireiškia randai apie akis, 
kūnas apskritai nusilpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaučiasi lyg kas iš pilvo slenka į vidu
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 

. linkui gerklės. Ligonio o<la geltona, ne
tenka normalio svorio, turi blogų kva
pi. nuolat spiauja, neturi jokios am
bicijos. jokio noro veikti, visada tiri- 
gus. Tos biaurybės būnančios 50. pėdų 
ilgio, neretai yra nuomario priežasti
mi. Kuomet ji ima slinkti j gerklę, tai 
kartais ji žmogų įgali pasmaugti. Pa-' 
šalink tų bjaurybę'kuogreičiaušia. Nu
sikratyk jos pirm negu ji visiškai su
ardys tavo sveikatų. Atsiųsk $10.48 Už 
gydymų Lnstan’u. jei nori tikrą ir grei
tų pasigydymų. Laxtan šiaip jau svei
katai nekenkia, nepakenks, jei kirmė
lės neturi. Parsidnoda tik paklotais. 
Apdraudai pridėk 25c. Nesiunčiama C. 
O. D. ROYAL LABOBATORY. 84 
Netting Eldg., \Vlndsor, Ont

KARĮ”
* “Karys” rašome tik apie įvai
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinią iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaidyti '‘Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
įvairenybią iš naują mokslo išra
dimą. Kariubmenės švietimo ko- 
nąsijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti- 
mąj- kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srity j, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti.

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

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

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinią iš Lietuvos ir 
užsienio. ■

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

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

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

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

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

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

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

ant;: galvos*. aprišauta mažą 
elektros1'lemputę. .. NoriiĮt., 
greit užmigti,, reikia atsi
gulti,. paįtaty£k ‘ prie savęę 1 
apartą ir, ranka paspaudus : 
sagą, laikyti. Tuomet lėni- 
putė užsidega ir vibratorius' 
pradeda suktis, sukeldamas 
labai nuobodų monotonišką 
ūžimą. Po kelių minučių 
žmogus užmiega ranka sa
vaime paleidžia spaudus sa
gą ir aparatas sustoja vei
kęs. Aparato ^veikimas aiš
kinamas taip: abi smagenų 
pusės nevienodai atsiliepia į 
rimties, sąlygas. Dėl šios 
priežasties ir atsirandąs ne- 
miegas.. Aparato ūžimas 
dirbti'nai Įtempia akių ir au- 

’sų nervus ir padidina mie- 
guistumą. Bendrai imant, 
Gilmano aparatas sveikatai 
nesąs kenksmingas.

, po 23 metų aparatai, kuriais 
į. galima matyti kelių tūkstan-

‘ Žiu kilometrų atstume esan
čius daiktus ir girdėti to- 
kiam pat tolume, bus taipkiam pat tolume, bus taip 
plačiai vartojami, kaip da
bar telefonas.’ Visai gali
mas daiktas, kad radio pa- 
galba galės būti kūrenami 
krosnys ir žibinamos elek- 

f iros lemputės. Taip pat ne
bus stebėtina, jei maži or-1 
laiviai, galį kilti į viršų sta- 

-. ttnętiškai, pakeis mūsų ąu- 
a toinobilius. Medicinoje nau

dosis elektro-terapija, kpv 
*. rios pagalba per miegą ga- 
l; les vėl atnaujinti žmogaus 
' jėgas. Žmonės vietoj įvai

raus'maisto, kuris iššaukia 
visokias pilvo ligas ir suar- 

. do virškinimą, esą vartosią 
maistingąsias spiras. Lov’aš 
įsitikinęs, kad po keliolikos 

. < _ dešimtmečių-' viena bendra 
.kalba suartins visas tautas, 
bėt neneigia karo galimumo. 
Priešingai, jis pranašauja 

g žiaurų ateities karą, kuria- 
me esą bus vartojami Bakte
rijų šoviniai ir kitos, dar 
težinomos, dujų patrankos. 
Moterims Liv’as pranašau
ja palengvinimų madų daly
kuose ir šeimįninkystėje. 
1950 m. elektros aparatai 
daugely atvejų pakeis ran
kų darbą...

KIEK ŽMONIŲ GALĖT? 
ŽEMĖ IŠMAITINTI? ;< . * ■

Šį svaTbų klausimą gvil
deno nesenai visoje eilėje 
mokslinių paskaitų Berlyno 
geografas Penck. Jis buvo 
visiškai priešingos daugeliui 
šių laikų ekonomistų nuo
monės ir įrodinėjo, kad da
bartinis žemės apgyvendini
mas esąs labai skystas ir te-

»•

i

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO 
GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJ0N VIETON 
i s a s : 877 Cambridge Street, Cambridge, Mass.

Rezidencija: 448 Cambridge St, Cambridge, Mass.

D. A. ZALETSKAS Lietuvis Graborius
Patarnavima? dieną ir naktį-—Telephone University 8831-W.

TURI BŪTI GREITAI PARDUOTA t
Nedidelė krautuvė South Bosto- « -»
ne, geroj vietoj. Renčia $20.00 į 
mėnesį. Yra 3 kambariai užpaka
ly krautuvės ir forničius dek 3 
kambarių; Vienas anglinis pečius, 
vienas gesįnis pečius, lovos, krės
lai ir daugelis visokių mažesnių 
dalykų. U[x krautuvę ir forničių 
sykįu tik $375.00. Nepraleiskite 
šių progų. Kreipkitės pas

A J. KUPSTIS
332 Broadway, So. BostonrMass. 

Tel. S. B. 1662-1373 arba 0441

Svarbus Pranešimas |
Šiomis dienomis mes gavome pranešimą iš anglui kompa- | 
oi jos kad kilnos ant anglių nupigo Bostone, Cambridgiuj, | 
Briglitone ir^Sonierville. Šiandien prekės yra sekančios: ė 

v EGG____ $15^5; STOVE—_$15.75; NUT____ $15,50 |

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
' ■ « * 1

Pirmininkas — M. Žloba,
539 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

VTče-Plrminlnfcas— J. Petrauskas, 
.17 Vate St, South Boston, Mass. 

Prot Raftlninkas— J. Glineckis, 
5 Thojnas Pfc, South Boston, Man 

Fin. Raštininkas — M. Seikiu, 
866 Broadiray, So. Boston, Man.

Kasteriąs — A. NąĮi“*— 
' 885 Ę. Broadway,'J
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Vaiko amžius stato kopėčias, 
kuriomis suaugusio amžins 
kopia.—M. L. Severy.

— O netikėjimas tai tur būt 
gyvuliu išradimas, nes jie visi 
netiki...

Fih. JEt&Stininkas — M. SefkiB,

Kasteriąs — JL
’ iT- —------------------- ------------------------- ---------------------------r---------------

Tvarkdarys — J. Zaikis^
7 WIhffeld SL, So. Beston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas treS< 
nedSldlenį. kiekvieno mėnesio, 2-rą'vn- 
landą po pietą, parapijos salflj, 492 K. 
Seventh 8L. So. Boston. Mass.

PratrRginiauk šiandien, rytoj 
padarysi tą pat, ir po ryt bus tas 
pat.—Šekspyras.
— į —-__Į. ".'.jį ■;■! L-^».

THEPENNSYLVANIA EKGHANGE BANK
(buvęs po vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

TIESIOGINI RYŠIAI <
Turint tiesioginius ryšius su Lietuvos Bankoms, su Latvijos, Vokie
tijos ir kitą valstybių Įstaigoms, visada galima patarnauti klien
tams greičiaus, parankiaus, pigiau s.
Dėlto mes ir galime atlikti įvairius reiklios taip greitai. Kurie ban
dė tai gerai žino. Mūsų tiesioginiai ryšiai yra būstą klientą naudai. 
Pasinaudokite tuo.
Siunčiame pinigus Į Lietuvą dolariais ir litais; dastatom perlaidas 
į visas pasaulio dalis paprastu būdu, kabeliais, čekiais-draftais; par
duodam laivakortes, keleivių čekius, svetimu valstybių pinigus ir 

* bonus. Reikalaukite mūsiį kurso.

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus
------BJ.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KAMĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRASIAUSI vaikų laikraštį /

“Saulutė”
Daugybė paveikslą! Pasąkos, apsakymėliai, eilėraSčiai,< 
juokaL Piesos vaikų teatrui. ulės iš gimtojo kraš^ M ! 
to ir plataus pasaulio. Įv *' Užjįavnriai iv ;
pramogėlės. Patarlės, pri Sai, mįslės. Darbeliai ; 
iš popieriaus^nolio ir kitokL I&fttarščio kainai metams ] 
2 dol, pusei metų —- ,1 dol. . Eina2 kartus pėr mėnesį. 5 < 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailiinnkai. I«i* 
džia “PASAKOS”’B-vė. Redaktorius A. Giedraitis. 1 ;

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. •
Adresas: ‘‘Saulutės” Administracija Jurtyffke

(Z!* •

Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausioj 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 E. Eighth St.. So. Boston, Mast 
Prot. Raštininkė —* Ona Siaurlenė,

443 E. Tth St- So. Boston. Mass. 
Tetephone South Boston 8422-B.

In. Raštininkė — Brpntslava Clunienn, 
<29 GoukLSt, W. Rokbury, Mass. 
Iždininkė — Ona Staniuliutė, 
‘105 W. 8th St, So. Boston. Mana. 

Tvarkdarė — Ona MizgirotenC,
1512 Columbla Rd.. So. Boston. Masu 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
turrrą ntamlnką kiekvieną mėnesi 

vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

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

ŠV. KAZIMIERO R. K D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša, 

■225 L Street, South Boston, Masa 
Vlce-Plrmininkas — L. ftvagždys, 

111 Botven St, South Boston, Masą 
Prot Rąšttninkas — V. Mickevičius, 

405 Third St, South Boston, Mass.
” Į Finansų Raštininkas — M. Selkis, 

366 W. Broadvray, So. Boston, Moša. 
Iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, ‘So. Boston, Mass. 
Maršalka— P. Ląočka,

893 Fifth Street South Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

z nędėldlenj kiekvieno mėnesio, po no
vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septin 

' ta Gatvė. South Boston, Man.

D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS 
- VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
289-E Street, South Boston, Mnss. 

Vlce-Plrmininkas -r- Povilas Ruka, 
95 C 8treet South Boston, Mass. 

Pp>t Raštininkas — Ant* Maeejunas, 
. 450 E. Sėventh St, So. Boston, Mase. 

Raštininkas —» Pranas Toletkfe, 
.100 Bosren St, Sa. Boston, Masu. 

jKaaterlus — Andrius* Zalieekas, 
I «1 E. Fifth St, So. Boston, MaM 
■Mąršalka — Kag. MJ^alUonlB, 

006 E. Broadtvay, So. Boston, Masą
D. L K. Keistučio Drmfgijė talko aure 
- - tpėnsiniui kusfrinklmus kas pirmą 
•redėldfen| kiekvieno' mėnesio 2-rą 

merių GM TVashlngton St, Boston. 
Mo»., J ;30 vaL po pietą.. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau* irtųjų Mirtą prie taun)

> gijos PriMlM.

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
kataliku pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misi jonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laiku šventuosius ir 
tt.ir tt

“Žvaigždė” yra švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kauifė. - *

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDS” trokšta ir 
i < jtons nttšviešti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 

'. lyg tojiTrijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie kafalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 

: Viešpaties. l,;
“žvaigždes kaina metams —'10 litų, o užsa- * 

kydami savo giinihems Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. * f

Adresas: "2vaigždės’fRedakcija, Jėzuitų Namai, 
' Kaunas^ Uthuania, 

t : • . »?

PAIESKOMA
VANAGAS. Martinas ir Jonas.~Klai- 

pėdiečiai. Martinas buk gyvenus Ka
nadoj. o Jonas Amerikoj.

ŽYGELIS, Tadaušas , dar 1924 m. 
gyvenęs Spstmnvs l’oint, Md. Ieško 
brolis. Vladas.

PAŠKEVIČIUS, Petras, senas Ame
rikos gyventojas, prieš pasaulinį karų 
gyvenęs Philadelphijoj arba kur nors 
toje apielinkėje — dabar jokių žinių iš j 
jo vaikai neturi.

VALKAUSKAS, Kazys, iš Žiežmarių 
m.. Trakų apskr.. išvažiavęs 1907 m.. ! 
ilgesnį laikų gyvenęs Brockton. Mass.. ' 
1921 ar 1922 m. buvęs susirgęs ir po to 
į Lietuvų apie jį jokių žinių nebeatėję;

TAMOŠIŪNAS Jonas. 1914-15 m. 
dirbęs prie -American Evpress Compa- 
ny. Brooklyne. vėliau persikėlęs j New- 
wark. N. J., ir buk dirbės valdiškoje 
dirbtuvėje — apie jo dabartinę padėtį 
šeimyna jokių žinių neturinti.

PŠEORSKAITES. Zofija. Stasė ir E- 
Jena (Šaulienė). Amerikon iš Seinų m. 
atvykę prieš karų. Ieško Juozas čereš- 
ka. *

SADAUSKAS. Antanas. Amerikon 
atvykęs 1906 m.. 1913-14 m. gyvenęs 
Cologne. Minn., ir dirbęs konduktorium. 
Ieško Ona Sadauskaitė, gyv. Norkūnų 
k.. Krakių vaisė.. Kėdainių apskr.

PILIPAVKMUS. Vladas. Skuodo vai.. 
Telšių apskr.. prieš karų gyvenęs Bos
tone ir kituose Naujos Anglijos mies
tuose.

KISIELIUS. Juozas, dar 1925 m. gy
venęs Chicagoj Ir iš ten rašęs namiš
kiams laiškus. Dabar žmona ir vaikai 
apie jį jokių žinių neturi.

IX)RGIENft-URBONATTfl Juzepn. J 
Ameriką atvykus 1910 m. ir apsigyve
nus trumpam laikui Kensingtone. o vė
liau persikėlus j St. Ix>nis. Mo. Bnk 
esą žinių, jog ji esanti ištekėjns nž 
Liudviko Senkaus, žinios giminėms la
bai relknlingos.

BlriNORA. Jonas, paskutinį iš jo 
laiškų motina gavusi 1914 m. iš Dn- 
rpiesne. Pa. Esą žinių buk jis karo 
metu buvęs mobilizuotas ir žuvęs karo 
Janke.

n.EVTčIUS, Pranas, jan prieš tre
jus metus dingęs Amerikoj ir apie jo 
likimą gimįnčs neturi Jokių žJnlų.

ŽILTNSKTS. Antanas, 1920 m. gyve
nęs Hartford. Conn.. ir iš hiti 'keletą 
laiškų giminėms parašęs. Kur jis da
bar yra giminėms nežinomą.

MESKIS (MIAS7.KO) Vincas, Jonas 
ir Jurgis. Iš žombllškių k.. Linkuvos 
rąk, Panevėžio apskr.. dar 1924 m. gy
venę Chicago. Illinois.

JAKIMAVIČIUS. Dnmlhikns, prieš 
penkerius motus gyveno Polnt Gordon, 

' Georgia. bet po to kur jis dingo motina 
Žinių neturi.

< Ieškomieji ariat apie juos ką nors 
žinantieji asmens nuolankiai prašomi 
atsllirptl šiuo antrašu: I.ITHPANIAN 
CON8UT.ATE CENERAL 15 Pnrk 
Row, N'ew York, N. Y.

9£S3S3SX«69S3»3S9C$6K«n9C^^

TEL. So. Boston 0508—W. 7

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

v (“Keleivio” name)*
Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, tun 
x«0ttl.6 ir nro 6:30 Iki 9 vakare, 
Seredomis nuo 9 iki'12 vah dien^ 
Subatomls nuo 9 itt,6 vak. Ned« 
goinis nuo 9 Iki 12 (pagal sutartie

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

eL Nonvood 1503

E. V. WARABOW. ■ I
(WRUBLL^JSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS j 
IR BALSAMU0T0JAS

1179 WASHINGTON STREET

Norwood, Mass.


