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“Kiekvieno kataliko yra 

šventa priedermė paremti 
katalikiškają. spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleistf 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio už mo
kesnio.”

KETVIRTADIENIS. BALANDŽIO 9 D., 1925.No. 40. Metai X.

Rusija sujudo prieš Lenkiją.|Darbininkų šviesa.
M Visus savo skaitytojus ir prie- Si J 1

0 / 11 1 f Ir'r T* 1 1 Vi Vi O • 7* . —:tehus ”Darbininkas’’ sveikina 
su Velykų Šventėms ir linki

J daug laimes; sveikatos ir gau- Si 

a šių Dievo maloniu. yt

Protestai prieš Lenlįus i
\ isoje Rusijoje, kur tik randasi Iznitijos valdžios ! 

i konsulų, buvo surengta didžiausios protest> demonstraui-' 
prieš Lenkiją. Protestuoja prieš Lenlątją už tai. kad ■

I RYIA |DARBININKI; ŠVIESA. Ipriėmus visi^Kri.^ausdova-
I KUmUrllOltO DiLft i lankiame Velykų--pins kuri niekam m-keišija, 

j prisikėlimo šventū>. Ta 
'Šventė katalikams darbiniu-Kauno .jų neskelbia,

narni Rusijon.

Lenkiją dalyvav

ALELIUJA!
Pur Laurienės skruostus!

J atekūjo Saulė. Nušvito ko. savo akims netikėdami 
pasaulis. Pilnas linksmybės Kas čia dedasi ar stebuklai, 
visų širdys, visų krikščionių ; 
katalikų lietuvių, visit vien-, 
genčių: broliu ir seseliii.

Sūnelis kun. klebonas pa- i

Jausiu, drebančiu balsu už- |J_
giedojo: "Linksmą dieną.'' J ievutę už rankos pasi- 
Didžiulis sutartinas choras ėmusi. Laurienė sktminosi i 
visai bažnyčiai pritariant to- bažnyčią ant sumos. Jinai 
liaus tęsia teip Širdį linksmi- nėjo didžiąją gatve, bet šoni- 
mmčią Veivkų giesmę. Ai-inėmis gatvelūmi 
das aidėjo palubėmis bažny- i ” 
čios skliautu ir veržėsi pro'draugu. ’ 
atvirus bažnyčios langus to
li.. . toli.. .

Rąpojiortai-!(|e|- ;r reikšminga: Joju pri- 
isikūlū Didisai darbininku 

ė Rapoportaite mediui-’ Prietclis. [ žtarejas. Mvlem- 
nos studentė. 18 melui, bet iš- (jas ir svarbiųjų pasauliui 

SUAREŠTAV^ 16 KOMU- j rodo daug jaunesnė. Kvlusi ■ principų Pateikėjas -- Kris 
NISTŲ. iš Anykščių. Kaune Rapo-jtus. Kristus dėl visit dirb->.

Londou.— Palestinoj. Jafk jiortaitū politinės policijos j Kentėjo ir net sav>> gyvastį 
i jau buvo sekama nuo 1922 m. į paaukojo. Kristus, nu ka> 

22 d. I924m. Kauno įkitas. paliko [ >a s;i 111 i 11 i mei 
policijos agentas te-1b‘>. broliįbes ir luismgmin 

i e fonu pranešė Panevėžio po- ■principus. I ais- principai' 
litinės policijos punkto vedė- ųlabar ir mus vaduojamus — 

/jui. kad iš Kauno Į An\'k-'dedjime į savo orgauizacijus 
šuius išvažiavo Rapopoi'taitū.!pagrindus ir jais apsiginkla- 
kad ja Panevūžv reikia sulaiye žengiame pirmyn: prie

u. Lening ‘adė demms ^-s pvp* 
IIKI/MM) žn: >nių.

teip karštai, kad nū nepaju-l
i
munistų. Jie m^tė Balfour’ą • B-i rž.eln

.smerkiančias pfoklemacijas. ;politinė
jvaikščiojo iš b 
idžiuma žmonių.

visus lygiai im li, visiems gy
venimą nori pądarvti inalo- 
uiu. saldžiu ir Liesiu.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai turime džiaugtis, kad 
mes turimu pikių organizaci
ją-. kuri yra nastatvfa ant 
koopuratyviii pamatų, kurie 
vra Kristaus paduišita or
ganizacija vra i.iutuvių Dar-

ak vs apsitararavo.. .
Prasituštinus suolam.-
do Lauras ir radęs rsuolu ,rankovės >r.kymmui: "Ma-.
aldakm-.- pradėjo iš j.,s eikiva nam... jai. mūsą , Bl.la.ii„į pal.lam™ra.

i Balsu ir delegatų laimėjo 
mai- 'daugiausia katalikai ir soci-

RINKIMAI BELGIJOJ.
Pereitą nedėtą Įvyko r

Lauras mat

mate
šč-ia atsikėlė eit

, .. . , Tuomet umamatė. 
mjojo. na tebeklūpo

su dukrele.
.iv

Jbiuiu.kų Koouerai vvū Siijun-
m'igia dešintuo- 
varinio metus.

laiką ji 'pridengė po 
savo vėliava netoli dešimties 
tūkstančiui lietuviui 'larhiiun- 
kų. kurioms siteikū daug 
dvasinės spėkos ir galės ka
rianti už šviesesni rvtojų.Iki 

'.šiol ji formavosi ir mokino
si gyvenimo vargti — dabar 
rengiasi prie dešimties me
tu sukaktu viii —prie pirmo
jo suaugesnių jnbiliejaus;- 
uuo apvaik.ščtojiino istorišy, 
koj*»u*eww> reikės yrradėttVF-^ 
sai kitokiais žingsniais ženg
ti pirmyn: reikės jungti 
darbininkus ne vien tik dva- • 
ainiai, bet i r ekonominiai.

Lietuviu Darbininkų Ko- 
operatvve Sąjunga bei kito®' 
panašios darbininkų kuope-

>ius -

Pralai^nėjo konser-ill !<mtą-
' K “^"istai. Bet. Panevėžy Įsėdus Rap<»pm-

neturi di- taitei Į siaurojo g<džk<dio va
goną. atvvko policija ir sn-

— laikė Rajioportaitę. Darant
tSITETUI kratą Rapoportaites portfc- bę ir brolvbę. nes tai c>ą .ui 

ininkas žy-,1\- rasta komunistinės litera- jn-im-ipai. Bet tai netiesa — 
rmeyer au-įtūros. o sakvojaže jos užra- šitie poneliai labai meluoja ir 

unuversi-Kdudien vuase. ——i *
I Rapoportaite kaltinama
.už priklausymą komunistu

lauk. Tik;nei vien partij 
kad kam- džiunios.
jo žmona' —

DOVANA
r sakoma-' NJnvYo

giesmę.
das aidėjo palubėmis bažny-'nesutikus kur Lauro arba jo

_ii. ir paskui neturėt iš 
po daug nemalonumų, nes 
i.Lauras griežtai jai drausda- 

"LinJ<smų dieną”, išgircįesy^dtj,bažnyčią ir atlikinė- 
Nuobradų Lauras stabtelėjo ti katalikų priedermes. Jinai j”^-- Alleliuja! 
ėjęs. įkišo ranką Į kelnių ki-Įh- neidavo į bažnyčią, išsky-' 
senių, issieme brauningąi is- !yUS didesniąsias metines ^m-ūjo pulti jam Į glėbi, fyet f RADO BRANGIĄ ŠPILKĄ. Ipartijai ir už komunistu lite-
mete šovinius, nusispjovė ir^šventes kaip Kalėdas. Velv- ^susilaikė, šventoje vietoje.' Philadelphia. Pa. — Dvi natūros platinimą.
t‘”“’ (--mv O.L.-"..;... Nenorūda-pik :>tarū: — Aiuiluja. Ale- įaunos nu-rgaitūs gatvėje ra-į Tei<K!e Rapopm-taitū pa-

įVo namieje pragarą kurti.. . jb’oja!.. ir pasiėmę Jievutę do špilką. Ją atidavė poli- ‘ rei-k- ka(Į - k(>nitIllisTlI par.
I įėjusi Į bažnvčią atsisėdo įviens už vienos. Kits už kitos :cistui/ Ištyrus pasirodė, kad ri jai lie{)rik!ailS(,. (, (]el lite-

i pačios ’su dukterim ant suolo pačia- į rankutes parėjo namo.. . .Špilka beturinti brangų dei- i-|.an-H.()x paaiškin 
nesuminkštino mano ,me kamputyje, moterų pusė-į Kuo tos dienos nepraleis- mamą, špilkos verte yra 
v VI M TV- ■ 2,. - ‘ . I/Iūv.a iv/“ N V’o /1 i 4 Y i / v ‘ }

loniai: <las Samuel U n
— Linksmą dieną aptiirė- ikrųkr-nanj 

įtetui .JeruzūTilne $20.000.
Laurienės veidas nušvito.

Nors Kristaus principais 
dažnai dekoruojąs) socijalis- 
tai ir Įvairūs kiti oportimis-

inimm.ja. Tie pri ne i [ra i-vra 
jie j u. bet mūsų — Kristaus 
'sekėju. J ie ■ visokie bedif-

tare: įkas. Sekmines.
' —Vis-gi ta bažnytinė gie: 

mū galinga... Nepergalėj 
manęs dukters, nei kad jie eaeos. išmintingi: 

mokėjo tokius didelius dalv-

geležinės valios pavasario ry-;je. ]<a([ žmonės jos nematv-
to saulutės tekėjimas, paukš-jų. nes jai buvo gėda už jos; kad nei'ii vrni trys kartu į 
telių čiulbuonėlių čiulbūji-įvvro darbus ir dėl jos bied- ‘bažnyčią . Lauras virio vi
lnas. nū brilijantinūs žalioje :T1vstū>. nes neturėjo su kuo-'sa' kitu žmogumi. Jųšeimv- 
žolė žėrinčios rasos... ėjau, mii nei mergaite šventėms bicjr užviešpatavo laimė, ger-

n e pa 11 j b * i i • Kasmet smaukė s v.
.Velykų ir kitiems papasąko- 

apm tai. kaip jie iš be-

kad ne1/n

IŠDYKIMAS VAIKŲ 
PADIDĖJO.

'davusi literatūros ir prašiu

ir būčiau nudėjęs tą. kas į 
man seniai skersai kelio sto-1 
vedamas neprileidžia prie.. . j 
tos. ..tegul ja., šimtas pvp-l

'te [>asieme rožančių ir kalbe-j
r - 'jo patvlomis viena po kitos( ui Lauras mmispmve. va- 1 • • r

landūie pastovėjo vietoje, ir 
Ivg nežinodamas ka darvti ė-

Atsiklaupusios su mergai-i

kaip dabar
Lir.

bino ant sumos. Choras už- .y"-.į-.
i atsidūrė prieš .t™*'1 -Unk^ ap- 

turejonj kurios is seno nore 
jom.. “ Laurieniai kaž kas

M'

jpartmeuto kdmisi joui(*riu< 
r rederick A. VValiis pasakė, 
kad dabar prasikaltimų esą 
daugiau, negu ją būdavo 

.prieš 191b m. Sake, kad 
miesto kalėjimuose kasdien 
sėdi vidutiniškai Ū.(MW) kali-

au-

stot v pasitiks tūlas jai nepa
žįstamas briunielas. kuriam 
ir reikia įteikti literatūrą: 
kad literatūra buvo drau
džiama Rapoportaite žinoju
si. bet koks jos turinys jai ži-

hažnyčios <luris. . "Linksmą 
diena apturėjom.
seno norėjom.. . ” andf baž-P"sl s" r,f'rjird! P"' 

skriode. Pati savim neužsi-

■ Ibm;.
p<-r šx

pne* 
bei'f

ų. * kurių amžius daug 
a tarp Ui ir 2d m.

Kai kurias Rapoportaitės 
dienyno vietas teismas skaito 
uždaromis durimis — piibli-

'duoti. < > kadmi 
nepripažįsta Ki 
j ie a rba netu ri J 

į jeigu turi ir s; 
veidmainiauja — 
>avais aurūdalai

rirtis — ater-
'liosai uaaiš

tuščių nebuvo.

ro balsą, kurs chorui

Alelm.ia. Aleliuja. Alelim

įbrang'i mū-ii "Linksma Die
nia“ ir ”Alleliiija." O 

u<-engki?n 
l'.cv, Laiminga

me*

DIDYS KARO JĖGAS.
Turkijos parlamentas pa
yru šbipMMt.ono karo lai- 
;iiis i? .'kl2.0tMi.0tK) orlai-

Ipažino kalta kaltinamuose! ’ .
. • ■ - i i o ii!punktuose ir priteisė piisau-1,

1 • • i t i I ■< o •• (,tri] meti] su, tikiu jų darbų ka-| 
įėjimo, bet priskaičius jau1

ir gaiviau. Ūžė bažnyčioje 
kaip bič-iu avilvje. — Lauras, 
neiškentęs įėji, i bažnyčią, 
jau sėjvnių
tai atsistojo viduryje tarp, 
suolu >n kitąis stovinčiais pa- Atsistojo, per žinomu gal- 
rapijonais. ,vas pasižiūrėjo. Taip, ištik-

Ir prisiminė- jam dienos 
jaunvstės. kūdikystės, min-

rujų. tai
melsdamasis

■i-'ikehume
palinkimi]

vn. užsimiršo kiū

don"-

į REZIGNAVO MINIST
1 Droselis. — Belgijos 
ni-teriųi kabinetas rezignavo.

iPremiern buvo Thaimi>.

bausmės. Rapo

imu dar inūiu 
Rapoportaite <

Pa nevėgieda, tai jo balsas, tai ji'< kėlė iš grabo, mirti ir praga- KONFERENCIJA KALEJI-
pats. jos kitunmet buvęs an- r;1 pergalė-ie<. • MŲ KLAUSIMU.
gėlas mylimiausias, o iiasta-■ Iyrisiminkirrie kaipaidūda-i Lomlmi. — Rugp.i. 3-10dd. : NEPAKANKA LIGONINĖS, 
raišiai.- laikais subodievūjęs n> Lietuvos padangė^ i r lau- iv\ks larptautine kalėjimų j 
ir tapęs jos kankvfojmni. (kai su miškais ir gojaliais klausimu konferencija. Is

Prisilenkusi prie J ievutės Veivkų ne lik rvtais. bet ir 8uv. Valslijų atvvks ton
sako: per visas švimte- — visur kon f ereliui jon 12 delegatų.

— Jievnte dukrele, prašvk ••Aleliuja“ skambėdavo s(-, -— -------------

nč-inis iiritart chorui paleis
damas savo graži] bosą "Ale
liuja. Aleliuja. Aleliuja !'.. .

Sužiuro žmonės, nustebę 
kas čia taip gražiai ir tarp 
stipriai užtraukė, kad net Sgerojo Dievulio, kad rnūsij nmvėio. teboskainba ir dabar. ’ ŽUVO DU MAINIERIAI. 
langai sudreliėio. Vienas ki-[tėveliui duoti] dvasią šventa.' 
tas neiškentė neatsigrįžęs pa- kad jo širdį Jis pats prie sa-į 
žiūrėti. O gi Žiūri, kad tai 
bedievis cmilikas Lauras... boję mus visus visuomet lai-’liuja. 
žmonelės net pečiais patrau- k'Mų..

ra Ilvlan

jei nebus

DIDELĖ EKSPLIOZIJA.

giniu drci>ūjo visa apylinkė. 
Vienas žmogus vietoj žuvo.

kad
toliu už apie •*! Dar
bininku buvo sprogimo laiku 
3b5. tarp jų merginų.

trokštame. Tat išmokime ją 
mylėti ir jos ieškoti. Cika
da pamilūsime ją ir pradėsi
me ieškoti, lai niekur kitur 
nerasime kaip tik /.oopmucL

kime iš minties keoperatyvio 
dėsnio: dirbkime \'i>i. gdbė- 
kimčs vienas kitam, organi
zuoki mės i vieną dūdelę gru
pę. kurioje suvieniję spėkas 
paskui galėsime nuveikti di- 
d'diu> darinis. Pa si s t engia
mu per švente- prikelti nors 
pi>'-ieną <larhininką. .kurie 
iki šiol nedorųjų! budeliųbUr 
vn palaid'iti ir sunkiai pri- 
•vlūgti — nemato šviesos, var
go ji n k Ižia ilsiame u r ve —ne- 

-a. Pasa- 
Ameriko-

I

į

eliui duotų dvasią 'šventa. op-kose ijžsimiršfa ir Lie- i Cripple Creck. (Jolo. —;1G metų ligoninė jinvo atida- 
itiivos pusbedieviai ir jie gir- \ irtos anglių kasvkloj išti- ryta, tai tada ten laivo 9.(MM)

< patrauktu ir savo sv. glo-(da “ Link<nm durną " ir “ Ak- ko ekspliozija. Nelaimėje žu- gvventoju. Dabar ten vra
' o du angliakasiu ir kitas su* 200.000 gyventojų. Majoras

F. Virakafi. žeistas. žadėjo dalyką ištirti.

ar/ '

JKY-EI K 1N l visus koopęp 
ratoriiiK-<lai+wu>to.iiis su šxen-v 
tomis Veivkomis ir linkiu 
sėkmingiausiai d;nbųo1ia ir

ko kilo didelis gaisras;, 
rogimai buvo [lenki, kuri'

tik krikščionis 
-i ioje. kuri 'r;:

liems. kad
I >a ibi ninku Sąjunga.

r eina vajus, ir 
laba i lengvai ga- 
tšv’ i gailti (li-

kukiui

dėlę naudą.
Su \’' i\ i.u n elnėmis su- , 

judėkiim- vi-i. kelkimės, at- 
gimkinic ir /'-ūkime pdft.., 
darbininku Šviesos — geros, 
oiganizaeijos — darlio ftnOųj 
nųi kooĮM-raeijos.

tiko, tai visi suprato pavo
jų ir leidosi lauk. Merginos 
lėkė andamkiis nžsiverlusisb 
tMit galvų, kad a|wisaugoti žengti priu n<ąrrst;mčios Avifr-a.
nuo dūmų, suunivės. liepsnų sos.
ir lakstančių stikhj.

1



BAUDŽIAVA
KETURIOS DIENOS

.'bgrė aukso spindulių. Visa’kus. Žemės veidas rasoja 

gamta'atgijo. Medžiai su ši- gailiomis ašaromis. Ji vu

^Mintis Duonelaičio raštų) čiau * vakarop nusileidžia, 

f Prašvito skaistus saulutės Kasdicn ,l-v_katajQ-s T’"du' 
Jęidas, ir tūkstančiais pa-|l*al ir ilgi šešėliai kloja lau

pavasario dienas.

., Aš atsimenu, 1
zvimbė kulkos, kaip krito pakirstos medžių šakelės.

i Šaudymas darėsi dažnesnis. Pro miško kraštą 
pasimatė kaž-kas raudona, blizgantis įvairiose vie- 
tose.

FiI.
&

i

Jais, žoles ir lankai, visi nu
metą ^žiemos skrandui, ėnie 
reikš!, gyvybes galias. Pau
kščių • čiulbėjimas, žvėrių 
džiaugsmingi riksmai pripil
dė orą. Dainų melodijos 
skambėjo po pievas ir girias, 
jų akordai garbino Dievą.

Šviesus išausta pavasario 
rytmtys. Saulute, apleisda- 
ma savo patalą, kopia aukš
tyn ir ten. prasiskverbusi 
per mažutį langeli. jn> sama
notu "Stogu, žadino būrą. 
“Kur žagrė ir Šėmiaii — 
Ir taip eina jisai Į nubrinku
sius laukus, kur su Dievo pa
galba, pradeda sunkti artojo 
darbą.
' “Aš būras, aš bėdžius... 
Liuosybės niekad nematau. 
Nuo jaunystės iki karsto, 
vargti vargti papratau! 
Taip nusiskundžia baudžiau
ninko širdis. prislėgta vargų 
našta.

, _ 1 ' Piidi
Prasideda ištisa eile dar- 

bų: užkrėst, užart, grūdelius 
barstyti, šieną piaut. S1T'įkaista 
griebt ir visas gerybes iš lau-i]iepiĮl < Karal’iaučių.
kų suvalyti. Ijy. (<p- ppvąi. rie vyžo naba-

Džiaukis būre šventes ]ta- ,g;ii va.žiuoja per spėraus. k;id 
( vasario švęsdams! pik savo ponui Įtikti. Bet čia

Džiaukis išvydęs marguo-biuvargęs būras, susalęs ir ne- 
"■ . jaučias pievas! 'gicęlros verčiamas, slepias

l Džiaukis tą darbą vasauą Havo samanuotoj bakūžėj, ir

kia prisimindama giedrias 
Žemės 

skunda ilgai šlami pageltu
siuos medžių lapuos, kol ji 
nustelbia žiemos Mastai.

BiU su baudžiauninku ki
tai])! Jo skunda nenyksta. 
Sunkus vasaros darbas atė
mė daug spėkų, artimesnė

baiga. Bet čia tikrasai gy
venimo šaltinis jo neaplei
do Savo darbo vaisium nau-

širdis lai atjaučia, ii' jis da
rosi linksmesniu. Tada pa
sistiprinęs ir numalšinęs al
kio trošku]Į.dalinai pamiršta 
vargus. Tai apsireiškia Kri
zo ii- Bričkaus asmen\'. Bet

Įsigeria, jog ir proto nusto- 
;ja. Įsigėrę padaro daug ne 
; malonumų sau ir kitiems. 
UTai Slunkius. Plaųčiūnas.

; pridengė 
Baidžiau- 

•i a darbas.

ms Dievą

I

i

■ ta jos brangusis sūnus, josios darbininkas ir iriaūtin- 
tojas!
\ 0 aš*.. Aš taip pat.. Aš net norėčiau su juo

■ pasikeisti.:Kaipv jis laimingas: nieko jis >negirdi.
jis nejaučia nei žaizdų skaudėjimo, nei mirtino dlgė-i: 

Į šio, nei trbškūlio. Durtuvas pataikė tiesiai širdin, i 
j Štai jo niundreriuje juoda, didelė skylė. Aplink ją 
kraujas. Tatai aš padariau; Aš to nenorėjau. Nie
kam nenorėjau aš blogo, kada ėjau kariauti. Min- 
tis apie tai, kad aš taipogi turėsiu žudyti žmones, kaip 
tai bęgo nuo manęs. Aš tiktai vaizdavau, kaip aš' 
atstatysiu kulkoms savo krūtinę. Ir aš ėjau, ir sta
čiau. Nu, ir ką-gi!. . Kvailas, kvailas!..

O šisai nelaimingas “felachas” (jis turi Eigip- 
to uniformą), jis dar mažiau kaltas. Pirm to, kaip 
juos sodino, lyg silkes statinėn, į laivą ir vežė Kom 
stantinopolin. jis net nieko negirdėjo apie Itusiją nei 
apie Bulgariją.

Liepė jam eiti, ir jis ėjo. Jeigu jis būtų nėjęs, 
muštų ji lazdomis ir net. gal imas daiktas, kad koks 
“paša’’ paleistų Į jį kulką iš revolverio.

'’-Jis ėj£ ilgą, sunkią kelionę nuo Stambulo ligi 
Ruščuko. Mes puolėme, jis gynėsi. Bet matyda
mas mus esant baisiais-žnionėmis, nebijančiais jo pa
tentuoto angliško šautuvo'“Martini ir Pibodi.” kad 
mes vis šliaužiame ir šliaužiame pirmyn, — jį apėmė 
baimė. Kada jis norėjo prasišalinti, kaž-koks mažo 
ūgio žmogus,- kurį jis galėjo vienu savo tamsios ran
kos dūžiu užmušti, prišoko 
tuvą. Kuo-gi jis kaltas.' 
tatai aš. kuris ji nužudė.'

Kodėl mane kankina
Kas žino, ką reiškia šitas žodis 
mes ėjome per Rumuniją

kaip mes bęgome miškan, ..kaip mai. Aš esu krūmuose. Manęs nerado! 
. <Įuntu, kaip juda ant mano galvos 

nys. Vienok, kokiu būdu aš atsiradau krūmuose, 
jei jie manę pašovė lauke.

. Tur 'būt, jau. sužeistas, atšliaužiau čia, . nete
kęs iš skausmo sąmonės.

Keista tiktai, kad dabar aš negaliu pasijudin
ti, o tada galėjau prisislinkti ligi tų medelių. Ir, 
galimas daiktas, tada aš teturėjau tiktai vieną žaiz
dą, o kita kulka mane jau čia pataikė.

Balsvai rusvos ylėmės sujudėjo aplinkui manęs. 
.Didžioji žvaigždė išbalo, keletas mažų pranyko. Te
nai užtekėjo mėnuo. Kaip dabai' gera namie. .. 
Kaž-kokiekeisti garsai pasiekia mano ausį... Lyg 
kas dejuoja. Taip, tai dejavimas. Ar kas guli ša
lia manęs, taipo-gi užmirštas sudaužytomis kojomis Į 
ar kulka viduriuose. Ne, vaitojimai tai partimr, o 
šalia manęs, rodos, nieko nėra. Dieve mano, juk 
tai aš pats esu! Tylūs, skaudūs vaitojimai; ar iš- 
t ikro man taip skaudu! Turbūt. Bet aš to skaus
mo nesuprantu, nes mano galvoje migla, švinas... 

j Geriausia vėl atsigulti ir užmigti, miegoti, mie
goti.. . Bet ar aš kada-nors pabusiu! Vistiek. Tą 

, pačią valandėlę., kada aš ketinu gulti, — ilgas/iš- 
hlyškęs n ėnulio Šviesos ruožas aiškiai nušvietė vietą, 
kwr aš guliu, ir aš matau kaž-ką tamsų, ir didelį, 
gulintį už penkių nud manęs žingsnių. Keliose vie
tose ant jo matomi mėnulio šviesos atspindžiai. Tai 
sagos ar ginklas. Ar tai lavonas, ar sužeistasis? 
Vistiek — aš gulsiu...

(kaip jis pateko mūsų grandinėn! į)amani£u sau) 
staigiai prisiglaudė prie žemės ir tyliai žiūrėjo Į ma
ne savo didelėmis bailiomis akims. Iš jo burnos te
kėjo kraujo srovelė. Taip, aš tą gerai atmenu.

AŠ atmenu taipgi, kaip jau beveik miško pa
krašty. tankioje žolėje aš pamačiau... jį.

Tai buvo milžiniškas, drūtas turkas; bet aš bė
gai: tiesiai į jį. nors aš buvau silpnas-ir išdžiūvęs.

sušlamėjo, kaž-kas, kai]) man pasiro- 
pralėkė pro šalį, mano ausyse kaž-kas 
“Tai jis į mane Šovė,” pamaniau.

O jis drebėdamas iš baimės susilenkė ir šoko į 
tankius krūmus.

de. didžiu!

kuri dali
as tarpe, 
odos, žiū- 

džiaugdamasis 
įtos sūnumis, 
aš vejas švilpia 
sienų, dejuoja

įtindamas v

Džiaukis būre! Palaimą; 
suteikia Dievas! ' 

jkia nusiskundimą 
Pasipuošė pievos žalumu. ■ S.,V()

Mąrguoja iškloti gėlėmis lau- į

kai. ■ Siūbuoja lengvaus vė-p. 
jelio pučiami, rugiais užsė- 
ti, laukai. X ųp11()

Čia gi slepiasi bandžiau-mž .b 
ninko sunkioji jo gy\ e’nimo.;i r-gi 
našta. Čia atsiveria skundų .taip
šaltinis, kuriam palengvinti įsvajom apie vargus 
— tai prakaitas. Čia slegia :č-iiis. ir- laimę — bu 
jo širdį troškulys, kdrj pra- Mnt' 
šalina Anrtmono lazda. Ne' y;1 
kar kitur, vien čia užsiveria (1... * 
Šviesesnės ateities pumjnirč-p.,,:;;., 
lis. Tas nu.mnurėlis- laikui 'i.,i i ■ tn<l: .
bėgant prasiskleidžia, ir pa- 
sirodo jaunučiai žiedai. Iš- n;. 
kilęs saulutės veidas tarpjo -;nn 
ir skleidžia kaskart žiedo- 
Uus- x Tob

Stoja ruduo. Saulutė ri-m<tsl 
tas nuo mūs. ir kaskart grei-

amamiotoj bakūžėj

džiai

taut

Galima buvo apeiti krūmus, bet iš baimės jis 
nieko neatsiminė ir ropojo pro duriančias šakeles.

Viename mūšy aš išmušimi jo šautuvą, kitame
— kaž-kas ištraukė mano durtuvą. Kaž-kas suriko,
ar

Mūsiškiai šauk
lio!" griuvo, šaudė.

ioviau kekių šūvių,Aš atmenu, kad aš ir-gi i 
Jau išeinant iš miško, aikštelėj

Staiga “valio" pasigirdo baisiau, ir mes visi 
pasijudinome pirmyn.

Toliau —ne n^s. bet “mūsiškiai.” nes- aš pasi
likau. Man tai rodėsi keista.

Dar keisčiau buvo tas, kad staiga viskas dingo. 
Visi riksmai ir Šaudymai nutilo.. : Aš nieko negirdė
jau ir tiktai mačiau kaž-ką mėlyną: turbūt, tai bu
vo dangus. Diskui ir tai pražuvo.

Aš niekujymet nesu buvęs tokioje keistoje padė
ty. Aš milejau. rodos, ant pilvo ir priešais mačiau 
tiktai mažą žemes kąsnelį.

Keletą smilgelių, skruzdė, ropojanti pey jas. 
kuokšteliai likusios pereitų metų žolės, — štai vi
sas pasaulis. Ir matau aš visą tiktai viena akim, nes 
kita ]>rislėgta kuo tai kietu, turbūt. š>ekele, ant ku
rio.- atsirėmii' mano galva.

.\š jaučiuosi b,ainiai nepatogiai, ir noriu. l>et vi- 
■supranta. kodėl aš negaliu pasijudinti. Taip 
laikas. Aš girdžiu svirplių zirzimą, bičių dūz- 

Apartto nieko nėra.
laiiims darau pabaigas paiiuosiioti iš po savęs 
dešine

Degi

nu

.n.
n<

ta; >11.

augaus: .'.r 
lindau.’ Pis

inmm

Galm-1 p n n

J\. 9nul):<li'is

V'.VVi; « A

iš Lietuvos
;1| PIETARIO RAŠTAI, drūLū

darais. I)ii tomai 2.00 K

■ ai

atsiremdamas abiejomis ran- 
istoti ant keliu.

išnaujo griū

D matau aš žvaigždes, kurios 
ant tamsiai mėlyno bulgarų 

ne palapinėj.’ Delko aš iš jos 
m ir jaTčm kankinanti kpjose

ar ne .' 
skaus- 

Kada liečiu jas 
tre<nis.

lip dantims geliant: losiantis, trau- 
svse skamba. Galva nusviro. Aš

Aas. Pavojingai 
:is u-n. 
ra uja i

KMM matu

I LIETUVOS ĮSTATYMAI. labai didelė 
[[ : knyga. 103*2 pusi., apdaryta, tik ..

[‘PALYDOVAS, labai graži knyga, gi 
i! - audeklo apdarais, kaina............ ■

. . $1.00

Ne. negalima.^ Mūsiškiai nenuėjo pirmyn. Jie 
čia pat. jie išmušė turkus ir liko toje pat vietoje. 
Kodel-gi aš negirdžiu nei kalbos, nei ugniakurų treš- 
kėjimoBei ir silpnumo aš nieko negirdžiu. Jie be
abejo čionai. Gelbėkite! gelbėkite!.. Užkimę vai
tojimai pasigirdo iŠ mano krūtinės ir nebuvo ant jų 
jokio atsakymo. Balsiai išsisklaidė jie nakties ore.

Viską' tyli. Tiktai svir])liai tarška, kaip pirma 
be atilsio. Mėnuo žiūri į mane savo apskritu veidu.. 
Jeigu jis būtų sužeistas, jis būtų girdėjęs tą riks
mą. Tatai lavonas. ; -

Ar mūsiškis, ar turkai! -O. Diev« mano,! Ar 
ne vistiek? Ir miegas nusileido ant mano degančių 
akių.

'Guliu užmerktomis akimis, nors jau senai nu
budau.

Nenoriu atmerkti akių, nes per uždaras blaks
tienas jaučiu saulės šviesą: jei atsimerksiu, ji rėž’ 
akis. . j

Ir .geriau nesijudinti...
: Vakar (rodos, tai buvo vakar) mane sužeidė;
[praeis para, praeis antra, ir aš mirsiu. Vistiek.

ąl Geriau nesijfidinti. Tebūna kūnas bejėgis. Kaip
būtų gera sustabdžius taipogi smagenų darbą.. Bet 
niekuom negalima jo sustabdyti. Mintys, atsimi
nimai veržiasi į galvą.

Vienok, tai neilgam, netrukus bus galas. Tik 
laikraščiuose liks kelios eilutės, kad “mūsii nuosto
liai nedid(*ii: sužeistų tiek tai: užmuštas eilinis karei- 
vi>-savanoris Ivanovas.”

Ne. net vardo nei pavardė nebus paminėta: bus 
paprastai pasakyta: užmuštas vienas. Vienas eili
nis kareivi-, kaip koks šuniukas.

misas vaizdas
Tai buyo -enai: tikriau vi.-kas. visas mano gyveni
mas. tasai gyvenimas, kada aš dar negulėjau 
daužytomis kojomis, tai buvo taip senai.

Aš ėjau gaive ir žmoniii būrelis pastojo man ke
lią. Mini;1, stovėjo ir tyliai žiūrėjo į ką tai balkšvą, 
sukruvintą, rėkiantį.

Tai būta mažo, gražaus šunelio... Arklinio 
tramvajaus vagonais jį parvažiavo.

Kiemsargis praskyrė būrį, paėmė šuniuką 
sjirando ir nunešė. Būrys išvaikščiojo.

Ar mane ka> nuneš ? Ne. gulėk ir nierdėk. 
kaip puikus gyvenimas! Tą dieną (kada atsitiko 
šuneliu nelaimė) aš buvau laimingas 
apsvaigęs, ir buvo delko. 
kitę manę: 
baltinės 1^

I.ikiti
mai. kūne nenorom* prilygstate kančioms.
gūsy, ilijfsy! Tu skaudesnis už žaizdas.

Vienok, darosi karšta! Saulė kaitina. Aš pra
veriu akis, matau tuos pačius krūmus, tą patį dan
gų. tiktai dienos šviesoje. O štai mano kaimynas. 
O. tatai turkas, lavonas. Koksai jis milžinas. Aš jį 
pažįstu, jis yra tas pats.

Priešais mane guli manimi užmuštas žmogus. 
Delko aš jį nužudžiau? Jis guli čionai negyvas, kru
vinas. Kodėl likimas atvarė jį čionai t Kas jis tok
sai ? Gal hįt, jis taipogi turi senų motinų.

ligai ji sėdės vakarai* prie savo vaisingo moli- ma; iaiųrio*
""--------------- ----------------------------fe"’"

kiirį jis galėjo vienu
ir Įsmeigė jam širdin dur
ie koki mano kalte, nors 
Koki mano kaltė.’

tlys.’ Troškulys!
Net tada, kuomet 

darydami' baisiuose prie 
40 laipsnių karščio ]rerė,;:muo>e po ])enkiasdešimt 
verstų į dieną, ir tuomet aš to nejaučiau, ką jaučiu 
dabar.

O, kad ka> ateitų! Dieve mano! O juk jis ta
me dideliame plokščiame bulely beabejo turi van
dens! Bet ligi jo reikia mišliaužti. Kiek taėman kai
nuos! Vienok, būtinai dašliaušiu!

Ropoju. Mano kojos velkasi... nusilpusios ran
kos vos tik. pavelka bejausmį kūną. Ligi negyvėlio 
yra apie du sieksniu, dėl manęs nedaugiau, bet blo
giau negu dešimts verstų. Vienok reikia šliaužti. 
Gerklė dega, degina, tar>i ugnim. Be vandens grei
čiau galėsiu numirti. Vienok, gal...

Ir aš’šliaužiu! Kojos velkasi žeme, ir kiekyje- , 
nas judėsysMš5aukia‘ nepakenčiamą 'skausmą?*' As'.' 
rėkiu, rėkiu vaitodamas, o vienok šliaužiu. Ir ga
lų gale, štai jis. štai plokštasai butelis.. . jame van
duo — ir kiek daug! rodos daugiau, nei pusė butelio. 
O! vandens užteks man ilgam... ligi pačios mirties!

Tu geibi mane, mano auka!.. Aš pradėjau at
raišioti buteli, atsirėmęs ant vienos alkūnės, ir stai
ga, pametęs lygsvarą, sugriuvau veidu ant savo iš
gelbėtojo krūtinės; iš jo jau buvo jaučiamas stiprus 
lavono kvapas.

Atsigėriau. Vanduo buvo šileas, bet nepage- 
dęs. o be to — jo buvo daug. Aš pratęsiu dar ke
letą dienų. Aš atsimenu. “Fiziologijoje normalaus 
gyvenimo’’ pasakyta,-kad be maisto žmogus gali 
pragyventi ilgiau savaites, būtų tiktai vandens. 
Taip, ten dar apsakyta vieno saužmlžio istorija, ku
ri.- žudėsi alkinimu. Jis gyveno labai ilgai, nes jis 
atsigerdavo.

i-gi.’ Jei < 
Kas iŠ to.’

y vemsiu penki a.

Ar te:svbe. kad

Pradedi; ai.'iniinti viską >u manim buvusi pra
džioje m-;i'<kia:. p;i<kui aiškiau ir darau išvadą, kad 
ims- imvk-.i nerišti. X-.- aŠ >ugriv<vau (po to. to
liai; neatmeni;: lik atmenu, kaip visi nubėgo pirmyn, 
o aš m'ua'ū;a:i iiėc.ti. man pasirodė kaž-kas mėlyna 
prmš ;>k:<) — ir "U griuvau aikštelėje, ant kalnelio

Šešias dienas
j Mūsišikai nuėjo, bu 
ira jokio kelio.

kini iškyla mano vaizduotėje, pasidariau sau

Degiojo. Aru nc- 
Tiktai užuot tridienės, agonijos, aš 
mvaitę. Juk vistiek turiu mirti.

Ar negeriau baigti! šalia mano kaimyno guli 
su- jo šautuvas, puikus anglų isdubinys. Lžtenka tik

tai ištiesti ranką, paskui — vienas akimirksnis — „ 
ir galas! Šoviniai čionai-gi guli krūvomis išmėtyti! 
Jis neturėjo laiko jų visų iššaudyti. Ir štai, baigti, 
ar laukti? Ko? Ar išvadavimo? Ar mirties .’Lauk
ti, kol grįš turkai ir pradės lupti nuo mano kojų ©dą. 
Geriau jau aš pats.

Ne, neturiu prarasti čųio; aš laikysiuos iki ga
lo, iki paskutinių jėgų. Juk .Ligų mane ras, aš bū
siu išgelbėtas. Gal kaulai nepaliesti; mane išgydys, ė 
Pamatysiu tėvynę, motiną, Marytę.. . %

Dieve, neleisk joms sužinoti visą tiesą! Tema- 1 
no, kad aš mirtinai užmuštas iš sykio. Ką jos jausti ? 
turės, kuomet sužinos, kad aš kankinaus dvi, tris, 

iketuriaa dienas!
Galva sukas; kelionė į kaimyną \ i.<ai mane nu

alino. ‘ O čia dar tas baisus kvapas. Kai]) jis pa
juodavo... Kas bus su'.juo ryto, poryt? Ir dabar 
aš čionai guliu tiktai todėl, kad neturiu pajėgų nu
slinkti šalin. ■ Pasilsėsiu ir šliaukiu senojon vieton; 
laimė dar, kad vėjas pučia iš ten, ir nuneš nuo ma
nęs smarvę šalin. - *

Guliu visai nusilpęs. >Saulė degina man veidą ir 
rankas. Neturiu nei kuost užsikloti. Kad-gi veikiau 
būtų naktis! Ji bus, rodos, antroji. Mintys pina
si ir aš įpuolu užmarštin. Miegojau ilgai, nes. kuo
met nubudau, jau buvo naktis. Viskas, kaip pir- 

kaiiuyn^s guli, toks pat milžinių-

už

0,

A.š ėjau lyg 
Atsiminimai, nekankin- 

, aplenkite mane! Buvusi laimė — da- 
mčios.
tik vienos kančios; nekankinkte atsimini- 

0. il-

Toje aikštelėje pasamdė mums mfl-ųi mažas ba- 
imijeno vadas. “Drangai! m'‘> esame ten!’’ suriko 
jis mums <avo gaišiu baku. Ir mes buVome ten; tai 
reiškia, kad nie< ne<unmšti

Kode]-gi mane

South Boston,

$1

i • '. darais......................................................................$1.00

I! ŽANGAUS KARALIENĖ, gražiais aude- 
ų : klo apdarais.......................................................... $1.00

ALSAS imant ant-kart, atiduodame už. ... .$5.00

‘DARBININKAS’’I
366 West Broadway

. .. .$1.00
Juk čia ant lauko 

Beabejo juk aš ne vie
nas čia guliu. .Jie taip tankiai šaudė. Reikia pa
sukti galva ir apsidairyt].. Tą padaryti dabar pato
giausia. nes tada, kada st<mgiaus<atsistoti, sugriu- 
Vau ne pirmykštėm padėtin. bet pervirtai! ant nuga
ros. štai kode! man matyti žvaigždės.

Aš atsikėliau ir atsisėdau. Tai sunku padaryti, 
kada abi koji permuštos. Keletą kartų aš įpuoliau 
nusiminimai! ir galą gale ašarbmis akyse, nežiūrint 
į skausmą, atsisėdau.

Virš manęs matėsi tamsiai mėlyno dangaus kąs
neliu J ant kurio žibėjo vi^na didelė žvaigždė ir keletą.



Keli metai tam atgal J.

Atsipeikėjau pulko
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Vm-tė Vai. Vidugiryje
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Veltai ir be darbo gamintu.

1923—1
J. Naruševičius
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sliu ;

Kuri mes gauname pažint. 
Pažinus juo pasinaudot i 
Tr išminties nasimokint.

•>

Tau visuotina gerove 
Visu pirma tur’ rūpėt 
Kuriai turi pasišvęsti. 
Kad galėtu pražydėt.

Verčiau dvasioj pasimelsk! 
l'ž numirusias sielas,

Papuoštas gražiais žaliumyn 
Piažydusių medžiui lapeliais.

tuvės yra stambiu Yčo ban
ko šėrininkų ir dar priguli 
prie -ių bendrovių: “Kalki- 
nveia" Šiauliuose. “Bravo-

pas savo ir laivyno pini-
■mvafcė ? Be m Yčas sa-

? Ivanovai 1
"vvad T r

Tiktai po laikui mes apsižiūrim.
. Kai praded" gaisras isigalūt.
Kiek daug nukęsti mos vargo gavom.
Kai]) sunkai meilėj dvasioj kentėt!

Gyvendarns didžiai apsigausi. 
Keliu sunkiu ir akmenuotu" . 
Prie užbriežto tikslo keliausi.

■ii]) jis .juos sunaudojo ? apie savo bendroves ir šliu-

Jis tai rolei tinka taip, kaip 
Amerike bootleggeris prohi- 
bicijai vykinti.

G AKRAS IR MEILE.

Gaisras ir meilė — toki dalykai. 
Kurie nesako mums paprastai : 
-— Eiki i darbą, skubink gesinti. 
Kolei dar nedegame karštai!

Būvu kalini, būk Lietu-' pi 
liberalai norėjęs, kad 
valdžia pensiją mokėtą.

Visa pasaulinė gerove 
Trumpiausiais žodžiais suglausta 
Yra išreiškiama patarlėj.
Kurios mintis didžiai augšta.

bet
Tai

■šliupas matydamas, kad da

Jis trigsia 
i mane:

miegok ramiai!
Vėl miegu, vėl užmirštu.. .

ligoninėje. Prie manęs stovi daktarai, sesers-slau
gės, e. apart ją dar matau pažįstama man IMrnpi- 
lio pr.U'esnriav.s veidą, pasilenkusi ant mano kojų.. .

Suriksiujiems^. Užgirs mane net nuo upelio, sasfrlabai -geras -žmogus. ''Jis toks aukštas, kad, ŠLIUPO LAIVYNAS?

o katalikai turi 
visvien nusileisti.

šliupas Lietuv<ij(‘ organi- 
iiireda- !zuoj;l Etinės Kultūros Dr-ją.

Susituokiant ir norint ge
rai gyvent, reikia dvigubai 
tiek pelno turėt, dvigubai 
sveikatos ir dvigubai tiek 
kantrybės.

Petrai, aš negaliu

šmuliuose spaustuve’, ivai-!]aisvainania; sį()Vi už vieny- 
rms mastas ir visus įiai- ])C. sU Lenkija ir Vilniaus at- 
kius. šiandie Šiauliuose;
šliupo ^vadinasi “Titna-i

tr 
L

teisingumą, turbūt apie save

žygiais, alįtan, Šalčio ir karščio kanfiauB- 
^far galiau tiesa, kad guliu dabar šiose kanky- 

- tiktai dėl to, kad šisai nėlakningasai austo- 
enęsJ
ar esu padaręs ką naudingo kariškiems tiks- 

jąpart šios žudynės? Žudymas, žudytojas... ir 
Kuomet paketinau eiti kautis, moti* 

^'Marytė, nors verkė dėl manęs, bet nepriešta- 
yo man. Apakintas idėjos, nemačiau šiij ašarų, 

a nesupratau (dabar suprantu), ką darau savo 
imiesienis. Ar verta prisiminti? Juk negalima 
įėjusio grąžinti.
Ir kaip keistai atsinešė į mano pasiryžimą dau- 

įįjįelis pažįstamu. “Nu, jis lenda, pats nežino
damas už ką.” Kaip jie galėjo šitaip kalbėti? Kaip 
išgalima suderinti tuos žodžius su ją nusistatymu apie 
^aržvgiškunią, tėvynės meilę ir kitais panašiais su- 
pfratimais.

Štai važiuoju Kišinevim, krauna ant manęs ver- 
šeniką ir kitus kariškus pabūklus. Ir aš einu sykiu 
su tūkstančiais kitu, iš kuriu gal tiktai keletas ras- 

Įri’tūsi, panašiai man, einantys savo valia. Kiti lik
tą namie, jei jiems tatai leistu.

Vienok jie eina taip-gi, kaip mes, “sąmonin
gieji."’ Jie pereina tūkstančius verstu, ir kovoja vi
sai kaipir mes. arba net ir geriau. Jie pikio savo 
pareigas; nežiūrint į tai, jog tuojau-gi mestą ginklus 
ir eitu namo — tiktai pavelytą...

Pasikėlė aštrus ryto vėjelis.
Medeliai sujudėjo, nuskrido snsnudęs paukšte

lis. Žvaigždės gę>o. Tamsiai mėlynas dangus pilkė
jo, dengėsi irapiais plunksniniais debesimis; pilkos 
sutemo apleido žemę. Prasidėjo trečia diena mano... 
Kaip tatai pavadinti! Gyveninio? Agonijos? Tre
čia... K’rek jų dar liko?

šiainp atvėjy nedaug. Labai nusilpnėjau, ir, ro
dos, net nebegalėsiu nuropoti šalin nuo lavono. Ne
trukus aš su juo susilyginsim ir mes nebebūsime vie- 

.1 nas kitam nemalonūs.
I Reikiti atsigerti.

' \ Gersiu tris syk dienoje: išryto, vidudienį ir va- 
Į karo.

. \ Patekėjo s-aulutė. Jos milžiniškas rutulys, per
kirstas ir perdalintas juodomis krūmų šakomis, rau
donas, kaip kraujas. Šiandien, bus, rodos, karšta. 
Mano kaimyne — kas bus su tavim? Tu jau dabar 
baisus.

Taip, jis baisus. Jo plaukai pradėjo kristi; oda, 
iš prigimties juoda, balsta ir gelsta; išpūtęs veidas 

' ^j^ikilrat'kė. kad plyšo palei ausis. Ten knibždėjo
kirmėlės.

- v •Apautos kojos ištino ir batu ąsose išsipūtė mu- 
M'-žiniškospūslės. Ir jis pats visas ištino, lyg kalnas.

Ką su juo padarys saulė šiandien ?
’Y“ Taip arti jo gulėti nepatogu. Reikia toliau pa- 
at. ropoti, nors tai kainuotą man gyvybę!
0-- ' Bd ar įstengsiu? Dar galiu pajudinti ranką.
feT atidaryti bonką, atsigerti, bet jiajudinti savo sunku, 
fe bejausmi kūną!. .
M. Vienok stengsiuos krutėti nors ne po daug; nors 
W P° P11’*? žingsnio į valandą. Visą rytą pravarčiau 
fy šiam pers i gabenimui.
fe' , Skausmas stiprus, bet ką jis man dabar reiš- 
fe kia? Aš jau nebeatmenu, negaliu sau Įsivaizdinti 
fe sveiko žmogaus jausmu. Aš net lyg papratau skaus- 
fęjną. šįryt vienok nušliaužiau apie du sieksniu ir at- 
į. siradau pirmykštėje vietoje.
~į Bū neilgai teko gėrėtis tvru oru. jei tiktai ga- 
‘ ]i būti tyras oras sesių žingsnių atstume nuo pūvan

čio lavono.
Vėjas pasikeitė, ir išnaujo nešė į mane tokią stip

rią smarvę, jog aš alpau.
Tuščias skilvys skausmingai ir konvulsingai 

..traukiasi; viskas mano viduriuose apsiverčia; o ne- 
ralomis užkrėstas oras bepaliovos plaukia i mane.

Nibinunu ir verkiu.
v Visai nusilpęs, lyg be kraujo, guliu l^veik be- 

V sąmonėje. Ir štai.. . Ar tai tik ne iškrikusios vaiz- 
A duot ės apgaulė... Rodos man. jog ne. Taip, tai 

■ęr šnekučiavimas. Arkliui trypimas, žmonių šneka. Aš 
) vos ne surikau, tik susilaikiau. O kas, jeigu tatai 
• turkai! Kas tada ?

Y Tonis kančioms prisidės dar kitos, baisesnės, nuo 
4 kurią plaukai stojasi piestu, net .adą, kada skaitai 
|-j tiktai apie jas laikraščiuose.

J:c nulups odą, sulaužys '-užristąsias kojas...
Gerai, jei užteks to. bet jie juk pamišę. Ar ge
riau bis baigti gyvenimą jų rankose, negu čionai 
mirti! G jei mūsiškiai’ O. prakeiktieji krūmai, 
kodėl jūs išaugote aplink mane, kaip koki tanki už
tvara! Nieko pro jus aš nematau!

Tikt ai vienoje vietojo tarp šaką yra tarsi langas, 
kuris Ivid/ja man matyti apylinkę, lygumą. Ten. 
berods yra kaž-koksupelis, iš kurio mos gėrėm prieš

S _
A, štai milžiniškas, smėlinis, plokščias akmuo, 

^padėtas per upelį, lyg tiltelis. Jie boabejo jos per jį.
Kalba nutilo. Negaliu perprasti kokia kalhn jie 

^kalbasi: net mano klausa nusilpo.

Tatai bus geriau, negu rizikuoti patekti* bašibuzuką 
naguosna. ■ .

Kodel-gi jie taip ilgai nesirodo! Nekantrumas 
mane kankina; nepastebiu net lavono kvapo, lyg jis 
nei kiek manęs nevargintą. Ir štai staiga, ant pe
rėjimo per tiltelį, pasirodo kazokai! Mėlynos uni
formos. raudonos siūlės, durtuvai... ją visas pus
šimtis. Priešais ant gero arklio joja juodabarzdis 
karininkas.

Vos tik kazokai perjojo upelį, jis atsisukę balne 4us,
ir suriko: “Risčia — pirmyn!.. ”

Sustokite, sustokite, dėl Dievo! Gelbėkite, gel
bėkite, broliai! šaukiu aš, bet arklių kanopų dun
dėjimas, kardų žvangėjimas ir garsios kazokų kal
bos užslopina mano užkimusį balsą ir manęs neišgirs
ta: O, prakeikimas! bejėgis puolu veidu ant žemės 
ir pradedu vaitoti.

Iš mano apverstos bonkos teka vanduo, mano 
gyvybė, mano išgelbėjimas, mano nuo mirties ati
tolinimas. Bet aš tą pastebiu tik tada, kada van
dens liko nedaugiau už pusę stiklinės, o likusis Įsi
gėrę godžiom sauson žemėn.

Sunku apsakyti tą nusiminimą, kuris suėmė ma
ne po šito baisaus nuotikio! Gulėjau bejausmis pu- 
Jauprimerktomis akimis.

Vėjas vis keitėsi ir tai pūtė i mane tyru, grynu 
iru, tai vėl nešiojo aplink mane kiauri,ą smarvę 
Kaimynas šiandien pasidarė neapsakomai baisus. 
Vieną kartą atsimerkiau ir, pažvelgęs Į jį. nusigan
dau: jis jau visai neturėjo veido.

Jis išsinėrė iš kaulų. Baisi, kaulinė šypsena, 
amžina šypsena išrodė man taip pasibiaurėtina. tai}) 
baisi, kai]) niekuomet, nors nekartą man buvo pa
sitaiko laikyti savo rankose ir anatomiškai > 
galvos kraušits.

šitie griaučiai mundieriuje 
mis baugino mane. “'Patai karei

pasukęs aki jo .pusėn, aš vis matau jo galvą, su re
ta ilga barzda, ir pečius, nors neštuvus neša ant pę- 
čhj keturi augaloti kareiviai:

t— Petrai! šnabždu aš. K šliupas važinėjo po Ameri- tuom pačiu laiku pamiršta.
— Ko nori, balandėli! :kos lietuviu kolionijas par- P. Žaibo.
Jis pasilenkia ant manęs. klavinėdams laivyno B-vės Lfe

^etra'’k? g>Tdy!°^as1 J gre,t a*mirsiu • | šėrus. Manau dar daug kas gerai
t _x t i __ n^jjpjėk taip! 'atsimena tuos laikus, kuomet -

veikus visus kau- į šliupas net sušilęs šaukė j 
pirkti laivyno Bendrovės Še
rus! Tegul girdi Lietuvos 
vėliava plevesuos pasauly! 
nes laivyno visa mūsų tautos 
ateitis ir t. t. Žinoma daug 
buvo -tokiais Šliupo žodžiais 
'žmonelių sugriaudinta ir nuo 

išviliota.!

— Ką tamsta, Ivanovai, kalbi,
į Tamsta nemirsi. Tamsta juk turi

s koks laimingas! Nei kaulai, nei arterijos! Ir 
kaip tamsta išgyvenai tas tris ir pusę paros? Ką 
valgei ?

— Nieko.
— O ką tamsta gėrei?
— Iš turko paėmiau buteli.

dabaj' kalbėti. Paskui.. .

O saulė degina ir kepina kai]) pirma. Mano įmu
ko.- ir veidas jau senai nudegti. I ūkusįjį vandenį jau 
visą išgėriau. Troškulys mane tai]) stipriai kanki
no, kad nutaręs išgerti liktai mažą gurkšnį, aš vie
nu sykiu prarijau vis. O. kodėl aš nesurikau kazo
kams, kada jie buvo nuo manęs tai]) arti! Net jĮei 
tai būtu buvę turkai, ir tai būtu geriau.

Nu, pakankintu mane valandą, dvi: o dabar a“ 
net nežinau, kiek laiko turėsiu čionai guli"1.tarnas ken
tėti.

Motina mano, brangioji mano! Tu draskysi sa
vo žiluosius plaukus, muši savo galvą į sieną, tu 
prakeiksi tąją dieną, kada mane pagimdei; visą pa
saulį prakeiksi, kad jis dėl žmonių kančią išgalvo
jo karą.

Bet jūs su Maryte, tur būt, net nesužinosi* a- 
pie mano kančias. Sudiev, mano motina,- sudiev, 
sužadėtine, mano meile! O. kai]) ilgu, kartu! Ant 
širdies kaž-kas užgulė.. .

Yėl tas baltas šunelis.
Kiemsargis jo nepasigailėjo, sudavė jo galvą į 

sieną j r Įbloškė duobėn. kur meta šiukšles ir lieja 
pamazgas.

O jis buvo gyvas ir kankinos dar visą dieną.
Bet aš nelaimingesnis ir už jį. nes kankinuos 

jau tris dienas. Rytoj ketvirtą, paskui penktą, š.eš-^ 
tą... Mirtie! kame tu ? Ateik... ateik, imk mane!

Bet mirtis neina ir neima manęs. Tr guliu po 
šia baisia saule, ir neturiu lašelio vandens atgaivin
ti degančios gerklės, o lavanas užkrečia mane. .Jis 
visai subirėjo. Miriadai vabzdžiui griūva iš m. Kaip 
jie knibžda. Kuomet jis bus sviestas, ir iš jo beliks 
tiktai vieni kaulai ir mundierius. tuomet at^:s mano 
eilė ir aš būsiu toks pat.

Praeina diena, praeina naktis. Viskas taip pat. 
Artinasi rytas. Tas pats. Praeina dar viena die
na.. . Krūmai juda ir šlamena, tarsi tyliai kalbėtū<: 
“Štai tu m’rsi. mirsi, mirsi!“ “Tavęs nematys, ne
matys. nematys!“ — atrako krūmai kitoje pusnie.

“Jukna galimas daiktas: mes ją. čionai nematy
kim!. . ” pasigirdo šalę manęs balsas.

Sudrebu ir atgaunu sąmone. Iš už krūmu žiū
ri į manv geros mėlynos Jakovlevo akys, mano 
draugo.

Kasėjai! šaukia jis. -— č’iona yra dar <bu ir vie

“Šalin, kasėjai, šalin! Nekalkite manęs, aš 
gyvas!” noriu surikti, bet lik silpnas dejavimas iš
eina pro sukepusias lūpas.

— “Dievo mano! ar tikrai 
Eikite čionai. broleliai, mūši 
gydytoją šaukite!“

l’ž pusminueio lieja man hurnon vandeni ir dar 
kaž-ką. Paskui viskas dingo, Ritmingai supdamies, 
juda neštuvai, Tasai ritmingas judėjimas užsupa 
mane. 'Aš nubundu, tai vėl užsimirštu. Aprištos 
žaizdos nesopa; kaž-koks neišsakomai tylaus džiaugs
mo jausmas apėmė mano visą sielą.

Stok! i Nuleisk! Ketvirtas pakeiskite eile, pir- 
mvn! Imkite neštuvus!

K A -V .V07?> MIRUS NERAUDOKI.

Kam nors mirus neraudoki.
Karčiu ašarų neliek.
Tai jog nieko nepagelbės 
Tr naudos nebus nei kiek.

NELAIKYK DARBĄ NELAIME.

Nelaikyk darbą nelaime. 
Be] darbuokis nuolatos.
Nelauk už tai pagyrimo.

P. Žaibas.

Redakcijos prierašas. Mes 
l žinome, kad šitą 

straipsnį dėdami laikraštin, 
labai užrūstinsime pati Šliu
pą ir visus jo sekėjus šiapus 
ir anapus Atlanto. Prie šios 
progos išnaujo pravartu pri
minti laisvamanių taktiką. 
Apie katalikus jie prirašo, 
nebūtų daiktų ir prikiša ifc- 
papildytų prasi žengimų, o a- 

jii daug pinigų išviliota, feic savo krūmelius tyli. El- 
Kiek pinigą šliiųtas surinko j giasi jiagal taktiką to vagies, 
turbūt niekas ir nežino apart įkurs šaukia: ““Laikykite 
paties rinkė jo. Tuomet buvo va^-į.” Anuomet laisvama- 
pinigų laikai, pasipinigavomiai ir socijalistai šaukė, kad 
šliupas ir visi įvairiu bem katalikų Tautos Fondas ats- 
droviii gimdytojai, bei 1 ir 
kurie mokėjo pinigautis.

kaitų neišduoda, o tada tik 
A- jų fondai neišdavinėjo at- 

Hv<> skaitlį. Prikaišiojo katali- 
daug rašyta įvairių klausimu kams pro-lenkiškumą. kada 
apie jų egzistavimą bei pa- jų šulai iv pats šliupai viešai 
sėkmės, bet apie “Laivyno” šaukė, kad reikia Ilymanso 
b-vę ijet-išo matyti. Šliiųias prajukta ppįimti. Prikaišio- 
siigi’bėjo nemažai pinigų, su- jo katalikų veikėjams, kaip

Dabar laisvamaniai riks
mą kelia ant popiežiaus dėl 
Lenką-Vati.kano konkordato, 
o nežino, kad lenkai Šliupo 

..ir kitu laisvamaniu raštais 
yo uošviui šliupui nupirko |V.Ujk;UKl prirodinėjo. kad

(geriausių.
į mus spaustuvę ir dar būda
mas Yčo banko Šiaulių sky
riaus direktorium, džiaugė
si. ir tylėjo lyg laukdamas, 
kad žmonės pamirš apie lai
vyną ir apie tuos šėrus. Tie
sa. reikia pripažinti, kad ir 
čia šliupui puiikai pavyko! 
Praslinko jau apie penkis 
metus, o apie laivyno b-vę

ši vėj. naują biznio, 
laisvamaniu draugi, 
kaip atrodo, tai ir su tuo biz
niu neblogai sekasi šliupui. 
>nos sekėju turįs nemažai. Bet 
ar bus tokis pelningas kai]) 
su Amerikos lietuviais, tai 
žinoma kad ne. Bet šliupui 
kaipo senam žmogui turto

ir ;. p. Taigi dabar seniui 
šliupui norisi tik garbės Įgy
ti. Mat Lietuvoj šliupas ži
nomas kai]) .aušrininkas, bet 
kaipo biznierius nežinomas, i£
Todėl, yra tokiu žmonių. ku-jj 
rie sau galvas dar kvaršina, 
kad iš Lietuvos valdžios gan-Į A

Kad šliupas nebūtu susite- 
pęs su minėta laivyno b-vo ir 
toks neturtingas kaip kadi* 
prof. Jablonskis. Mašiotas ir 
kili aušrininkai, kuriems pa- 
skirta stipendijos, tai i r Šliu-1<

gauti stipendiją. Bet dabar.
• šliupas būdamas stambus

buržujus, vis-gj norėtą gau-Į^ 
ti. Tai jau roiika turėti sar- [5 
matos, vyrai. Kaip ten ne-1^ 
būti], visgi šliupas privalėtu 
pasiaiškinti apie laivyno! 
b-vės reikalus j Šliupas nuo-1

J. Naruševičius lat šaukia apie sąžinę, apie

RESTORANE.

— \p ~irm. lekajau ! 
v.:.-. iižy vėtąs. kas ji

E K A.H :ams-

PR A NEŠIMAS

Šiuoini pranešame Lowellio 
ir apielinkės lietuviams, kad 
mes atidarėme tonikinę ir iš
dirbame visokios rtlSles toni
ką.

Reikalaukite lietuviško to- 
niko savo krautuvėj ir ji 
gausite.

Pristatome visur, patarna
vimas užtikrintas.

Rcikalui esant, kreipkitės 
sekančiu antrašu:

L0WELL BOTTLING CO 
19 Davidson Street, 

Lowell, Mass.

V. Paulauskas, Bros., 
Savininkai
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(TU WOBKIB)
every TŪESDAY, THURSDAY and SATUBDAY 

-------------- by-------------  z » 
uon JQ8KP5’S LITKUAMIAM B. C. ASSOCIATIOM OF LABOS 
^l|UM m,1 m tecood-daM aatter Sept L2,\915 at tbe post offtce at Boston, Haas.

_under the Act of Ifareb 8, 1879."

___________________ _________

“Linksma diena mume pra
švito.” O tamsiai mėįlna 
ryto prieblanda išlėto slpė 
džiaugsmingąjį.  ̂Aleliuja!..

Gurklianlški# 
1925 m. III. 13 d.

_____ Nųtilo^Verkit, Angelai,”!
Igydęs gaidys ar neatsargiai ta žųjonės vis tvįno ir tvino
judančiųjų tyta netoliese (pra

st Oct. 8, -1917, autbortsed on Jaly 12, 1918.'

SUBSCRIPTION KATES;

nariy.................................
Boston and suburbs...........
Forvlfn eountries yearly..

Tik ką išmušus nakties 
_ ^dvyliktai štai toli sužibo vie

nas neaiškus žiburys rytuos. 
Vlandėlei praslinkus pasiro
dė žiburėlis vakaruos, ir šit 
bematant, tylią, žvaigždėtą, 
naktį, už kits kito ima degti 
vos mirganti, neaiškūs ir la
bai šviesūs žiburiai. Ir nie
kas nesistebės šios paslaptin
gos nakties ankstybaisiais ži
buriais, — nes kas-gi nežino, 
kad šįryt išauš Velykų Sek
madienio Rytas.

Tylūs, tamsūs šešėliai pa-

..$4.50

..$5.50

..$5 50

gį VELYKOS.

Štai ir vėl sulaukėme brau-

; sutinka remti katalikų kan
didatą, rodo tą. kad ten to 
griežtumo nėra.

Trijų minėtų partijų blo- 
katalikų, demokratųgios, katalikų dvasią susti- kas —

prinančios Velykų šventės, n- socijalistų yra Vokietijoj 
Vėl mūsų ūpas pakilęs, šfr - .'stiprus. Todėl nėra abejo
dys džiaugsmo pripildytos, pės, kad sekantis Vokietijos 
Nuo kasdieninių, žemiškų 'prezidentas bus išrinktas ka- 
darbų ir rūpesčių keliame 'tulikas.
mintis ir Širdis prie tveriau- .___________
čiųjų. amžinųjų dalykų.

Plačiame 'krikščioniškame. Francijos Bėdos.

mo iš numirusių minėjimas Francūzų tauta prie sau- 
išnaujo minus liudija gaju- ižudystūs eina ne vienu keliu 
mą ir stiprybę Mokslo, kuris / 
buvo paskleistas Palestinoj Į 
prieš veik du tūkstančiu me-' 
tų/To, Kuris kaipo krimina- ’ 
listas tarp latrų prie kry- j 
žiaus prikaltas. Kristaus j 
prisikėlimas yra vienas ste-i 
būklas. o Kristaus buvimas į 
per veidu du tūkstančiu me
tų milijonų žmonių širdyse ; 
yra antras stebuklas. Kai

trej eto myŪ^ niekur neiŠVa- 
žuoja, kįr Syrai vienus -ba
ltis, pačių kepurę žiemą ir 
vasarą dėvi, kur jaunos mer-

tartai.
Įpratę «avo kasdienius rūpes
nius aukoti Aukščiausiajam 
Tėvui. Ėjo ir tie, kurie ne
mėgo dažnai lankytis bažny
čioje, kuriems nebuvo skau
du, jei, kartais, nenueidavo 
sekmadienį ant šventųjų Mi
šių. Taip prisirinko čia daug, 
dargi neišskiriant ir tų, ku
rie ištisus metus nėra! čia bu- 

__ vę, bet šiandien juos sąžine .jaunutis bujoja medelis, 
^MXdXPlmžerOoUX^ibai*>ytėl/kaJpe-Stovėj6 išjudiire iš užkerėto sustingi-,o nuoga prausia ji lietus; 
piLtblandoje — žėrėjo visais, s.umm__________ in- Ino- lr Jie S1‘J slėpiningą. -Rausvutis liemuo išsitiesęs
nuo Šviesos langais, sena,! hKristaus arabas pilna šventos didybes naktį,! Vai. lenkias km-kreipia vėjelis.

plūdo visais keliais, keleliais: Ali baznyte žibančiuose' liktoriuose, de- pely bals;}: •■Kelkis, žmogau
ir takais Jle slenka tyliai, - O P o “ h. Igan{lonus žvakėmis apstatę-bristus prisikėlė...
tyliai, pilni nujautimo n-/1 nitu o vartus, slinko _ Gi priešais,
kilnių minčių, vos pusbalsiu žibėjo žmonės čia visais ke- ta l įįiešakinės gra- 

[išgirsi kanka valandėlei pra- fe atvesti. Tyliai jie zy- ant . nt ojo priešakįnes gi a 
šilekus-ir vėl tyla, tyla skel- giavo. stačiai iš trijų pusių l>0 dalies , laipto, ba 

bū slaptinga, šventosios nak- (iiami bažnyčios aikšte ir i a- 
did>F. . .. »-bnt krūtinės rankas, klūpė-l.,-......... ....................

Tolimo, gilaus provmeijos Ino sus. dui4 po s Monstraffi.ijon įsmd. baž,lyčla a?lillk.
užkampio. kur sodiečiai naus \ aitų an&a. HR J ;•1 mpytrplės nidn< didįr.

I kiaurus metus toliau poros-bučiais sudrumsdavo ti.uR ,ge, du jaunos meigele.......................... ............

ir pavasarį — rūtoms plau
ks dabina, visus metus rūtų 
šakelėmis nešinos bažnytėlei! 
skubina, —: tokio tai kampe
lio, sukrypusių, vargingų

Blezdingos ir kandeliab
rai, nusodinti žibančiųjų žva
kių — žėrino ne tik dąiliąi 
drožtas ir auksintas altorius, 
bet ir tos pašiurpę, apibirė- 
ję, baltintos kreida, bažnytė
lės sienos — tarytum atgijo,

MEDELIS

11U, ČIIRI vpuor^, V-
bakūžėlių apsupta, nedidelė, nusvlĮ;o, pralinksmėjo, 
medinė, slaptingos nakties į Kairėje, priešakiniame

ta — vedė į jį. Gi priešais,

;švelniais, kaip pilnaties mė- 
i nulio šviesa, rūbais, susiėmę

Sugaude visi varpai.. .

Sėdžiu prie lango nutilęs, x 
O akys išsiilgę jos ieško... 
.. .Palangėj medeli linguoja 
Ir supa vėjelis pakilęs.

ti ž’ vėjas prie mano lani 
i (>. laukiu tavęs išsiilgęs!

il'alidi jaiuaičio medelio?. .

plevėsavo vėliavos, žibintai’y., 
sumirgėjo ir minios apsupau) .

ties aidas didingai kartoja: 1923-11-1.

0 amu;.: vi.- 
risi šiandie

Dainutis.

Vienas francūzų saužudystčs 
kelias yra tai gimdymų kon
trole. Francijoj nuo senai 
yra taip, kad ten mirimų. 
dau$dau. negu gimdymų.

į Antras francūzų saužudvs- 
k‘s kelias yra tai jų rietenos.

uos tarp katalikų ir laisva- 
■mamiĮ. Francijos parlameu-' 

” i. .,-11 ! čseime) tų rietenų ir peš-tune antrąjį stebul<lą rokuu- ra da iau. U,,, 

.la.netdidesmu, negu pirmą-. bM d svarstvmn 
ji. Mums katalikams šiedu • n, . .. , • ,... Beeinant toms rietenoms pa- 
stebuklu viens antrą papildo star„oju ]aiku. stai 
u'j’adldllla' liūsta, kad valstybės iždas-

Prisikėlime stebuklą ir jau tuštėja. 'Del šitos žinios
Kristaus garbę didina ir pa- susvyravo Herrioto kabine- 
hiko visi tie. kurie ji uoliai tas. 
zeka. Kas tik Kristų pase
ka, doriškai atsigaivina, tas 
patvirtina Jo Aleksio galę.

Kristaus gųmenimas ir Jo 
Mokslas aiškiai rodo, kad

* mūsų darbavimasis neturi 
baigtis mumis pačiais. Kris
tus savo pavyzdžiu ir moki
nimu rodė, kad jo sekėjai 
privalo mylėti savo artimą, o 
kartu ir savo tautą gelbėti 
nuo paskandos. Per šias Ve
lykų šventes teprisikelia mu
myse artimo meile, meilė sa- čių okupuotų žemių;, 
vo tautos, meilė tiems mūsų; grobiku lenkų; apentų 
broliams, kurie kenčia Var 
savos ponų; smaugimui.

Francijos finansus suėda 
ir i naują saužudystčs kelią 
veda Francijos militarizmas 
ir imperializmas. Kad rei
kalus pataisyti, tai Franci
jos socijalistai siūlo turtin
gųjų turtų daliną konfiska
ciją. Valdžia ir ketina tą da-

7T Arini M A I — rado Plrkli lovo'ie POP““11-1 Pciiiu’ ir 
DIEVAS TIESĄ, HA i v $ apart Tamstos nieko nebuvo, kas galėtų tą padary- 

n A/i AKA) !ti. Namai uždaromi iš vidaus ir namuose apart tams-
BET NEGREIT PASAKO tos nieko nebuvo, štai ir-gi rado tamstos maiše su- Išjuokė ir dažna; meldėsi.

L. Toktoj'ii^n^ pirklį rytą! Kodėl jis išvažiavoAaip anksti!, kale/jmij AKsmnovas išmoko .-mti natų- 
_____________ _ [Aksionovas nustebo, kodėl jo klausinėja apie tai. gaiš, darbu įgytai-, nupirko Evangeliją ir >k 

(Iš esperantiško vtMmo) j išpasakojo visą, kaip buvo, ir tarė: [kuomet būdavo kmč-jime šviesu; šveniaui.-n
Viadiniirovo mieste gyvenu vienas jaunas pir- u<ruvintą peilį ir iš tamstos veido yra matoma., Sa-i lank\via\ o kalejm o maldos namus: suaitycav

i kyk. kaip tamsta jį nužudei ir kiek pinigų; pavogei ? Įtalų knygas ir gie 
j, gražus ir la- | ’ Aksionovas prisiekė, kad ne jis tą padarė, kad į^ls vis dur buvo 

fuksionovas labai > nvmat- pirklio p0 to, kaip jie pagėrė su juo ar- [n0'T -1° ku* u
girtas, luivo labai triukšnun- [batQS> k.l(1 jis turj savo nuosavus pinigus, aštuonis j didindavo i;. >e 
/Kuomet jis apsivedė, jis Pa'’ tūkst.ulėius'rublių, kad peilis ne jo. Bet jo bul-llnet tikėdavo ki 

iirtuokliauti. ir tiktai retkarčiais tai jam atsi-! llutr«kdavo. jo veidas buvo išblyškęs, ir jis vi- [ Visuomet snssūavi 
I' . .v i • - x • t ii lr kuomet atsitiko1 sas drebėjo is baunes, tars; kaltas. .. . . . .

.... pe. Jie visuomet“kreipdavos; į Ak.-ionovo teismą.
žinoti, koksai tasai Aksiono\as, žmogų..,_ i; vni pii jv njek..< nera><ė Aksionova; laiškų, ir jis 
kliai paliudijo, kad Aksionovas jaunystėje O;rtuo ’ lie2inojo, ar jo žmona ir vaikai gyvi ar m‘.

. .. . x . įl čivo ir ištvirkavo, bet ji&esąs geras žmogus. Viena karta katorgųn atvežė nauju kalinį,:. A’-a-
- Jonai, nuvazmok mar.da, aa blo0m sapia- Tuonlet.pradįyo teistĮ. Teirf-.ii užtai kad L vigsraig i,Vlo,..;ininkai apstoj„ llaJ10.iu.

i jis nužudė pirklį ir pavogė dvidešimt tūkstančių I jraugus ir pradėjo jų klausinėti, kuri> jų iŠ kokio 

miesto ar sodžiais, ir kuris už kokius darbus nu- 
Aksiono\'as ir-gi prisėdo ant narų prie 

suleidęs galvą; klausė, ka- ką pa- 
mujųjųi katorgininkų buvo auks- 
’šių dešimtų metų. žila, nukirptu 
:-jo. už ką jį suėmė. Jis sakė: 
a:, aš esu čionai visiškai už nrc- 
h'iviui iškinkiau iš vežimo arklį, 
ako: aš pavogęs. () aš taria-:: 
• ■ičlau nuvažiuoti. — ir aš palel
is buvo mano draugas. — Ne. sa
li. 1T j iv patys mv 
žin

klys Aksionova.-. Jis turėjo dvi kraut avi ir namą 
Aksionovas buvo šviesių plaukų.

bai linksmas žmogus. Jaunystę A.
daug gėrė ir būdamas 
gas; bet nuo to laiko, 
liovė 
tikdavo.

Vieną kartą, vasarą. Aksionovas išvažiavo Že- 
majin Naugardan į mugę. Kada, jis pradėjo apsi
sveikinti su šeimyna, žmona sako jam:

Visas jo linksniui 
dėjo vaikščioti išb

dingo. Jis susikūprino, pra
kalbėjo mažai , niekam:: vi. m--

> Aksio-

•Ii-’" ir “Dievo žmogų.-." Kuo- 
vyriuusybės prašyti, —■ (įrangai 
AkŠ.-ionovą. prašyti \ > riau.-ybės, 
vo nesutikimui katorgininkę tar-

Aksionovas nusijuokė tar<bi<g. .
visuomet bijai, kačaS mugėje išdykau- lu^bų.

Žmona nuliūdo vyro dėki ir nežinojo, ką many- Į baustas.
ti. Jos vaikai buvo dar maži,' o vienas buvo lopšy, j naujųjų kaliniu i 

ųiau. koašjįjau, bet aš sapna- siuntė jį kalėjimam Nusiuntė Vladimiro miestan su-1 šakojo. Vienas: 
sapną, mačiai, lyg tu pereini is Vaidininkas pašaukė kareivius, liepė jį surišti tvirtas >ems. 
urę. ir as ria-au: ta\ o gal\^i- - . nuve<tį vežiman, Aksionovas persižegnojo ir pra- bar 

jvirko. Atėmė iš AksionovoMaiktus ir pinigus, nu-j 
Ji pasiėmė visus vaikus su savim ir nuvažiavo*tan jKą. 
miestan, kur jos vyras buvo kalėjime. Pradžioje 
įos neleido, bet paskui ji išprašė viršininkų, ir nu
vedė ją pas vyrą. Kuomet .ji pamatė jį kalinio rū
buose ir pančiuose, sykiu su plėšikais, ji virto že-jšo. kad as pavog 
mėn ir ilgai negalėjo atsigauti. Paskui ji pastatė ;U> apvogiau. Pri; 
vaikus aplink save, atsisėdo šalia jo ir pradėjo pa-1 
šakoti jam apie namų dalykus ir klausinėti jo apie j

— Tu

. e 
suku: akojo. Vienas

Įmic.-m. pų<

P

ilsiai apie Francijos milži
niškos armijos sumažinimą, 
apie ginklavimosi sulaikymą..

iina-
zinimą nei gugu.

Francijos socijalistai nei 
■kiek nemažesni imperialistai 
ūr militaristai už caro. b<-i 

Vokietijos prezij ^kaizerio militarizmą ir impe- 
der.tas h-ializma.

Trys Vokietijos pažangio
sios partijos — katalikų, so- 
cijaldemokratų ir demokratui . 
bendrai susitarę paskyrė; 
kandidatu i prezidentus ka-. 
taliką Mars ą, šitos parti
jos yra vadinamos respubli
konių bloku. Tų partijų bal
sais priimta Valstybes kon
stitucija.

Ne vienam indmnu ir keis
ta, kad taip priešginingi ele
mentai — sočijalistai ir ka
talikai siisitaria eiti bendrai

VARPOS

Ir bučiuojas

Auksu klostos.

rodo keista ypač dėlto, kad 
tarp mūs lietuvių; kataliku ir 
sbcijalistų toks griežtas nusi
statymas. Kad Vokietijoj

jp&šaaĮ
rfįsjl kadr-sd&ifiliai2 i6.’-

o n o v a > n u.- i j u o k ė.
a:. — lai reiškia pelių Štai aš ge
’.u ir atvešiu jums brurgių dovanų.
- atsi-voikir.ęs su šeinyui išvažiavo.
a ūkely ji.- >u.-;tiko >ii pažįstamų pirkliu ir 
u juo praleisti naktį.

Aksicnovas n

Kp kinkyti

iii. bent k 
ilgy, ir a P' 
ti virdulį, n

I’.'.IO.

pa-

i gretimuose kimi
ai miegoti; s at- 

us pa
jus. Paskui jis nu 
ai ir išvažiavo.

-u juo atsitiko.

lešii!;: verstų, jis sustojo 
; nudildo užvažiuojamojo 
>ietįrišėjo ant kiemo, pa

S!;ii'_m privažiavM)i.-;(' namų triarklinis 
• ■valdininką.- su Jonu kamiviais išlipė 
priėjo prie Aksionova ir paklausė: kas 

ar.’ Ak.-ionovas peisakė viską, kaip yra 
: malonėkite -išgeri su manim arbatos, 
idininka- jo toliai; klausinėjo: kame jis 

\'iena>ai~ su pirkliu* Ar .jis 
iii]> manęs klausinėj!: aš nė- 
Aš vaiiiioju savais reikalais.. 
ne- k Luinoji.

Al n.

Tuomet vaMiriinkas jiaši.rk ė kareiviu.- ir tarė: 
-- Aš -esu nuovados viršininkas ir klausinėju 

pirklys, snknriuo tamsta pračju- 
(. yra' papjautas ]>oiliu. Parody- 
perkratyk iumsta juos

Įėį<> i namus, paėmė krr[*šį ir ma 
krėsti Staimi valdininkas i štraukė i

tamstą <Įeito.

-ą ir pra- 
maišo pvi-

— Ką <Uibar daryti ? 
.Jis -ako:

lį ir suriko:
Kieno šis jh'ilis !
Aksionovas pnž\ milo — ištraukia .P

;da. Jis paša
— štai broly

AŠ vienam '
Mane sugavo. -—

siu arklį.

inai būti, bet nei 
J atvarė visai ne > 
I — O ta mei

-- O it 
irininkm

m.

tureč-iau čio- 
mąnc čionai

neilgai

kator-

Suukios varpos
Žemėn žvelgia —
Mirties laukia.. .
I r vėl varpos
IH1 uos varpos.

' j‘/‘A > -mano.. .
Tuomet valdininkas tarė;

— Kodėl ant peilio kraujui!
Aksionova- norėjo atsakyti . bet negalėjo 

t i nei vieno žodžio.
— Aš... aš nežinau... ak .. peilis... aš

istar-

. ne

negali žūti 1 
šymą rarui.

Ak.-ionova.- nieko neat- 
Tuomet žmona tarė;

— Neveltui aš tada sapnavau, kai]) tu at.-inmni. 
kad tu pasidarei žilas. Štai tikrai tu jau pražilai iš 
skausmo. Tu neprivalė j i tada važiuoti 1

Ir ji pradėjo glostyti jo plaukus tardama:
— Joneli, brangus drauge, sakyk savo žmonai 

viską tiesą: ar tu padarei tą.’
Ak.-ionovas .-ako: “tu ir-gi manei lą apie mane." 

— už.-idengū rangomis veidą ir pravirko. Pa.-kui 
įėjo kareivis ir sako, kad žmona su vaikais turi iš
eiti. Ir Ak.-ionovas atsisveikino paskutinį kartą, su 

šeimyna.
Kada žmona išėjo. Aksionovas ]>ra<lėjo ątsimin- 

ti. ką jie kalliėjosi. Kada jis jtrisiniinė. kad jo žmo-
r-g; manė apie jį, ir klausinėje jo. ar jis nužu- 
Įiirklį. jis tarė sau:“matomai. K-Dievo, nieką.-.

<ali tiesos žinoti ir reikia tiktai Jį melsti 
ir tiktai iš Jo laukti pagelbės.“ Ir nuo to laiko Ak
sionovas liovėsi siuntęs prašymus, liovėsi nusiminti, 

ir tiktai meldėsi į Dievą.
Priteisė Aksionovą nubausti botagu ir išsiųsti 

katorgom Taip ir padarė.
Išlupę jį botagu ir paskui, kuomet žaizdos. l>o- 

tago įiadan tos. užgyjo. išsiuntė jį su kitais katorgi

ninkais Sibiriun.
Sibiriuje, katorgoje, Aksionovas gyveno dvide

šimt šešius metus. Jo galvos plaukai pasibarė balti,

Žmona tarė, kad ji jau siuntė pr 
prašymas jo nepasiekė, 
ė. tiktai nuleido galvą. novii.-

nežiūrint, kad ją
.-ai pat. kaip m<

jis atsiduso ir *ai ’:

imorm Ma’-ai

- .\ksio-

jis tok-
, I us dar-

šimt-š'-šius metu-.
Simono Makm - .-ako:

-— I'/. kokias mio'lėm
Ak.-ionovas -ako: ‘‘m 

ir nenorėjo (Įminimi |>a.-al<
(langiau papa-al.rn.io naujajam kaiinmi. už Ką. Aksio-

•• mmil tą.
11 orgi ninkai'

na
dę;
niekas ne

kas nužudė pirklį kely ir įkišę Ak-i.mm <> mašan pei
lį ir kaip ji nekaltai pasmerkė.

Kuomet Simono Makaru.- lai išgirdo. ji< pažiū
rėjo į Aksionova. sudavė rankomis į Imlius ir sako:

— Nu. stebuklas! Štai stebuklas! O kaip tu 
pasenai, seneli!

Pradėjo jo klau.-inėti. kuo ji- stebisi ir kame ji#' 
Aksionovą matęs, bet Makaras neatsakė, tiktai pri- 

dūrė:
— Stebėtina, drąsuoliai. kur likimą* leidė p$-, 

įimatyti! I ...F,

fe
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KELIAUKITE LIETUVON DABAR

į

Kaitras praleidę Lietu
voje, norintieji gris Ame
rikon orui atvėsus.
Minėta ekskursiją rengia 
LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE. Palydovas 
bus apsukrus vyras JO- 

* NAS GLINECKIS.
Kelionei atliekame visus 
prirengimus.

GRAŽIAUSIU NAUJAUSIU LAIVU

“COLUIUBUS"
Patogiausiu Laiku Kuomet Jūrės Ramios

BIRŽELIO 9-TA DIENĄ

VAŽIAVIMO reikalais 
kreipkities jau dabar, 
kad išanksto viską tvar
kiai būt galima prireng
ti.
Visus manančius Lie
tuvon vykti akiname 
dėtis i šią ekskursiją.
Geresnes progos nesu- 
lauksite-

JONAS GLINECKIS

PINIGUS SAVIŠKIAMS LIETUVOJE SIŲSKITE PER MUS 

Adresatai, pinigus per mus pasiųstus, gaus į dešimti dienų

Visi skaitantieji šita pranešimą pasakykite apie tai savo draugams 
ir pažystamiems, ir paąiškinkit jiems musu patarnavimu pasinauduoti

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Sumanęs vyįrti Lietuvon, savo 
kelionės reikalus aprūpinti pave
džiau Lietuviu Prekybos B-vei, ku
rios ofiso priešakyje yra plačiai A- 
merikos lietuvių, visuomenei pa- j 
garsėjusi dainininkė p-lė Marga- ’ 
reta Grybaitė. Pasirodo, kad ji 
ne tik lietuviams maloniai patar
nauja ir gerai juos palinksmina 
nuo -estrados, bet teip-gi gabiai ir 
širdingai patarnauja ofise. Man 
ir mano draugams jiji visus reika
lus kuogeriausia atliko ir visas 
reikalingas instrukcijas ir infor
macijas suteikė. Už tai jai len
kiu galva ir tariu ačiū.

1
Vykstu Lietu*|pn puošniu, nau

ju, didžiu laivu COLUMBUS. To- 
kiu jūrės palociumi išrodo tik ka
raliams plaukti. Ačiū Dievui ir 
mes darbininkai plauksime.

1 Mačiau skelbimą, kad Liet. Pre
kybos B-vė organizuoja ekskursi
ja ant birž. 9 d. tuo pat laivu su 

/palydovu J. Glineckiu. Visiems pa
tariu vykti su juo ir visus reikalus 
pavesti p-lei M. Grybaitei, Lietu
vių Prekybos B-vės ofiso vedėjai.

M. Kamandulis.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 366 Broadway So. Boston, Mass

Iš ?ą žodžiu dingtelėjo Aksionovui galvon, kad stojo pažiūrėti. Staiga Makaras išlindo iš po lo- nią narų ir užsnūdo, 
Šitas žmogus, turbūt, žino apie tai. kas nužudė pirk-: vos ir nusigandusiu veidu pažvelgė Į Ak:. __ c . ... d
Ii. Jis tarė: ■ Aksionovas norėjo praeiti pro šalį, kad nematytų jo; žino Alak

- A- Muku ra:, girdėjai aniočiaa apie ta .bet Makaras pagavo ji už rankos ir pasakojo, kaip ; _ Kq ;u ,nan(;s reika!aujl, Ka
claivka ar gal matei mane pirmiau? 1 jis iškasė išėjimą po sienomis, kaip jis kasdieną is-; , • ,

- Nr. tArarn aš girdėjau! Bet jau senai daly- 'neSiU žemes batų auluose, ir išpiląs gatvėje, kuomet Į 
kas atsiliko: ka-aš mačiau, ta. aš jau užmiršau, tarė *veda Juos darban. Jis kalbėjo:

irdo. kad kaž-kas 
onovą. j atsisėdo prie jo koją. Jis pažiūrėjo tamsoje 

carą. Aksionovas sako:

Akrionov.

<e AK.'ionovas
Makarus misi j iko :

— Tik
'. -b

,;vu po ta'.
Kaip t

.tise pei 
nėra k akinius 
tavo maišau?
būtum jautęs, 

s išgirdo šiuo?

ato jos v

— Tiktai tylėk, seni: aš išvesiu ir tave. Bet 
■u tu kalbėsi, mane nubaus, bet aš tau to nedo

vanosiu — aš užmušiu tave.
Kuomet Aksionbvas išvydo savo priešą, jis iš

traukė ranka ir tarė;
no maiše atsirado į

-t; - — Bereikalinga man bėgt: iš kalėjimo: bet ma-U lIJcU ridi i, J Iri Į *■ M .
Ir kokiu ;ne žudyti jau tau pervėlu; tu jau senai mane užinu- 
'• mai<a< U0*- a‘" aP*c ’ave pasakysiu, ar ne — bu> taip.

j kai]) mane Dievas pamokys.
. Kitą dieną, kuomet kalinius išvedė darban; ka- 

•kl; .ji' reiviai ]>astebūjo. kad Makaras išpylė žemes: pra- 
<iėio kalčūme krėsti'ir rado skvku Atvvko kalėįi- 
man viršininką.' :r pradėjo visų klausinėti, kas iš
kasė .'ky.ię. V:': nežinojo. T:e kurie žinojo, neiš
davė Makaro, m-s /:■• žinojo, kad už tokį dalyką nu- * 
b;r.;.' ji iki Ujamoms. Tuomet viršininkas atsigręžė
i Aksionovą. Ji' žinojo, kad Ak>ionova> teisingas no:

ę pirklįpa-

;mė u: štai 
kuomet jis

am.
e buvo tuomet — mažučiai 
itas — prie krūties. Ir jis 
•t buvo — linksmas. jauna.-

omo ant g:
> A'ua. Ir

>:!. JA meldė'! 
.imi. I )i'uia j> 1

Tąjp ura,'hmm , <;•.::
mmalėjo miegoti, ir tok 

l.nd ii' nežinojo kur dingti.
Vieną kartą, naktį, ji:

pamatė, kad iš po vienu nan; byra žemė.

sako:

— Ko t

šnabždomis sako:

. D:
Šen:, tu esi ti

— k;is tą padu
Mm-

kaip buvo tuo- 
dmmė bausmė- 
i"s aplinkui, ir 
o dvidešunt-š"- 
'.'.nė >avo senut- 
ad kankino

m

žiūrė.o ; viršininką ir nežiūrėjo Į Aksionovą. 
Vk.-mnovu ranko' :r lūpos drebėjo, ir jis ilgai , 

’.>'jo ]■■■: vi<-no ž-x.:ž:o ištarti. -Jis gaivoje: jeigu
!<■] ko aš jam dovanosiu t 
tek.eneia už mano k<*ntė- 
:. tikrai, nuplak' ji iki 
io mana”. aom ji ’ I r ar

Vi uŠ i ninka.-

pačią ‘•Ateitį” smiltyn
es radome priparodyą. 
oona..' šleinv> T)rik’te>.>

u> kataliku.' mokyti.
tas via kad jam bernu: 
jo parapijoms ■.•imi i j

Vien: tanma sami;-

NE TIESA

Je

‘‘Sandara,” 1925 m. balsu- ‘‘Taip turi trukti,Įr 
džio 2d. No. 14 besidžiaugia.- ku truks, kiekvienas 
Uia savu svečiu ponu S. Šhinin «as, paremtas ne itiėjjoe,
irdtiecddidžiuodaina su juonpti- žmonių mouijūuo ir kv 

įsikalbėjimais praneša ne ttsiį.
Tarp kitko rašo “Sandara:’ ’ 
“Iš pa> i kali įėjimų su kun. M- 
niu teko patirti, kad jis turi 
tikslą mokyti lietuvius kailiu
kus. ir t. t.

Tai ne tiesa. Katalikai 'ir i 
savus katalikus svietiškiu it 
dyasiškius mokytojus. Ypatų 
gai doros ir tikybos mokyti:;v.=s 
jie turi kunigus F. A .Virinis - 
k j ir F. M. J uią. N e mu Iki!; i 
žmonelių!

Ponas Šieinis yra tautkis. 
Tautiečių organas ” Ateik.' ’ 
Liepos 13 d., 1917 rašydaiu- 
kad katalikai su nezalrėžtu
kais pešasi, o tautininkai s.sr-

^':r paliepdamas sau dirbti. Ik- 
z į taria tie.si šiais žodžA :
jj‘‘Mums abu tikėjimu — artai 
i^iRymo ar nozaliežninkų -— p’o- 
£įjingi.“ Čia jau aišku ka<iv- 
į*!’ias šieinis katalikų tiky^.

: La\vreiice‘o lieluvius nemegs. 
^'Reiškia, jis yra kunigu kokai 
zikitam tikslui, o ne Lav run-'u 
>'lietUV 
?! EU

5

Dds

z eių. Jis (tiuyvavo iapi<r. t-:.. 
PjlJl” m. 'Emlicott Salėje. \V<- 
J ce.'ter. Ma.'>.. kailio 24 k].š 
^įMonVello atstovas šiame sar.u 
žlriečių suvažiavime. Ir ])iuj- 
gįkolas rodo kad jis būvu net;.ii- 

.'krič-io fin. rašt. Geniutbd 
organizatorius. Kauni toki.-i!. 
šieinis. kaip šventai jis na'.i- 
duotų, negali mokyti kata’ią 

. juom nelnri-

prje;
Įėjo ir ;; 
ir pa- į1 ia>! :r

- pono 
judi ir tas :’a

, :r kažin kaip gimt 
tu čia j kaipo dideli katalik I J

'Kuo labiau sandaru'čmt.j 
žmonė> 1 
kikas. ne

utėlė
n-r

poną

:a Eik sau! Kitaip aš pa- ,

— -Jonai. — dovanok man!
Aksionovas .'ako:
— Už k<; aš turiu ;m: -io

etine Kad “Sanct-
prięiapkiai por

i;< -r ])eje< 
;> tinka.

pamatais. ”
Tokį tai pamokslu i 

nu jų tautiečių buvęs ex 
nas. Jei jis tinka apie 
viėiu, tai dar labiau apie 
istudentą ir klieriką poną "1 
sšleiuį, kuri jis šventino i( 
eleakonus. ”

Alickevičiaus perdėtinis M 
ropolitonas išmesdamas jį 
vyskupystės rašė anglą 
šėluose: “Po konsekracijos 
I>0 ištirta kad jis (ALickevi 
melavo buvęs seminarijoj 
buvo medskaldis ir jokio 
piažmimo su lotynu kalba nett 
iri. Nėra išrokavimo įrodi 
jam ka-' tai yra leisėtinai įsteig 
ta bažnyčia, ne> jis nėra tu 
jęs nei žodžio teologijos filo 
r’ijos. kanonus nei kitų mo 
1 u.' ’ D kaip kas beįrodifiės jq 
ž.Mioiiėms? De J.audės 
’‘Tribūne” kad Mickeviči 
buvo visiškas bemokslis, n

Miėkovinius visišk 
. Į ką panašus bėr$ 

dalyke "Keleivio” 
Sandaros“ garbinamas ponaŠ 

'. šieinis ir parapijonas. J 
:>ą >avo mokslą drafto met 
> i keletui savaičių gavo

Dalia r turi vieni 
mišiolą. Iš to

Kerą stebėtina kad muzik 
Xa\ adau.'kas viešai “Darb' 
kU ’ pašiepė pono šleinio niek 
bažnytinio nemokėjimo. J 
kėši iš vartojimo vieno ž 
n iii.šose: Abraham, Abrah 
brani, bram, brain. Nei 
r 11, nei egzekvijų nemok 
Navadauskas 
Klausk jo lotyniškai? ar iš te
ologijos?

Tarp kitko N. pasakė kad 
; »ru bastė Ii s laikė Kalėdą nakt. 
mišias iš.'igėręs. pasivalgęs SU* 
d raugu socialistu. 4

Komeika, kita.' pono Šleiniai 
• N-vargonininkas rašo “Gar-§ 
e ■" apie buvusio klebono nemo-y 
kūjinm.': -‘šieinis tik pridedu 
kokią keistą žodžio galūnę prieš 
tikra: lietuviško žodžio. — Jam*

:(>tę nišką kairia. Kaip jis nOyį 
:: i);;.'ai%yti lotyniškai mieštas.? 
‘.ui Ji- prideda galūnę—atus ir" 
tu: u.ic.'tatu.'. Karvė tai kar-

': am 
l.;m : •:

M ickei

1 .U'a rence’o 
po antgaivj: 
Alenas iium.e.

sau.
. mėjo 
’iang;

Lemtina o K.aidimi maz u nei.; tavo ma:- , ' .. ' .r 1 pran’ancius žmones,
oet kieme susla-uz:

M

locnos

M ar nu

Aksionovas
— Lengva i

užmušiau pu

nan Ke
Žmona numirė, v 
š galėčiau beiti.. .

Kuomet maim plak" bota 
u dabar žiūrini i tave.. . O 
imsai-cei apie mane. Atleisk 

Atleisk man. prakeiktam nedorė-

■ Jonai, atieisk! 
mv') lengviau. n< 
igaiiėįai m;iu< '

mm avantur 
U':mbiigi<’ri.-!U.'. be mok 
principu, ieškotojo ne te

'■•m. 'akvk i.

Ak'ioiiova.- paž.vrid Į Makarą ir sako:
— Aš negaliu pasakyti. tamsta. Dievas draudžia 

Ką jū' su manim pa-

. b"', negalėjo nusira-i
■ Makaro ir nežiūrėda-

į man sHkyt i. I r aš ne
ė-. Naktimis Aksiono-į (|al ? ^ite — jū'ij gali;
i limlesys užpuldavo jį. i Kiyk viršininką' ne'i.'tmigė. Ak.'ionovas dau- 

Įgiau nieko nekalbėjo. Taip nesužinojo, kas pa
eidamas ]>er kalėjimą kasė.

Jis apsi- Kitą naktį, kada Aksionovas atsigulę ant medi- Į

K U'>i lonovas isgiruo. kad Mai<;ira.' ver- 
verkč ir sako:

— Dievą.' tau atb,i<: gai aš šimtą kartu už tavo

Ir jis li<»\<">"ilgėtis namu ir niekur nenorėjo iš 
imo eiti, tiktai galvojo apie paskutinę valan-

Makarii' nepaklausė Aksionovo ir iŠĮiažino savo 
kaltę. Kuomet gauta leidimas grįžti Aksionovui na- 

1 nio. — jis jau buvo numiręs.

'.-i- ;ą i>a-. kmunet ,ii> prisič 
sau litui.” galv<>< lietuviu ‘T

■; byjuokinti žmones 
č-iaiV-i/io tas liu
.... ._viriaus ir Šlei 

•agysfth. 800 ar 9< 
žmonią spiaudyd 
palikę grižo, prie kati 

nuo p. S. šlcinio. Jie pe: 
• šiiūi>U' ir kitus sakram 
i-v;: gautus pas poną Šlei 
Buvo jų tai-Įie. vienas 
■ •na' l’rancfizas. Visi 
;ž apgauliojimą. Iš Lie

Alio

atrašo: “ Mano sūnelis tapo p 
įąidr>ta> katalikiškai, su mi

■ ■. 1. Ir “Sandara’
I šleini' katalikams 
pats >;indar!(‘ciu bū 
Tai]>. kaipo liumbu 

1 irios’.
,\’o tiesa ]w>nia “Sandara^’ 
k'orda.'. Tavo ]>onas ŠI
va.', kuris nėra kataliku Iii 

•ėies katalikiškus

t kij gunigm imt uri katalikų

į Bažnyčios. negali turėti 
i;i-itik'1ą mokyti LaUrence’o 
111:1 j tu vi u* katalikus. Gali j 

nrdyfi. Meškos ]xtarnA

“Rimti gaivalai palaike 
-u nuomonę: jaunesnysis, 
žiau patyręs elementas aproišk 
lyg norą užimti kitokią loleran J Xepii<k jo mums.

Tnign viešą duodu žodį 
m ūsų mieste tėra tik 
l^iwivnet‘\> lietuvhį

tišką jKizicijn.
“Dabar jau ir jie turbūt, n1- 

turi šiame klausime aijejonė
Hmnbugas sprogo — pulikU hnžnyėia. Prie jos

mas paskui tik smarvę jk Jztvvrenee'o lietu
Vertė Vai, Viduffrytėkuriose pakampėse. Jie išlaiko mane ir



1*.X Vinnanskis
It^įApie humbugi^rrus ir 

Šivs su sandariečiais
stalo 80 laikraš- 

Tmeždaug patį nelega- 
igaulingumų yra kal- 

Įąibėtojų. Ko aiškiau 
as fones ?

IttLirosako štai iš angliško 
ro ištrauka:

^Tamsta:— Mano žmonės ir 
pats šiuomi prašome, kad 
astos rašydami apie Garden 

Vės bažnyčią neminėtumėt 
io apie katalikų tikėjimą, 
langi Garden g-vės lietuviš- 
i parapija, kaip ji dabar y- 

, nieko neturi su katalikų 
yčia ir tikėjimu.

^‘Vartoti terminologiją l.ie- 
įtviškoji katalikų bažny-

Lietuvių katalikų tautine 
Sžnyčia ir tt. — yra ne tik 
Iftidinga, bet ir netinkama, 
pik katalikų bažnyčia, kutaii- 

tikėjimas ir lt. yra žinomu 
Betai' kaipo Rymo katalikų. 1- 
msk žmogų miestan, ir tegul jis 
^klausia katalikų bažnyčios, 
BRtysi prie kokios katalikui 
glĖŽnyčios jis bus nusiųstas. 
Ridant turėti katalikų bažny- 
ąių — tai būtinai reik 
kunigai būtų Įšventinti 
įtų vyski-ųx). kuris pr 
prie ]>opiežiaus. taiįi-gi 
fcįįrėti krikštą ii- tetas 
tfentus; bet o-gi v ra tik 
fcįitalikiĮ tikėjimas, km 
įamis yra vyskupai ir 1 

nariai s parapija.
Dabartinė lietuvių ]>arapija. 

girios bažnyčia yra ant Garden 
ijiįtyės, neturi kataliko kunigo, 
Oris būtų Įšventintas kataliko 
||rskupo. P-nas šleinis yra i- 
STentintas pono Mickevičiaus, 
’*nris sulig p. DeLaudes— 
Jterghes: *1 discoveivd that he 
^Mickevičius) never belonged

the Konlan Catholic Chureh, 
he clanhed. and that be wa< 
t a graduate of a semenary.’ 
etuviškai: ‘Aš suradau, kad 
Mickevičius nėra priklausęs 

ne katalikų bažnyčios, kaip 
.ad jis yra sakęs, ir nėra bai- 
ęs seminarijos.7 Tokiu būdu, 
ieno iš trijų pamatinio dėsnio, 
airio reikalauja katalikų baž- 
yČia — čia nėra. Tat-gi aiš- 
3a, ji negali būti katalikiška 
ižnyčia. Gi nesant kunigų, ne- 
Įli būti sakramentų, išski- 
iant krikštą. Tokiu būdu čia 
au trūksta ir trečio dėsnio. Tai 
ir-gi palieka jų ta katalikiš
ki bažnyčia? (Mickevičiaus 
mokšumas ir kiti šposai pra- 

ūBžiama). Aišku, kad jos nė- 
a! nes ten nėra kataliku kuni- 

nėra katalikiško tikėjimo, 
era katalikiškų sakramentų...
Su pagarba.

Kun. P. Virmauskis.

aušo

Nekartą mums tįenka pašte blogybė tai pyktis. Tankiai 
bėti, kiek daug žmogui pada- greit įsižeidi ir "kartais net ker- 
ro bledies silpna valia, nes žnao 
gus per savo nesusivaldymu 
nuo menkesnius blogybės pra
dedant, žengia kas kart blogės, 
nėsna. žodžiu sakant, silpna 
žmogaus valia yra visų blogi} 
darini akstinas. Kaip bloga sė
kla pasėta, radusi sau dirvą 
ima leisti šaknis. Taip pat pri 
lygsta ir valia, nes per savo va
lią mes pasėjame blogų ar gerą 
sėklą. Nors tankiausiai mes 
netrokštame sau blogo, bet mes 
per s;tvo nousivaldymą Įsilei
džiame, kur valia auga, plėto
jasi. Patikrinti ar tas tiesa, 
bandysiu aš nurodyti kelis įjp- 
vyzdūlius.

Pavyzdžiui lankiai mes kur 
keliaujame, pamatę- kur šalti
nėli, bėgamo ir geriame nor.- 
kartais ir nenorime, paskui 
kuo tankiau g.v’/iame, tuo dau
ginus norime ii- liekame goniu-i'Bpai tai

dLavvrenciečių Domei: Kitai
JDarbininko'’ numery bu>

P. Juro laiškai.

PRAŠO PATARIMO.8’-

- Mielas draugi', ;rr negalė' 
suteikti patarimą?

f MJelu noru.
-Na, tai patark, kiek man
Rfo prašyti paskolos: 5 litu

ve s&ve už Hiatą atlyginimą dirb
tuves savininkui — dabar jisai ne
beturi pasaulyje vietos — senis! 
Dabar tiktai. įsai suprato to žo
džio i-eikšmę. ’

Ne jisai, ne jo likimo draugai 
buvo pcrsbni: ne — visai kas kita 

•? --uv'.-.a. \ irsis l.upitaii

nūs vienas kito—didžiausias 
pavojus.

Lyg apkvaitęs stovėjo senelis vo drąsos ir gręsdavo jam pavo- 
ant gatvės, atsirėmęs į lempos 
kartį, nepaisant an€ aplinVJi be
sisukančios gyvybės. Smulkus ly
tus krito palengva iš debesių ir 
permerkė jo plonus drabužius. Per 
kūną perbėgo skaudūs jausmai, o 
sunkius jo sąnarius supurtė šaltas 
šiurpulys. Jp galva degė, karščia
vo. O per smegenis atsikartoti- 
nai perlėkė mintis: ‘‘Gyvenimas 
toks sunkus, toks balsai skaudus
— o myris Taip lengvas!”

Staiga jis krūptelėjo, šlapiomis 
rankomis suspaudė degančią gal
vą, užsimovė kepuri 
ketino viii. Kur .’ T 
kur? Neturi jis nė j 
ką -— neturi jis nė vieno pas ką ga- j in,.rjo p 
lėtu nueiti. Jis viena 
nas ant šito plataus s-, 
gera, labai gera! .1:
— šitasg'odis nenori j 
neįstengia ii • užmiršti, 
ba jam a 
nas. j;-.u 
Bet ne! jis jaunas dal
bai jaunas!

jus pražuvimo. Ji dirbdavo kartu 
sii juo. kankindavosi sykiu. Abu 
stengėsi atsiekti ką geresnio, ką 
aukštesnio.

Ir ištiktąją pas'svkč jiems ati
dėti kelis centus "juodąjai die
nai.” Tiesa, nedaug, bet vis-gi 
bent kiek. 4r jie laivo laimingų 
linksmi ir mylėjosi.—Tada už mo-

šiji draugams už menką nieką. 
Nuo šitokio pykčio tūlas Ro
mos Ciesorius Caezaris turėjo 
gerų vaistų, tai supykęs skai
tyti iki tol, kol pyktis praeis.

Tūla moteriškė atėjusi pas ; 
kunigą skundėsi kad jos vyras 
parėjęs iš darbo pradeda kolio- 
tis ir kartais net muštis; tai ku
nigas davė šitokį patarimą: 
kuomet vyras pradeda koliotis, 
tuomet pasisemti buraon van
dens ir laikyti tol, kol jisai nu- 
stos pyki i. Moteriškė taip ir 
padarė. Vyras matydamas kad 
jo žmona tyli, tai jisai nieko 
daugiaus ir nebesakę. Ir tvir
ta valia nugalėjo žiauraus vy
ro pykti vien dėlto, kad ji sten
gėsi susivaldyti.

Taigi trumpai mes perbėgo
me menkesnius pavyzdėlius ir 
pamatėme kad jauno žmogaus 

Ina jo valia, o per 
inantl-dpną valią pradeda reikštis ki- 
•eika-jtokios žmogaus ydos, o susival- 
s. ne- liyti žmogui nuo savo ydų rei- 

Ipuą valią neatliks, .na visuomet stiprios valios.
ciaus savo tik'lo ir .-uga.-, Da’nar trumpai perbėgsime 

-1- ūi;ko. Dai ii-gi faktorius, kurie savo žy-
.'•.Imiiima-- \ '‘- Jais yra atlikę genialius dar- 

vien dėl to, kad jie buvo 
svirios valios. Pavysdžiui tas 
pats Kri>topas Kolumbas, ita
las. savo geležine valia ir pasi
šventimu atrado Ameriką. Kur 
i,jisai keliavo, ten jo sumany- 
piaum niekas nepritardavo, 
ivien rasdavo juoką ir panieką, 
liiet jis nenustojo vilties ir štai 
,iš Kastilijos karalienės Iza
belės gauna laivus su jūrinin
kai- ir iškeliana ieškoti naujų 
l/.eniių. Ilgai keliavus jūrinin
kams labai nusibodo ir jie no- 
jrėjo grįžti namo, liet Kolumbas 
Iperkęsdavp visus jūrininkų ant 
jo rūgojimus ramindamas juos. ųematė.

tuomet pasiekė jų laimė augščiau- 
sią laipsni. Vienok neilgai galė
jo jie pasidžiaugti tąja laime. ,\\- 
trukus atsilankė- liga, o su ja kartu 

iai! l’irmiausia;

donai reikia dry;i permainas.
išpažinimas šito dalyku siomu 

ja mąstai? jam kaipo didžiausia, 
’ainiė j., gyvenime.. . Vienok, kar
tu su šituo išpažinimu užėjo ant jo 

-Jis pats buvo sunkiai 
am dabai-- už 

Jis Titr.o
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KELIAS
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PASANMAUSIAS

1 ’IO

didis
L;f:uN

a žmogaus silpni nervai, 
tas; 
nes jaučia kad čia tūn'

baisiu gus. tai yra
1 vaizdu ui nebūtu- da
Niminė ili- pi ir tiesa

i.- tik \ 'aidenlUVe Į-i-

bet vi.- ką tat jaučia.
At>akxmia> toks. ka<;

įlos KUO yra -lipnu žmoguti'

■be nori, ta;.- aisi<u. atmiepitil 
le'iniesniam nervų nusilpiniuj 
ir tuo baimė-; padidinimui.
kad baimė kenkia, to jau nebe- 
reikia nei minėti, nes kožnas 
piotaująs žmogus gali gerai su
prasti. Paminėsime dar tą Į- 
vyki, kuomet, pav. žmogus no
ri maudytis, na ir labai nori, 
bet kaž kode] vanduo kūnūi y- 
ra nelabai mulomis ir kuome:

Tumuliai pereina per v’rną kū
ną. o tas žmotras kurio dirgs
niai išlavinti, jisai nebijo nei 
jokių kūnui didžių atmainų. 0 
tok-ai žmogus, kuris nėra pri
pratęs prie Įvairių oro atmai
nų. tasai .pagautas Šalčio, ar

.- -::pnos vmio? 
yra nenormaliu 
Pav. taukiausia:

nat

nor

i-i <
ii

K
i’pno- 
n • m

]X
ar

ma
gi>;v-t"s rv'd sakos.

Varnia prancūzų
is Pa-t- ./•'as. kur
"e’-a ; y.i; • i1, -i budę
T::’.' no ir.t aroit
g,':1: >ui -nvo
n> m dint -ton?’
tyfi: tai i.-ai su.-it:
tarnu, kn įmini priž;
m- rrudd - savaitė

moksliniu 
s turėjo tą

1 ydą. ttale 
•ėsi nu.-ikra

Ir aiškiai galime konstatuoti 
Kad jam tenka lauro vainikas 
atradimo Amerikos vien dėlei 
to. kad jisai buvo tvirtos va
lios.

Neseniai miręs Amerikos-ex- 
prezidentas. W. \Vilsonas gi
mė iš ei gėlu tėvų, dešimti metų 
turėdamas ėjo tarnauti pieme
niu. Ką per metus uždirbo, tą 
užmokėjo už vieno'mėnesio mo
kslą. 11-ką meti] ištarnavęs 
javo gyvulių, kurie buvo verti 
A dol. Būdamas 21 metų sun
kiai dirbo ir nuo darbo atlieka
mą laiką sunaudojo mokslui. 
Perskaitė daug knygų. Iš miš
kų kur iki tol tarnavo išėjo pė- 
'šia> 106 anglų mylias ir kelio
nė jam teatsiėjo vos vienas do- 
imis ir šeši centai. tiktai jis per 
-avo geležinę valią taip iŠsila-

Vilius Sa-fri-on'a.-
1:; I;no-’’,op>ja' Amerikoje, bu
ri nKduos motinos <ūnus ir <iė- 

i to n'-galūjn jokios mokyklos 
ankyt i. 
ior< sun

atlygini 
jeigu tiktai ka< rytas ank< 
rŽndin-i'.m. Tarnas negalė- 

ramiu būdu ji prie dar-

bot gabus vaikina< 
iaii'-iamo varge, pats 

Ji<ai ]->r?s i žiūrėjo 
:am vergų gyvenimui 

ii- jo artimo meilė parag no pa- 
.-išvesti jiems. Beveik tllšeio- 
’iis rankomis pradėjo leisti lai
krašti. kuriamo šaukė pasigai- 
čti vergi!. Valdžia ji suėmė ir 
patupdo kalėjimam iš kur jisai 
pabūgo. Pa<kui valdžia siūlę 
Tiksiančius doleriu už jo suga
vimą. bet vaikinas slaptadirbo

j kitokios priemonės, būtent kuo- 
jm-et jo ponas nekeldavo, tat ji
sai pasėmęs šalto vandens už

plodavo ant jo. irsis greičiau- 
i'-iii būriu keldavo ir po nekuria 
laiko jau jo visai nebereikėjo 
žadinti.

Dar silpnos valios yra didelės’

daug siūlyta, bet jis neatsisakė 
r.no savo darbo, nebijodamas nė 
valdžios, bot tvirta valia šukė.

visą tautą karau dėl vergi] 
prispaudimo ir Hnrrisonas lai
mėjo. vergai tapo palinosuoti..

Visada atminkit. kad B. A. I,. nuveža

šiol p

Diria
d.

barzda j 
kiškuti s 
galėjo bi 
Įgavo tą

jas atsit 
darbo.

Nuriti Poru; (visai netoli Klaipėdos), 
iš kur be kiiučlė, vargo ir laukimo to
liau gražiu laivu keliausit ir į puspnrį 

ipėdou atvyksit. Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadvvay, New York

tarp

)0 1!

III'. dilbi

1 ant

TEN IR ATGAL

iirnmd

šnara

net alki.
KŪotKlo .ji’-a 1 JOTNT SERVICE

haPA6

pačius

IEŠKOS NAUJŲ ŽEMIU.

Alkūnes atre-

ovėjini o na" <

sibanki
iieš

oicna
r m n m kai

.$215 

.$2111

ŠIAIS;

...............Gegužio 1<J 
laiku. Išplaukimą! 
?iv:ai nepiliečiai ;-

.... Balandžio 16 ■

../Balandžio 1S‘
(

Imi 
matom*' kai p daug 

•"> tankiai gyveninio 
tame vmn dėję; 
ai ir plėtodami 

užmi i

. klesos keleivi;;; turi kambarius. >e- 
I prily-gstanias švarumus. Puikus mai- 
Lstas. Kreipkitės prie rietas agentu

Iš NEW YORK ~ yy 
į KAUNA
IR ATGAL V
Atėmus V. S. gal- 
vine« taksas.
Nepaprasta proga ilnodama jnn> 
aplankyti savę tėrynf sn nnma- 
J.inta kaina 3-čio* klesoa ten ir at- 
enl eksknrsijoa kaina. Mtisn ke
leiviai IS Hamburgo nuvežami 
sprciJnlISkni traukiniais j ,1uiq 
vintas po priežiūra kumluktoriv.

SvotimAaliai grįždami J 12 m4-
>li,Ti oi‘i le
idžia ir jisai atsisėda

jau suprato, bet Imv 
-lis atsiminė, : 
dar žmonės. ]

Škotijoje. Kerpavo miesto, 
ykį Į vieną knygyną atėjo per 
visą naktį apie 20 myliu kelia
vus piemenukas, kur jis paprn-

Raštą graiku kalba. Kny-

bet tą pa 
t o ja.s, m i: 
kas. Bet 
labai sent

daugelio m et 
daug, daug mate gero r 
Jis buvo buvęs laimingu 
m i u, vienok kančios su -1 
nebuvo toli nuo jo atlikę 
mė buvo davus: jam raga

Gerai dar. kad jo Barimu 
tikimoji gyvenimo draugė,

O bet-gi gal būtą buvę 
geriau, jeigu ji būtu dar gyvenu
si, jeigu ji būtu dar mačiusi ta 
mieloji širdelė! Ji visada Ręsda
vo viską su juo kartu, ramindavo 
ji. kada jisai bes i grumti a m a s si; 
besą bestingu gyvenimu, netekda

gininka- pradėjo juoktis iš jo. 
Ant to Įėjo viena.- profesorius, 
kuris sužinojęs apie vaiką pala
kė jam. jog jei perskaitys keiia> 
eilutes, knygą gausiąs dovanai 
Pastarasis ne tik Perskaitė. bet

vo knygą dovanai. Pasirodė, 
kad jisai 'beganydamas gyvu
lius išmokę- lotyniškai ir grai
kiškai. Tai buvo paskui mo 
liniukas Jonas Brawn‘as

Eorster'is

Tuo 
ui i trės

> k(

jauni

iiia>

.lamui dienų, lavinkime 
pa>ku: neraudotum" 
progą, kad netaptume veri 
žemųjų norų palinkimų. Bū! 
nrn visada darbštūs, ne ūmūs 
punktualūs, išnaudokime la

Ad. Padegimas.

Į LIETUVĄ 
<per Angliją) 

sianr.žiuUi kaiuu 3 klesos sugrąžtluiv 
lai vu kurčių •

BERENGARIA ir 
AQUITANIA................
MAURETANIA...........

Pridėjus Taksa
" I LIEPOJĄ IR ATGAL 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

AMAK1A.........
J Lietuvą greitu

iTNARD LINU

Nužeminta Kaina

Į LIETUVĄ
PER BREMEN Ą

3-čioj klesoj tiktai statereomai
Apsigyvenę ateiviai grįžtan
tieji bėgy 12 mėn., neturi 
jokiu sugrįžimui trukdymu.

ABI PŪS TIKIETAI 
SUMAŽINTA KAINA

<) stiprios
viršų sąžinė, sveikas ir rimtai 
protaująs protas. Pranyks ta
da vi.-i nedorumai, ir gal m-rei 
kė< kaip graiku galvočiui D o- 
g-nui. dieną su žibur’u žnionė 
-e žmogaus ieškoti.

/žmogus be valios, kaip me
dis be šaknų. Kur vėjas pu-jant grubūs, kranto
ia. ton ir linksta. Tai-gi drau- komis ir verkia. Taip, ištiknijų! 
gai. stiprinkime valią ir tada • Ant tokio laipsnio jisai atsidūrė - - 
tik pasieksimo tikro žmogaus gatvės grabo! Liūdnai, nnvargu- 
gyvonimo tikslą.

rinio žemgalio nėra dar ištir
ta. Todėl Siiv. Valstijų lai
vyno lakūnai lėks į tas vielas 
tyrinėti nežinomas vietas. Y 
ra sp'jama. kad ton gal vra 
sala 1.000.000 ketv. mailių

> šiai sėdi jisai tarpe grahėjr. mik-didumo. T yrinėtojai isleks 

J. V. Ha. iš bado, jisai, kuris paaukavo birželio L.) <1.

Bei leidimu Ir kitų iRfermadJu 
kreipkitės p«jt vietinio* •irontun 

•arba

UNITED AMERICAN LINES
131 Sente Street. Boston. Mnaa
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KAStURDETI LIETUVIŲ KOLONUOSE
mylimus

Surinko

Ne\v York’as didis ir grąžus 
miestas, čia ka ne ^džiaųria Suv. 
Valstijų pramonės Viefa, 'Wjfenok 
siuom laikų; labai daug bedarbių. 
“Garperrters- " čalamam,” kurie 
dirba iš medžio ir apvelka meta
lais, kaip tai bressu, eopper’iu ir 
brunzu; šitie darbai jau kone du 
mėnes-iai kaip sulaikyti ko ne visiš
kai ; daug darbininkų atleista. 
Pramatomas darbdavių noras'su
mažinti darbininkams algas ir la
bai žymiai, net iki $2.00 dienai.

Teko man būti darbo biure. Ir 
štai darbdavįs reikalavo “pento 
riaus.” Bu-vo paklausta mokes- 
ties. Jis atsake; “pagal naują 

a.” Tada jam buvo at- 
tad nežinant algos, nega
ga us gauti. Tuomet no- 
loromis pasisakė, kad jįs 

mokės $3.00 j dieną. Tida jam ou- 
vo atsakyta. ž tiekia algą ne
galima gauti to darbo žmo

"iškilmėję — bažnyčios jomarke-ba-

Kun. Kleb. K. F. Šatkus.

sakyta,

MONTELLO, MASS.
Montelloje yra veikėjų, kurie 

įiekuomet ųeapilsta ir nenustoja 
eibę, štai gavėnios laike — 2'J d. 

kovo suvaidinta veikalas ‘‘Piloto 
Duktė.” Šis veikalas atnešė pa
rapijai gero pelno. Žmonių buvo 
prisirinkus pilnutė svetainė, o dau
gelis turėjo grįžt namo, nes vic- 
:i*s nebuvo. Veikalas buvo pri- 
•ci'gtas Montvilos garbingo kum 
vii i). Jono švagždžio. "Visos ax- 
'orkos savo roles atliko artistišlcat, 
i;ad net svetimtaučių jaikraščit-.

indai aprašė apįe to veikalo per- 
<atymą. didžiausioji darbu našta 

krito ant panelės Om'- 
kuri yra moterji d;'•>

vo giliausiu^ užuojautos pareiški
mus gerb. mūsų nariui ir visai jo 
šeimynai; linkime, kad kuųgrei- 
ėiausiai ligos šmėkla pranyktų, o 
gražiausia sveikata užviešpatautų.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS.
Worcester, Mass., Rep. — Apie 

tą pati reikalą jau buvo “Darbi
ninke."’ Atkartotinai žinelių ne
dedame, nes tas kenkia laikraščiui 
— kitų kolonijų skaitytojai pyks-

SVARBUS KLAUSIMAS
— Kodėl mergaitės dažna nešio

ja ant krūtinės medalijonus širdies 
pavydale ?

— Turbūt dėl to, kad pačioje 
krutinėję pas jas dažnai širdies vi
sai neesama...

Kas kartą pavogė, t

PAIEŠKOJIMAI

PONAS IR KUMEČIAI.
Vienas labai turtingas ponas nu

sipirkęs dvarą, pasišaukė keletą 
kumečių ir sako: Vyrai, duosiu aš 
jums po žemės gabalą, bet turite 
savo tikėjimą Į manąjį mainyti.

Kumečiai, valandėlę pamąstę, 
atsake : — Ponuli, jei kas nori mai
nyti su mumis karvėmis ir priedų 
dar siūlo, tai tuomet juk mūsų 
karvės — geresnės. Tatai ir mū-

PRADŽIA BUMKI
Apsivedė jaunas, diktas ir tnr- 

tingas jaunikis; gavo žmoną su di-’ <e, kas ir pasidarė su tuo manų yišoiis vanduo 
dėlių kraičiu, geros giminės, svei- ~ ......................
ką ir neaklą mergaitę, bet septin
tame mėnesyje-ji susirgo ir pagim
dė sūnų. Vyras parvežė dąktarą 
ir sako jam t Gelbėk mano prietel- 
ką, kiek norėsi, tiek užmokėsiu; 
ji ne savo laike susirgo, nes esu tik 
septintas niėnflo ją vedęs. Dak
taras apži&kčjo ligonį ir sako jam: 
Uotiua ir kūdikis — sveiki: būk 
ramus .

— Kaip tai gali būti, kad nelai
kė pagimdė?

— Su pinnutiuiais'kūdikiais vi- 
'<ąp esti, o paskui gimdys visados 
-avo laiku.

JONIENE. - Neduok, tu Dk-ffffi* ^7^..^!..

vaikėzu; kiekvieną rytą vis girtas 
ir girtą# ateina.

JURGIENĖ. — Tai niekis, mą- 
no meiloji, va štai manasis tai jau 
ir ateiti nebeateina, vis reikia ei
ti parnešti.

MOKA IŠSISUKTI.
MOKYTOJAS. — Sakyk man 

Jurgai i. jeigu tavo tėvas namų už
laikymui kas mėnuo išleidžia po 9 
litus 50 centų, tai kiek jis išlei
džia per vsus metus’?

J l’RGL’TlS. — Tai jis per visus 
®-tus išleidžia... tai išviso išei
na.. . lai susideda gana didelė pi-

PAIEŠKOMA
mums duotiijei

nereikėtu parduoti.

aukso t r

Uitu

WESTVILLE, ILL.

■auiei

O nv.

siei 
mai 
ubu

GERA SESELE.
Žydas, milionierius (Į savo ma

žulę dukrelę). Ar tu norėtumei 
kad mes tavo mažyti broliuką par
duot umėm,

.-ii tikėjimas turbūt geresnis, 1 
daugi uoiiulis dar priedų siūlai.

jose (.iideib veikėja.
Reporteris.

Beniaus gyveno CiHcago’j. III. Turiu 
(iri j»> svarbią žinią iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K.

Mass.

— Be

ELIZABETH. N. J.

> Įlipo.

panorę

v<> parų

Pra

-Ja-

uO KO DANTIS SKAUDA

NETIESA

Buriu

įausta

šunie-

d tai jam pagelir Philndrlphijnj.

Tuomet s
Čia kyl 

menininką sąžinė ir širdis: 
žinę turbūt iščiulpė ir ši, 
žmoniškom padarė doleriai.

liepiau jam
.-tuščiai įsius valgius ir tai kuoma 
uausia.

— Ir man:

Štai yra naujas prirengimas dcl ši
tų nesmagumu kur tūkstančiai 
dabar vartoja ir gauna labai ge
ras pasekmes net j keletą dienu.

NENUSIMINKITE LABAI JEI 
JUS SERGATE, ESATE NU

VARGĘS IR LABAI BLO
GAI JAUČIATĖS

GUDRUS MOKINYS.
šia mokinio:
Mokiuos: ‘'J,

Jonas M. Vieraitis..-’'
Red. prierašas.

tuvisKi; pamalė
Buvo jau vah

BALTIMORE. MD.

Valdyba

M)

šaltakalvis.

aip, be* cit
reikėtų palaukti kol jis paa 

tomo* už jį kaipo didesnį 
bus daugiuus auksu pam

LENKO MALDA.

Per žiemą da dirbo pu 4 dienas sa- 
>- vaitėj, o dabar jau tik po 3 dienas.

(J viena maina suvisai užsidarė ir 
paleido apie 1,000-darbininkų. Da- 
bar sitąnrg rsj^tęiy negalima dar
bo gauti, nes kurios mainos dirba, 
tai yra pilnos. Per žiemą šiaip 
taip pragyvenimą žmogus pasida 

■. rė, o dabar tai suvis blogai.
Rep.

ALBANY, N. Y.
šv. Jurgio baž. bal. 19, 1925 pra

sidės 40 vai. atlaidai, kurie trauk
sis per 3 dienas: sekmadieni, pir
madienį ir antradienĮ, mišparai, 
kas vakarą 7:30. Laike mišpar 
pamokslai. Kuriuos sakys išriti k 
pamoksliitiftkai. P i r m a d i e
antradieni šventa Komunija 
duota 5 vai. iš ryto, todėl visiem- 
bus gera proga pasinaudoti iš Die- 

,c tik vietiniams, bet

l-'a'ls. Mcchanicville. Cox-
Visiureriausia proga bus

no ge
riausiai ir vargiai kada nors, kam 
nors dtiriio galėtų pritrukti-A:ba
lty, N. Y. Pereitais metais atsi
darė nauji Selkirk jardai, N. Y. 
Central geležinkelių kompanija 
padaugino darbūs ant 40 nuoš. Kas 
rytas nuo Central stoties veža po 
2.OPo darbininkų i Selkirk vardus, 
kurio i-aadasi už 9 mylių nuo Alba 
ny. N. Y. Senieji vardai W<st 
Albany mip pat dirba ir apie pu- 

yra pci'taisoma kitai 
i-!-,'i. Dabar vos ’ik 
kaip Aibany buvo iš- 
yli pasaulinį portą

lis mane np.eisdarnas

ionėkit mat: 
pie mano vy-

i jau

pranešti

WCRCESTER, MASS.

ypač Daugų parapi- 
kaimo, Kamandulių

. fitsiiientl šitų 
Monterio. Mass.

Šluos įųose vietose: 
Pivašiūnuose. Dnuš- 

ežmar'uose. Atiždva-
(A10)

rįžę. Tik vienas zakristi- 
aukuro (altoriaus) kažką 

Lenkas pašnibždėjęs pote- 
Aeh Bože

aip pasakius susu 
Baniu

;z aukuro

Hmm

•<«rta Maurui it lutai

9
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NETIKĘS PAMOKSLI
NINKAS.

,'ičias vukietys pamokslininkas 
ėjų silpną gaivą — nabagas neį.lm 
ūdavo iŠ atminties pasakyti pa- 
kdų. Nenorėdamas kompro- 
uotis, jisai visacia pasiiasyda-

n* ir nusinešęs į bažnyčią parapi- . 
yiiiriis perskaitydavo savo pa-

;:<-va.$ sutverė dangų ir žemę, 
skaito vi.>ą pasaulio • įkūrimą, 

■arėjus apie žmones skaito: “Ant 
gio sutvėrė Adomą, bet negerai 
;;vo vienam žmogui... sutvėrė 
ain pagalbon moteriškę vardu le- 
a.. . (čia per apsirikimą verčia 2 

ii- toliatis skaito) kuri 
rti ilgio. 50 metrų 
liepė ją viduryj ir

šairdę apie tokią 
r smala išteptą le- 
kšt į saujas...

nkas patčmijęs klai- 
sic“ (at.si- 
au kalbėti

UŽMIRŠO.
tarnas atėjęs į
Meldžiu duoti

< -— Kokių ? 
U'kr; ipan ponia .

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR «JŲ * 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

maltlDljųai turi "birtl pervl r Uj tjuį, 
vBįUntas, ir Utikuauur'U«Ui 
Sąme įtikto. Vąoų jjartM 
tik tivk \-andeaa, kiek reikia 
ų<*s penėjimams. Gertaaaia boa^Mra 
nėjlniul yra tokia, kurįą;#»įkpB 
ti su trintuku {kišus j vidų — „
kai kona ,trumpo kairio, piatto^W$| 
čios ir išiuieruota iki aštuonis .wŲ||« 
Naujai nupirkti bonkute reikia 
prlnti pa verdant jks šaltame

1 kokią 20 minu tų. Tada bonkutih 1
kailos netruks jei J jas pilsi verdąoĮJto'iN 
vandens. Kūdikiai pabaigus valgytjini£ A' 

; kia viską iš bonkutės išlieti, pečplaaa'-* 
; šalių vandeniu, ir pripildžius šaUo ♦ 
' dens palikti stovinčią iki ją galėsi 
! plauti su šiltomis muiluotomis putosi*, " 
■vartojant trintuką (brošy). Tad*
perplauk ]>er keletą vandenų. Piftn vaz^r.i 

įtolimo jd£k jas j verdant) vandeni ir * 
i pargink 15 miliutų, idant sterilizavus. ■ 
Nelteperplauk jų po sterilizavimo.

j Kūniškas žindukas-čiulpikas yra gev.u 

1 ritinsiąs, dėlto, kad1 jį gali išversti Ir ■ 
. išvalyti. (Įiūlpikai su ilgais gumos vani-' j 
žuoliais arba kitokiais pridfi6k*i« nettt1'"-4 

‘ ri būti niekados vartojami, kadangi 
sur.ku juos išplauti. Skylutė Čiulpike 

ftu.rt buri tik tokio didumo, kad pripili'' 
džius itonkutę ir apvertus ją, pieną*,,• 
greitai lašėtų. Jei skylutė'bus tokio (tų ■ 
durno, kad pienas bėgs upeliu, tai ku- 

. dikis pergreit turės ryti maistą.

Jūsų kūdikis tinkamai augs ir tarps’,-, 
j į sveikatą ir stiprybę, jei duosi jam ge* • 
irieusią priežiūrą ir geriausį maistą. 1 
į Vikri ir stipri sveikata yra dalis tuks- 

!, 'tarčių kūdikių vartojusių Eagle Pięrį.-*r 
i Tą liudija jų dėkingos motinos, šiton*.!, 

tčiame vandeny tuoj tm<>-inoms nėra kito maisto, taip visur 
Sterilizuoti reikta ir ■ va -.ujamo ir taip pasekmingo, kaip 
•aš ::r rankšluostis. Eag'.i* Pienas. ....
ų indų nusausinimui. |

PRIE KŪDIKIŲ PENĖJIMO.

puodeliai. vdtaurados, 
. ir žindukai, turi būti

•teri.

įiekosčk nei spjau-

vamieas ir per keuą

pradžią ir išs

1SS1-

.'kaiti/:, .šit-iis gtraipsnims kas sarai- ' 
fę ir pfisiričk ateičiai.

s,'liūtiškai š

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra 
gyvenimui penėdami jį Bor 

den’s Eagle Pienu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą Į The
Borden Company, Borden Building, New
York, jie pasąkys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu-.

Dept.

(choro repertuaras
V

lutės Į dan- p

amiii, kad £ 
gėlėliai iš 5

MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00
No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspauzdintag

Įtalpa:
LIAUDIES DAINOS — Maršas (maišytam kvartetui arba ch*rui) 
šIENAP.JifTf; (mergiaų kvartetui arba chorai)
TĖVYNĖN (lygieina Įtaisams)
VA/.IAVAr DIENA ir BĖDA (maišytam kvartetui »r-ba chorui)

Kaina “5 centai
Chorams-duodama* didelis nuošimtis.

g A. BAČIULIS, 421 Sisth Street, South Boston, Mass.
visuomet pa- i

Ofiso Tei. L'niversity SS81

apskr.. K.-ni-

L1THVA-

v i k ro

do!

:y» ■ ei*

niedegai iš' 
mėnuo Įnik 
balsuota st

ligoniui liepei ■ 
įvairiu valgiu

ino .T:ur_'f>lio turėjo

r'laukjs.

Ruffles
ti s-.-arbiiufĮ

1 t>t.z iianrlk- 
75c k-ir-nr; 

o? ii llbor«tortjoa.
AD. KICHTER * CO.

30
ant dirvono ;i:i* Livingston Avė. ir 
Lake A\>.. Albany. N. Y. Elek
trikus tc/imų pakaks visiems ir 
arkliu joti kiek norėsit. Iš kalno 
permatoma dids pelnas šv. Jurgio 
bažnyčiai.

Todėl visus ir iš visur nuošrdžiai 
kviečiu dalyvauti, kaip laike 40 
valandų, taipo«-gi ir parodavhno

Geras paprotys
ir suteiikn dideli stiprumą 
Musų skaitytojai turėtų pa

bandyti tij naujų gyduolę tuojau. Ji vei
kia pasekmingai tokiuose atsitikimuose.

tnkUc tiktai porų dienų ir jei jus ne-

skite likučius ;sf>:’i-koriuL ir jt

t-Tone Žino Inbnl gerai, knd ji su
teikia jnm.M tiek daug gero ir jie Įsa-

rantlją arba pinigu* grąžinti, jei Jus ne- 
uŽgnnMln*. žiūrėkite garantiją aut imi- 
kelio. Bekomenduojnuui. gnrniituojuuin

— Tikrai — o pirmiausia tai 
Jam be abejonės daug pagelbės už
simokėti už mano gydymą.

PALIEPTA TAI PALIEPTA
Pulkininkas prisižiūri aikštėj

siseka, eina blogai, pulkininkas 
rėkia ir keikia, bet nieko negelbs
ti Galutinai perpykęs* riktelėja 1

— Visa kuopa tegu eina po ba
lu!

Kuopos vadas vienok nusimins
ią. Atiduoda pulkininkui garbę ir 
klausiusi rinitu balsu; — Ar tuo-

Gyvenimo vieta :
2S Dirnick St., Somerville, Mass.

D. A. ZALETSKAS.
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAB 1

<UNDERTAKKR ANT>rEMBALM^> ■’ • u
983 Cambridge St. CtafeMgt,

n šr'rni*>nų reikalus pngni Šeimynos nAtt. atnmšjgT
sąžiningai, nes esą baigme noksią Ir tartu

P B B 8 I K Z L * Į M * ū J Ą

LIETUVIS

kropti*.

880 1: <Mh fe, JĘMęBį



imtos is luieiuvos
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WM|DAWF
PąrUpodame'S-.yiŲ šeimyną »an®, 30 

PambariŲ su visais vėliausios mados j- 
taisymais. Kendų į mAnesj nešą $221_00. 
Kaimę §18,0601 jmokft $4,300,/Savin to
kus, 8 Berkshire St., i'niabri'tkje^MasŠ;

/ ^(S-A-ll)

7. Išrinkta naujas raštinin
kas p. Jakutis, iš Cambridge, 
Mass. . \ J* 1

Buvo ir daugiaię?višdkįj.;da' 
lykų ir dalykėlių, h<^ jutę? ne
užilgo matysime įhiotokoly, ku
ri raštininkas paskelbs^

Iš visų atžvigių "matytis 
Naujos Anglijos Federacijos 

t apskritys auga i r. stiprėja; vi
sus kataii'kiškos didžiosios pa-, 
jėgos jį remia ir augina.

Reporteris.

vienu Balsu patarta‘ vietoj, 
įsteigt k. v. centras. Vi3i da
lyvavusieji skaičiuje 17 žm. su-' 
tiko biitk nariais ir- užsimokėjo 
rfUstatytig. nario mokesni. Iš
rinktai narių valdyba ir revi
zijos k&niisija. ’ Ateities veiki
mas — apskrities katal. orga
nizacijų reguliavimas ir santy
kiavimas numatomas per. tam

TeL S. B. 4000 

dr; j.c. landžius 
. - (SEYMOŪR)

Lietuvis. Gydytojas

MARTI KIAUŠINIAI.
Kiaušinių dažymiuJ<aikurio- 

še krautuvėse jau pritrūko ir 
dažų, ypatingai tų pačių gra
žiųjų. Gal klausite kodėl? Nu
gi todėl, kad po Velykų tą. su- 
batą bus didžiausias ir gražiau
sias kiaušinių balius, parapijos 
svetainėje, ant Septintos gat-

s susirišę šoko į šaltąjį 
vandenį.

.iį|Kląipėda. Ketvirtadienio va
du žmogų nusiskandino 

O3£piėnoš upėj ties Biržos tiltu. 
^Atsitikę taip: Barzdskutys Pli-

’ e ’’ is, iš Malkų gatvės, įsimy- 
■Į^o į tūlą šliutiškę panelę Vis- 
;-njanaitę. Bet PI. buvo apsive- 

į-dęs. Grįžus Plikaitienei iš Ka- 
tęaįiaučiaus klinikos, tuodu įsi
mylėjusiu, negalėdami! apsi
vesti, tur būt, susitarė imtis 
sau galą ir ketvirtadienio vaka
rą, apie S vai. nuėjo pas silkių 
baraką. Ten vienas kursistas 
girdėjo juodu šnabždant. Po 
kelių minučių juodu rankas su
sirišo juostele ir šoko į vande
nį. Kursistas tada išgirdo pa- ge^ūiti. 
nelę šaukiant: “Maksai, pa-;
leisk mano rankas, 
silpną motynčlę.” Panelė trum
pam dar iškilo iš vandens ir 
kursistas stengėsi primesti jai 
virvelę. P>et veik ji vėl nu
grimzdo. drauge su savo 
žinai surištuoju."’ Kitą dieną Lp 
abu lavonu ištrauktu iš 
Rankos dar buvo surišto: 
nelė paliko neaprūpintą moti
ną. Plikaitis paliko žmoną su j 
kūdikiais. i

ar keturis šūvius ir vilkę, nuko
vė,

Eigulis Žekonis Pranas buvo 
atvežtas Alytaus apskrities li
goninėn, kuriam buvo suteikta 
pagalba.

Del įtarimo, ar vilkas nebu
vo pasiutęs, jis liko parvežtas 
į Alytų padaryti analizei. Su
bėgo daugybė žmonių pasižiū
rėti vilko. Sako, kad tokio-di
delio niekas nesąs matęs.

Gaisras.
. Taujėnai. Prieš užgavėnes 
sudegė Bogeniškio dvaro kloji
mai su javais. Gaisras kilo iš 
to, kad užsidegė, kuliamasis lo
komotyvas ir nesuspėta jis už-

Komunistų agitacija kariuo
menėj.

Vilnius, 14, 111. “Dziennik 
\Vilen.4i” praneša, ka<l nau
jai suoigunizuotam rytu pakra
ščių ptbienio korpuso komunis
tai pradėjo varyti aršią agita
ciją.- Ha tįsiai išk-ulžiama agi- 
ta c i n i o ]iobū d ž i (i a i s i ša i ■ k h nii.

Jeigu da kurie prie šio ba
liaus žingsniu nedarėte, tai jau 
pradėkite k nesmarkiausiai, nes 
laiko nebedaug. Šis balius ims 
begalo gražus, juokinga.- ir 
“ navai mis.”

SĄJUNGIETĖS KRUTA.

kruta.

JAU SVEIKSTA.
ūkas St. Kneižys, po sun-

namuose.

MANIFESTAS.

:ll<

J Tel. S. B. 2805—R.

XII T UVIS

R OPTOMETRISTAS

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: nuo 9 ryte (kl S vnk.

| l.šegza minuoju Btis, priskirto-aki- 
k uitis, kreivas akis utitieslnu ir 
' amblijoniškose (aklose) akyse su- 
[ grąžinu šviesų tinkamu laiku.

I J. L. Pašakamis, O. D.
i 447 Broadvzay, So. Boston.

Tel So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Bostoa 
O/wo valandot:

ano 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Uri 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subši'os vakarais 
ir nedgldieniais.

STOGDEKGJAI 
(ROOFING)

-in:i!..s žvvr'o. metalo, Slelto Ir

iu- i)rau>a it bites: p;
niekad nesu: [DR.PUSKUNIGIS

! GYDYTOJAS 
'.VIDURINIŲ LIGŲ, 
■j vaL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet. * 
I’ 7 iki 9 vak.

889 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 2881. r

“Mildos” byla.
Vilnius, 16.11L Mokiniu lei

dinio ‘'Milda” leidėjas buvo 
tardomas. -Jani pasiaiškinus.

gra-p'-1'^ lietiniams kad bus pri 
ai. 25 p1-' nauji nariai už nu-ę į- 
Vi-a.-ini(> per J mėnesius; balandi

.ašpnlo š!:’.uel!ą. Ta! yra seniausi ir 
atsakančiausi stogdengiai So. Bos- 
ton'e. Visai? darbas a v tiru lituojamas 
ir vpatiškai perž-iųrimas.

T. L. ORMSBY & SON
j 216—218 Bowen St., So. Boston 
' (Tarpe E ir F Strccls)

turiu dar Vienas prie altoriaus, antras 
šaltojon.

Višakio Rūda (Mariampolės 
apskr.). Vasario 17 d. čia tu- 

'1‘ėjo įvykti vienos merginos 
j jungtuvės. Ji pirmiau buvo su
sitarus tekėti, už B., bet dėl 

uPes- kažkurių priežasčių paskiau ji 
• ■f>a" rengėsi susituokti visai .-u kitu.

Jungtuvių dieną pil. B. su savo 
broliu ir draugu L. — visi try- 
se atėję i bažnytkaimi gerokai 

~ j nusigėrė ir rengėsi buvusią B.
Alytus. Vasario mėn. 25 J.''UŽiedounę, j.-tekancią 1.

Alytaus miškų urėdijos Neinu-1
naičio girininkijos 7-os eiguvos
eigulis Žekonis Pranas (57 me-. 

‘in amžiaus) 5 vai. rytą apeida- Į 
ma^-jam pavestą eiguvą (Ka- T><"-on. Bet \ lėtoj pakui 
lisbato mišką), eidamas Neinu-.
no pakrante, patiko vilką. Ei- i 
galis, matydamas negalėsiąs. 
pabėgti ir neturėdamas šauja-. 
mojo ginklo, tik lazdą su už-, 
mautu ant galo rusų raiteliu pi- 
kės galu, ėmė šaukt:, manyda
mas, kad vilkas pabėgs. Vil
kas, išgirdęs riksmą, puolė sta
čiai eiguliui ant krūtinės ir ji 
parsimušė- Eigulis liko apa
čioj vilko. Bet jo būta suma
naus ir apsukraus. Jis suspė
jo vilką apkabinti glėbin aplink 
sprandą ir po kiek laiko var
gais negalais išsirito iš po vil
ko, paris d am a s jį po savim. 
Skubiai Įgrūdo ranką vilkui 
gerklėn ir taip su juo bandė uo- 

š voti. Vilkas jam smarum: su-
kramtė abi rankas iki peną. Įniiestelio ir apylinkes ū 
Eigulis šaukė pagalbos. Bet. -Jr valdininką klubas. -J 

į deja, buvo dar anksti, niekas ;..a: visur nusiskumižkc 
^..neatsiliepė i jo šauksmą. Tuo- į :< labai yra k arė i am ė i ė.- 
į met eigulis sugrūdo vilkui VpK šį kol kas to pasaky

gerklę savo lazdą. Keletą kar- 
tų sutratinęs dantimis 
galą laidos atkando, b 

gb- nis pikės galas liko vi:
klėj. Eigulis jau ma 
pagalbos nesulauks. :r 
ar antram teks pa ai: n 

Paskutinėm> 
griebėsi jis pirštais .

g vilkui akis. Neturėt 
ki'o aštraus daikto — 
jau nežinojo kas daryti 
kęs vilką išdrasčytomis 
leidosi bėgti visa> 
aptaškytas vilko smlių imtomis.

Tuo metu jodamas panemu
ne It nuovados poli cistas Re
meika jau buvo išgirdęs šauks
mą ir lėkė pagalbon. Atjojęs į 
vietą, kur buvo girdėjęs riks
mą, pamatė jau Nemunu vilką 
beplaukiant. Mat. ir jis leidosi 
bėgti, kai eigulis nuo jo pabė
go. Būdama.- akla^. pateko Į 
vandeni. Polleistas paleido tris

5*
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žaus baliau

jei ne nužudyti tai bent “kau
lus aplaužyti.” Sužinojęs apie 
B. norus, klebonas draudė jjios.

sus smagiai išplūdo, m-išspi- 
ant nė klebono. Jau prieš tai 
vieno jų buvo atimtas nevok 

-ris. . Kai jaunavedžiai -nėjo 
bažnyčią prie altoriaus, šis

i“irumviratas” irgi įėjo <u<čdo. 
suoluosna ir pradėjo triukšmą 
kelti: švilpauti, rėkauti, dai
nuoti. Tuoj buvo pašaukta po-

jėga buvo išvesti iš bažnyčios 
ir pasodinti šaltojon. Ryto me
tą išsipagirioję prasiblaivę su
rašius protokolą buvo rmeisii.

Klubas.
Kazin Rūda (Antanavo va!.. 

-Mariamp. apsk.). Vasflrio 5 :!.
Būdos 
įninką 

i bond-

as manomi n

am

< • i a i
Fetir

m Ui s m-
:et peilio.

ir. na li
nk’, mis. 

kruvinas ir

I ’kininkas. ’ ’ 
“Lietuvos I)

spausdint i " Liet. Kel."' i 
ma to ''Vilniety.” ketini 
traukti ir anuos redaktėri- 
sakomyi'ėn. “I.iet. Kel. 
daktarė buvo jau tard

ėjai. Tikimasi turėti gražią 
tėkmių.

Susirinkimai laikomi ka>

:lt- 1 -ma

kraščiu’iinueriai buvo cenzorių 
nešalai lyti ir jaii daugiau me
tą kai p buvo pasirodę.

Domisi žemes ūkiu,

Tr

u t O'
nes

limo

imuos
a ./.i < >.- pas 
ir;i( i. 1 i’.ol

n; .-kaitas. J' 
:iilo.- buvo ir-i-

a ric> .mėn. į geleži ake
les kasą iš stočių į- 
ynais ]iinigais 2,200.- 

001) litąii?- įą nlatiej: geležin
ei iai (irvė 2.005.000 litą ir 
sjurigį.:— 195.000 litu.

P.-:

Suaugusiųjų kursai.
Gaduravas. Telšių apskr. 
.i'luna'o m-i“ pradžios yno- 
.kkis yiD š. m. sausio įnėr.. į- 
eia'J maturusiems kursai.

a>men:
IFsm

■Vii'.
'OtO'
Sau'

ni-hl

F;
u iinietikm i-fori. 
mokas dėsto v:t-t

Vitk

Darbininka-

Mokytojų kursai.
Kaune ap. ria prie 

■•dūrinė- mokyklas 
d-jos Vilkijos ,-ky- 

2-ją metu prad.

Klu-

“Liet 
ninka 
Ateityje manoma ir jau < 
žygiai biblioteka isleicti. 
jau yra įsirašę 76 nariai,
bo pirmininku išrinktas p. TVr- ,^)r; 
kleris—ūkininkas, sek ratori um; .' . . *TKi— p. Mašauskas, geležinkelio j, 
tarnautojas. Mokesnis nedide-1 '• .
lis: įstojamasis 1 lit. ir nario—.P‘->n1’ ’y"
50 et. Jau buvo net suruošti -^’-
keli savybes vakarėliai į ku- p,10kykb -" aU. 
riuos atsilankė tik kviestieji A'yz.d'ru-.'ruimo.- 
asmens. Kad tik klubas išsilaL .’’i 
kytų įstatymų ir kultūros re:Jkm! 
kalavimų plotmėj ir nevii-ti] '-nin. 
paprasta karčemėle. ,da k

mo. Si- ai 
džiausimi:!
bažnyčioje t;iip ir

vi<iurinė.- mokyklo- 
P. Baublys, s-enas ir 
■(iag'uras. Lekto- 

■>t i viduriu'’- mo-

ojiina

*t a ūiė.į Vald- ? F
Tel. S. B. 0441

J, KALINAUSKAS
PRANEŠIMAS Ą 414

ADVOKATAS |
Broadway, So. Boston į

(Antros lubos) X

• į Tai. So. Boston 270

J. MACOONELL, M. D.
Galima tutikalbiti ir Uetuviikai 

oriso valamdob: Rytais iki 9 val«
Fo ptety nuo 1—B 
Vakarais nuo6—0 

536 Z. Broadway, So. Boston

GRAŽUS KONCERTAS, 
kdand/.io 1J d., pirmą >

PADĖKAVONĖ
labai turimimas i’- mokinuas., Mike Biuis, 501, Pine i-ims s*.

FEDERACIJOS SUVAŽIA
VIMAS. .

K. Federacijos Naujos Angli
jos Apskričio suvažiavimas į-

i p. Žukam, už

' Ttin-pu vi<!i:
:ltie

sv.tMi

ski-

į tirais neraiso, dieninis vi<;iiriu<>se ?r

i nnndojau nix’4 du pakeliu Nu 
305A, tai tas visas nesmagumas r.U'

| Freke 6Oc. už. pakeli-’ ALsnišk 16e. 
vvko bal. 5 d., JSo: Bostone. - At- 11’ -ausi ris-.k,',; žuitq ir knygų katalogu 

‘ , • - i . ai Adresuok taip: Istovu buvo is Liūfcrenco. Almi- jyj ZUKAITIS
tello. Nm-vvoodo, Cambridgiaus. I 449 Hudson Avė., Rochestor. N y 
Lovellio, So. Bostono ir Malta- Į

NIEKO NEVEIKI
klausimą gvildeno iki pačia I d'"'<,,^^3,,K 
kaulu. I skvarbesniu:i- nutari- :i’r,,-4- kar. -.m '>k-> t<;. •>’.

. ,. .. ‘ - I .aformaviji: AMEltHAkI E A G Li
liui vra sekantieji: :■ ;ai:me.\'.' t.-mm.. e. \v. Tik.--- m-z-

knrsno>e eina
Vietos pradžios 
-istai laiko pa- 
k;i'. Kursai tn- 
yyną. tik gaila, 
laiko užrakinta 

ant ri metai n-diio-

.i

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STŪMĖ
AKIU SPECIALISTAS

S99a W. Btoadway, So. Boston

uris turėt?
į gegužio

Remti visomis pajėgumo

A. i'yieni. kurie yrg a 
yę pas savo brolius -r s“: 
rinkti auką <!<•! kataliką, 
y.u namo Kauno:

1 urėti t;’,nipr:ar..-ii 
.-n centru: pasiąūi

raštininką vardus ir utį 
prašyti, kini '-ontro sekr

TlIZa : (> kalbėt o.įi;.-

informae: j\ patarimą

anizatorini-
kalbėtoja

ANT GREITO PARDAVIMO

.MA

GREITAM PARDAVIMUI

•iden

MA

; JONA'S JANUŠKA

PAVASARIO BARGENAI
GP.AžT I KŪ f formų 1 i''! m;

in m.-U-F

(UNDERTAKER)
:iom! pasiskelbia atidigps uau

:ni prašomi yra panašiuose re! 
uose kreiptis pas savo tautieti 
ADOMA WAITKUNĄ

■ si r; SiCkviCiuiu: : kilo-
:.T;:!:ii<h>t:iv;n rė:i; : ■ l’O-
ękilsuiit :::ir kokių k;;[ ikių.

į I:: iiio.kitieill.
1 Montollo's ir lit-

(WAITT)

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

lį<

Ofiso viem: j
r st-.. Brocfctcto. Mažs. ■

Tel. 1023 !

| Ofiso Tel.: South Boston 3272—R.
| Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

I Lietuviškas Graborlns, baLsamuoto-
1 jas, Real Estate ir Public Notaras.
r 343 W. Broadvzav,
i South Boston, Mass.
I Residencija: 237 D St., So. Boston.

TEL. So. Boston 0506—W. f
\ LIETUVYS DANTISTAS \ 

U. L KAPOČIUS \ 
$251 Broadway, So. Boston 
/ (“Keleivio” name) y
€ Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo J 
/i :3l) iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. / 
Z Sv ?•><;< .-.n I s nno 9 iki 12 vai. dieną J 
^Subatomis nuo F jįj g Vak. Nedė J 
/įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' /

T»L Ma!n 2481

Sll-812 Old South Buildiių 
294 Vėashington Street 

Boston, ilasa.
Valandos: 8 A. M. iki 5:80 P. M.

EAST BOSTON'OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1190
Gyvenime viet^ ■>

37 Gorham Aveaue, Brookline 
Telcpbone liegcnt 656S

Telephone South Boston 8520

10. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universiteto 
Oornell University su A B 
G. Washington Univ. ra LL.B.

“DARBININKO” NAME 
(antros lubos)

Mt W. Broad*&y. Bn. BoetaL
Rezidencija

805 Harvard St, Cambridge, Maae.
TeL Universlty 1468—J.

1

Sudarytas kataliku veikimo j 
centras. į

Ukmergė. Sekmadienį kovo 1 
d. T prad. mokyklos salėj įvy

ko iniciatorių kviestas vietos
katalikų inteligentų susirinki
mas įsteigti Ukmergės aps. 
katal. veikimo centrą. Keliems 
susirinkimo dalyviams išsita
rus apie tokio centro reikalin
gumą, vienam referavus apie 
|kat*Jikų veikimą Vokietijoj ir

Pavasarininku vakarėlis.
Skaudvilė

G. Kalbėta 
konkordatą su L<?^ 

i kilsuota, išgvildeni.

(Taurage apsk.). iniausiai isrtikrinta.
Vasario 22 <1. pavasarininkai 
siirengč rakarė'i. Vaidino tri< 
koniPili jtis. Siwaidino pagal 
provincijos jėgas labai gerai — 
retai taip Skaudvilėj pasitaiko. 
Vien ąkoraediją publika reika
lavo net atkartoti. Tvarka bu
vo graži, salė gražiai tautiškai 
papuožta.

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk 
lų ir užsiima Kcal Estata pnrdavi 
nėjfmn. būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietį; išsky
rus Sverta dienius. Lietuviai, kad 
Ir mr.ž.nl sukalbantieji angliškai ga-

čiausiais tame klausimo šulais 
pirmųjų vaisiu nž.sėjėjivs ir -m 
rytojais buvo ir yra vaisiieėia.i 
liaudininkai ir visa Lietuvos 
opozicija, nes ji nenorėjo jokios 
sutarties su Vatikanu, visokiais 
būdais trukdė atstovo siuntiniu 
ir informacijų apie Lietuvą Va 
tikanui davimą.

MONTELLO, MASS.
mane. A. E. Knelžln adre«nR y-m 
toks: 308 E- Ninth Street, Tel. So. - 
Boston 1696.

Jlm: Tel. Brockton 5112—W.

kųn \i«>kbl kilu drubną dulktu Prie 
t</|tiri:-, priminti. k;t<1 tnl vienuoru1 li<* 
luviškn kreti tino, kurioj rrulii

-.4 •/.;

turiu bib.il gražiu ir pigiu ni:il<!:ik 
pvgb) i< l,b':i>v.w

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., Montello, Mass

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventii S t.. So.J^oatęH, Mass, 
Telephone South Boston'"1.716-^37- 

Vice-Pirmininka.s — J. Petruasktos,
250 Gold St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — .T. <lHneekls,
5 Thom.is Pk., So. Boston, Mass 

'in. Raštininkas — M. šeikis.
40 Marine Koad. So. Boston, Mase, 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys —; J. Zaikis.
7 Winfleld St„ So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldieoj kiekvieno menesio, 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-ST& LIETUVOS DUKTERŲ 
1PO GLOBA MOTINOS

SOUTH BOSTON^ MASS. 
VALDYBA s

Pirm. — Z. Zičkienė, ■
203 IV. 3-rd St., So, Boston, Mass.

Vice-Pirm. — 'A. .Tanušontenė, 
142G iJolumbia Rd., So. Boston, Maso, 

: rot. Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass.

'in. Rašt. — .7. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mass. 

žd. — O. Staninliutė,
105 6-th St., So. Boston, Mass. 

’varkdarė — O. Mizgirdienė.
164 G-th St.. So. Boston, Mass. 

traugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininke. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnlo- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj amt Penktos gat
vės. South Boston. Mass.

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JO1 
VALDYBOS ANTKA1AI

Pirmininkas — J. Jaroša,
562 E. 6-th St., So. Boston, Maflk 

Vlce-plrm. — J. GruMnskas,
157 M Street. So. Boston. Man. 

Prot Raštininkas — A. JanujSonls.
1426 Coiumhla Rd., S. Boston, Ma* 

Flnlnsų Raštininkas — K Kiškis,
8 Hatch Street So. Boston, Maso. 

Iždininkas — L. švagždąs.
111 Bowen S t. So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys — P. Lančka,
395 E. Fifrh St, So. Boston, Mani 

Draugijos reikalai! kreipkite vim. 
dos { protokolų raštininkų.

Draugija savo susi raki mus laiko 2-rg 
nedėldienj kiekYleno^nėneslo 1-tna vai. 
po pietų parapijos aHęje. 4.02 Soventk

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

BOSTON, MASS.
TRMININKAS — V. ^alieckaa, 
514 B. Broadvvay, 3*. Boston, Mass. 
ICE-PIRM. — Povilas Buka, 
95 C Street So. Boston, M.nao.

PROT. RAST. — Aatanas Macejunaa, 
450 E. Seventh St, So. Bostna. Mase. 

IN. RAST. — Juozapas ViakeriRttu, 
906 A Broadvray. So. Boston, Mass. 
ASIERIUS — Andr. 3&iHeckas, ■ 
611 E. Flfth St., Sa. Boston, Ma*.

LARŠALKA—Kazimieras Mikatlionl*. 
906 E. Brosdw«y, So. Boston. Ma*. 
D. L. K. Keistučio Draugija intko itt« 

o mėnesinius snstrtnkUnus kas ferraę 
edėldienl kiekvieną mčnkito. po imu. 
94- Včasbil 
:8O vnn.lq2 
nsirinklmo __

ginus ubu Jų narių prlo musų draugijos' 
prirašyk.

4

705 Matn St., Montello, Mm* 
f Katnųn* Broad Strco*'

mr.%25c5%25be.nl



