
AMERIKOS UETUVIŲROMOS^KATALIKŲfi1

Pavojus

Lietuvoj ramu,

sudarydami sumą $316,000.

DARĖ KRATAS SOVIETŲ 
OFISUOSE LONDONE

.44 coliai 
— 38 col.

LONDON. — Žuvus jūri
ninkystės planams Anglijos 
valdžia Įtarė Rusijos agen
tus ir pasiuntė virš 150 po- 
licistu padaryti jų ofisuose 
krata. Ą ’

partijoj esą 1.130.271 žmo
nių, iš j ii 733,174 nariai ir 
397 kandidatai. Partijoj 
priskaitoma 147,513 moterų.

- Rusijos po- 
ir raudonoji

LONDONAS. — Skelbia 
iš Madrid, kad. komandie-

KOMUNISTŲ SKAIČIUS 
SOVIETŲ RUSIJOJ

MASKVA. — Statistikos

vo nusikaltimą ir jį apgailestaudamas.—“Lietuva.”

kun. Jakaitis

Bolševikų spauda susirū
pinusi, kad kova su tikyba 
nesiseka: tikybinis judėji
mas didinasi, ypač tarp in
teligentijos : daugely . vietų 
fabrikų darbininkai patys 
statą bažnyčias.

GENEVA. - Rusija bū
tinai nori sudaryti draugiš
kus ryšius su kapitalistine 
Amerika. Jos vyriausis de
legatas M. Ossinsky, ekono
minėje konferencijoje ban
do visokiais būdais prisitai
kinti prie Jungi Valstijų 
delegatui pasitarimui. Jis 
sako, kad komerciniai san
tykiai tuomet gali padidėti 
10 kartų daugiau. <.

• M. Ossinsky taipgi pa- 
, reiškė, kad Rusiją norėtų

NAUJAS EŽERAS LOUISIA- 
NOJĖ

NEW ORLEANS, La. — 
Nuo potvynio, į šiaurę nuo 
jouisianos fDulf ~of Mex- 

ieo, atsirado naujas ežeras. 
Šis ežera's yra 300 mailių il
gio ir plotis siekia nuo 50 
iki 100 mailių.

lis konsulas Bruxelles. Pre- 
legentas gyvai nupasakojo 
mūsų istoriją, plačiau susto
damas ties santykiais su len
kais ir Vilniaus? klausimu.

Lietuvos priespaudos-lai
kai, tautinis atbudimas, vo
kiečių okupacija buvo gyvai 
pasakota, bet gyviausiai nu
švietė, kaip 1918 m. Europai 
mažai žinoma “nauja” tau
ta/ iš visų pusių priešų ap-

Kuomet valdžios detekty
vai krėtė ir atidarinėjo ban- 
keles, tai Londono žmonės 
vienas kito klausinėjo ką 
valdžia tikisi rasti. Mat 
žmonės tik pasibaigus kra
tai sužinojo, kad ieškota žu
vusių dokumentų.

Šis valdžios darbas baisiai 
suerzino rusus, nes paėmė ir 

ir doku
mentus, kurie nieko bendro 
neturi su pamestaisiais.

į

Sako, kad valdžia tur būt 
nori išprovokuoti rusus.

------- Amžius_________ 
---------Svoris _ ______ _

* z
___ Aukštis _______

A .r-* JRgfc- -jU ■. ■

Krūtinė (Normaliai) 
. Krūtinė (Išpūsta) _ 
——— Liemuo ______

--------Kaklas________

MILIJONAI ŽMONIŲ SU NEKANTRUMU LAUKIA TOS
■ - DIENOS

Paskaitą Įvairino magiškos 
lempos pagalba rodomi pa
veikslai, kurių prelegentas 
nemaža turėjo iš Kauno, 
Vilniaus ir Klaipėdos. Pa
skaita buto keliose vietose 
pertraukta publikos ovacijo
mis Lietuvai.

RUSIJA TROKŠTA JUNGT
VALSTIJŲ PRIPAŽINIMO tokius popierius

SHARKEY
J 24 metų__

198 svarų __
6 pėdų____
40| colių „

- 441 colių__
1 331 col____ -

16 colių —\---------------,---------Kaklas________ __________ 16% coL

Įžanga j kovos vietą nuo $1.10 iki $22.00, priskaitant tak
sas. Tikietus pardavinės Madison Sq. Garden of&obakse, New 
Yorke iki 6 vaL vakaro ketvirtadieny. Po to tik bus galima 
gauti vietoje, Yankee Stadium. Pigiuosius tikietus pardavi
nės tik nuo 4 vai. po. pietų ketvirtadieny.

Art. St. Pilkos ir jo slaunios kompanijos vaidinimas 
Worcestery praėjo su nepąprastu pasisekimu. . Žmonių 
buvo virš 700. Mūsų bostoniečiai vaidintojai pasirodė 
šauniai. Laike pertraukos susirinkusieji triukšmingai 
sveikino ką tik iš Lietuvos atvykusį būt. kleboną kun. Ja
kaitį. Pats vaidinimas padarė puikiausi įspūdį.

i Gali būti, kad prie skaitlingos publikos sutraukimo 
prisidėjo kun. J. Jakaičio atvažiavimas ir. dalyvavimas 
programoje. Klebonas kun. K. Vasys tą progą išnaudo
jo ir vaidiniYną garsinant panaudojo kun. Jakaičio vardą.

Kun. J. J. Jakaitis suglaustoje kalboje pasakė,- kad 
dabar Lietuvoje visur ramu. Tikėtasi kokni nors skvar
besnių įvykių gegužės pirmoje, bet ta diena praėjo labai 
ramiai. Žmonės jaučia stoką litų. Amerikiečiai turėtų 
per pasitikimas savųjų įstaigas siųsti pinigus ir pagelbėti 
saviems Lietuvoje. Areštavus Pajaujį kairieji suskilo. 
Pajaujis prie kaltės prisipažino ir apgailestavo už 'savo 
‘žygius. Valdžia iiots nėra krikščionių demokratų, bet 
tikinčiųjų nepersekioja. Pažadėjo suteikti daugiau žinių

{kabinetui pianą deiKerrs- 
nes aplink pasaulį orlaiviu 
padarytu Ispanijoj.

Šis komandierius perei
tais metais skrydo iš Palos 
Ispanijos Į Buenos Aires. 
Dabar jis planuoja kelionę 
aplink pasauli su dviem 
draugais.

ANTRADIENIS, Nr. 39.
f ?• : H* 'jMSl į? im _

BOLŠEVIKAI PROTESTUO 
JA PRIEŠ ANGLIJĄ

Pašiepė Chamberlainą, Britų 
Užsienių Sekretorį

MASKVA, 
litinė policija 
armija saugoja nuo įtūžusių 
bolševikų Britų ir lenkų at
stovybes. Demonstracijoje, 
geg. 14 d., jie nešė pašie
piančias Britų vadus iška
bas ir kalbėjo smerkiančias 
raibas už padarytą kratą 
Sovietų Name, Londone.
; Rusų laikraštis “Pravda” 
redakcijimame straipsny 
smerkia Anglijos provokaci
ją ir sako, kad tai padaryta 
tyčia po nepasisekimų Pe- 
kinge, Kinijoj.

Šis laikraštis sako, kad 
imperialistai norėtų sukurs- 
tvti šiedvi šąli ir išvestimi 

•/ * 

karą.
Be to, ir ekonominėje 

konferencijoje nekaip ru
sams sekasi.

mesnnis rvsius sn visomis 
mis šalims.

Jis pažymėjo, kad Rusijos

TEIKS FINANSINĖ BARA
MĄ

W ARRTNGTOBn ^Pla
nas sudaryti $1,000,000 fi
nansinę korporaciją iš Mis- 
sissipi bankierių šelpimui ū- 
kininkų toje valstijoje, buvo 
patvirtintas Federalio Ūkės 
Paskolų Board’o.

Tuoj susirašė bankieriai iš Lietuvos tam tyčia surengtame vakare.

ši panelė paklydus miške
netoli Howettville, Wis., išbu- susitaikinti ir užinegsti arti
vo medy 18 valandų iki ją su 
rado ieškotojai. Visą laiką kapitalistinė 
prie medžio ją “saugojo” vii 
kai ir ji negalėjo nuo jų “sar- komercija su Jungi. Valsti 
gybos” atsikratytu Jos var-1 jomis .ir dabar didesnė negu litioijąi partijų dar daugiau 
das yra p-lę Helen Themas. buvo prieš pasaulinį karą, 'pridygo. <

Dar 200,004 žmonių liks be 
pastogės

NEW ORLEANS.—Smar
kus •Mississipi upės vandens 
spaudimas išardė pylymus 
naujose vietose ir gręsia 
nauju pavojumi penkiems 
.Pietų Centralinės Louisia- 
•įos miesteliams.

Tikimasi apsaugoti Bayon 
dės Glaises sekcija, kuomet 
išardė Kleimvoodo Plantaci
jos pylyma^ Taipgi tikima
si ir kitas turtingesnes vie
tas apsaugoti nuo sunaikini
mo Bordelonville ir Cottou- 
port’o apylinkėje.

Pylymus apardė ir kitose 
vietose.

Bėgantis vanduo apdengė 
daugiau ne 250 ketvirtainių 
mailių žemės plotą su kai
meliais. .

Apskaitoma, kad naujas 
76 PĄRTIJOS VARŠUVOJE 'išsiliejimas uždengs dar vie- 

VARŠlTVA. — Paskelbus į?. femSs-

. . .. ... Tai didžiausias potvynis,mumnpalius rinkimus, pa- , ‘ -
• i n _ i . • •» 1 KOKIS lJiTblOl Kcltlcl livro Vsiskelbe net septynios de*<. ° '

šimts šešios partijos. Rrnki- nvęs’ 

mai bus gegužės 22 dieną. .

Permatoma smarkių par
tijose susirėmimų. Galima 
tikėtis ir kruvinų riaušių 
pas ponus besivaržant už 
kietai*. Principais objek
tas pereitų metų gegužės 
mėnesio revoliucijos buvo 
sumažinti šaly partijų skair 
čių.» Pasirodo, kad po revo-

PAJAUJIS PARAŠĖ ILGĄ IR GRAUDINGĄ PRISIPAŽINK 
MO RAŠTĄ PREZIDENTUI Jį

KAUNA&'— Karo lauko teismas balandžio 28 d. bai£. 
gė nagrinėti ruošto kariuomenėj perversmo bylą, kurioj 
buvo baltinami 22 asmenys: 2 civiiliniai, 1 vyr. leitenan.-*-’ 
tas ir 19 virštaravbinių, įitsargos, rik., sanitarijos puska- 
rininka ir-štabo raštininkų. . *' . ‘by

Buv. Seimo narį Juozą. Pajaujį, vyr. lt. Eriką Tor
iam ir raštininką pusk. Juozą Žemaitį teismas nusprendė 
nubausti mirtimi. Ats. vyr. puskarininką K. Komarą 12 
metų s. d. kalėjimo, sant. viršilą K. Ramanauską ir virš. 
K. Mackevičių—8 metais, atfe. jaun. pusk. Stašaitį, vyr. 
pusk. Čepaitį, vachmistrą Povilo sūnų Adomą Špoką—6 
metais, Aį. Kaminską—4 mctąis, vyr. pusk. Povilą Po
dėli ir Miksi li/> metų grasos kalėjimo. ■

Visiems kariškiams atimti laipsniai ir pašalinti iŠka-* 
riuomenės. - ' •

■TT" • -i • i • • V I • • J •v įsi kiti išteisinti.
Nuteistieji mirti—Pajaujis, Tornau, ir Žemaitis pa

davė R. Prezidentui pasigailėjimo prašymus. Ypačiai ii-\

• k
I
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ĮVAIRIOS KNYGOS

13416

Didžiausia Dievo Aažnyčh 
Žemėje yra žmogaus siela.

Ak, myliu tave .. T..........
Bernužėl, nevesk pačios . 
Graži čia giruže.................. .
Meilė .......................................
Meile uždegta krūtinė ... 
O pažvelgki...........................
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų...................

Žmonių nuodėmes mes iš
rašome j metalą, o jų prakil
numą mes piešiame ant van
dens. — Shakespeare.

Maskva 425 It.
, • . ■■

‘Sunkiu triūsu atsiektas 
daiktas malonesnis už leng
vai atsiekt^;” ytfane y. E. 
Eschrnbach) į J ,

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apauginamojo 
ir puolamojo ginklo —* geros

KAUNAS. Gegužės inęn. 
prasidės susisiekimas oru 
Lietuvoje ir per Lietuvą 
kasdien du kartu. Keleivių 
bilietų kaina: Kaunas—Ka
raliaučius 100 lit., Kaunas— 
Dancigas 150 lt., Kaunas— 
Berlynas 325 lt.. Kaunas— 
Smolenskas 265 lt., ir Kau
na;

Tik j darbą greičiau,
Tik mylėkim karščiau,
Tik, vyrai, pajndinkim žemę! I

ĮfįLiT'"'*'' ’ M**10“!8 katalikiškos spaudos.—PijuiX

Aukštas Komisijonieris Pįumer kalba dedant kampini akmenį Nathano ir Lina Strau
so Sveikatos namie Jeruzolimoje palestina, šiame name bus gydoma sulig naujausių 
metodų ir išradimų.

KRAUNAS. Balandžio 10 
diegtą, poslinkius ligos mirf 
Vilkaviškio vyskupijos ku
nigas V. R ūbi kas 59 metų 
amžiaus. Velionis 1925 met. 
grįžo iš Rusijos, kur daug 
nuo bolševikų iškentėjo. Pa
laidotas Kauno kapuose.

Svetimšalių skaičius Lig- 
tųvoj su Klaipėdos kraštu 
1927 nu kovo mėnesio 1 die
nai:

Amerikos J. Valst. 156
Anglijos ................... 85
Argentinos 2
Austrijos ........ 73
Be pilietybės ... .'.8207 
Belgijos ................ : 3
Brazilijos.......... 3
Čekoslovakijos .. 77

F Danijos......... ............ 54
Estijos   60
Italijos ..................... 6
Latvijos ....................1721
Lenkijos ................... 15
Liuksemburgo .... 1
Norvegijos .............. 4
Saaro krašto........ -2
Olandijos........... 10
Palestinos........ 6
Persijos ......... 1
Prancūzijos..........  15
Rumunijos....... 13
SSSR ...........................102
Suomijos.................. 19
Švedijos............. 16
Šveicarijos ..................101

. Turkijos.................... 1
Ūkiamos.......... 2 ”
Vokietijos.........2634
Vengrijos ... .............. 17

’ Dancigo 5
□Graikijos.................. 5

EMIGRAVO balandžio 14 
d. Brazilijon — 105,*Kana- 
don— 19, Argentinon — 8, 
Amerikos Jungt. Valst. — 3, 
Afrikon — 1, Uragvajun — 
1; balandžio 19 d. emigravo: 
Brazilijon — 37, Kanadon 
— 12, Argentinon — 4, Ura
gvajun — 4, Meksikon — 1,

1 Amerikos Jungt. Valst. —
2 ir Afrikon — 2.

ŽILVIAI (Alytaus ap.) 
išiame kaime yra gražus pi 
pilkalnis, kuris pnsižvni 
'gražiais vaizdais. Žmonė; 
I, „ 1 • ,x..

į KURTUVĖNAI. 1918 m. 
bermontininkams okupavus 
žiemių rytinę dalį Lietuvos, 
Kurtuvėnų apylinkėj e veikė 
garsi belaisvio Gruzino plė
šikų gauja. Gauja buvo ge
rai organizuota, turėjo ge
rus ginklus, kad drįsdavo 
užpulti ir apiplėšti net visą 
kaimą.

Tais metais rugpiūčio 6 
dienos naktį buvo apiplėštas 
ūkininkas Izidorius Gylys. 
Astuoni apsiginklavę šauta; 
vais' plėšikai išvertė duris, 
suėjo vidun ir, surišę šeimy
ną, atėmė virš 2000 rublių 
ipinigų ir kitokio Įvairaus 
turto. Praėjo apie penkeri 
metai, Gvlvs netvčiomis su- 7 v v
žinojo, kad Gruzino gaujos 
vienas žmogus vokietis Fri
drikas Lemke gyvena Šiau
liuose ir Dvaro gatvėje turi 
porą didelių namų.

•
Kadangi jo žmona buvo 

gerai įsižiūrėjusi' plėšikus, 
tai Gylys pasiuntė prama
nytu reikalu žmoną pas 
Lemkę. Jį pamačiusi Gylie
nė aiškiai pažino, kad tai 
tas pats plėšikas; dalyvavęs 
jų apiplėšime. Lemke buvo 
suimtas. Atsirado ir dau
giau apiplėštų žmonių, ku
rie atvykę kalėjiman pripa
žino juos apiplėšusi Lemkę. 
Tardvmas nedavė aiškiu i- 
rodvmu, kad Lemke vra bu- 
vęs Gruzino gaujas narys. 
Bet pats Lemke irgi neturė- 

- jo- kuo patikrinti savo ne
kaltumą. Dar bevedant by
lą, Lemke mirė. Šiaulių apy
gardos teismas^ nesenai 
sprendęs šią bylą, pripaži
no, kad mirusis Lemke yra 
dalyvavęs plėšiko Gruzino 
gaujoje, kuri vėliau buvo iš
šaudyta Bet kadangi Lem
ke jau buvo miręs, tai tik iš 
jo turto buvo priteista nu- 
kentėjusiems penki tūkstan
čiai litu.

: < i• » *
MANDAGUMAS-?} vairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. ParašS Kun. A. Staniukvnas.______20c.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalomi), ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel________________________ "_________ 30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti ’ 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai <įdomi apysaka._____________ .75*-

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas____________________________________ 1______ l_15c.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus ląikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila_____ r___________________________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei- 
' viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas______________ 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B________________ rtOc.

'KUMPI SKA1TYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______45c.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. VertimasV. Balčikonio_________________1.00

75c.

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _______________ _______________________ 1_______ .25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas_________________________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ___________________ 45c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas ____________________ __________________ 10c.
ŽYDŲ KAKALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šiiwintas__30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.____________ 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas__________ _____________ ________________________ 10c.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama Vertė Jonas Tarvydas-___ 35c.
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas_____________________ _______ 65c
VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N______ __15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištinsimo paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko K K, D. ir N_______________ 15c.

MALDAKNYGES
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odoš apdarais $2.50 ir $3.50 

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

DARBININKAS
366 West Broadtfay South Boston, Mass.

DĖL DVARŲ PARCELIACI- 
JOS IR KAIMŲ SKIRSTY

MO VIENKIEMIAIS
Žemės ūkio ministerijoj 

tvarkymo dejparta- 
teko patirti, dvarų 

: ir kaimų vien
kiemiais skirstymo planai 
artimiausioje ateityje bus 
patenkinti tik iš 1922 metų 
prašymų. " Vėlesnių metų 
prašymai bus patenkinti se
kančiais metais. Ministeri- 
ja-jau paruošė “matininkų 
vardui įsigyti*’ taisykles, 
kad tuo laidu galimaUlfitjl 

tjkoki liaudininkų vadai, paruošti d.iugian matininkų. 
----------------- tuomet ir matavimo darbai 

purčiau eitų.

Taipogi ačiū šeimininkei 
įUŽ butą ir viską. Kai užsi
dirbsiu, tai aš jums atsily
ginsiu.”

Ivanauskas baustas už ky
šių ėmimą bei įvairių doku
mentų padirbimą, sėdėjo 
Šiaulių kalėjime, iš kur bu
vo paleistas atostogų ir dau
giau nebegrįžo. i

Maziliauskas už neįregis-1 

travimą savo gyventojo 
traukiamas atsakomybėn.

ESTIJOS DIENA KAUNE
Lietuvių estų draugijos, 

valdybos ir muziejaus vado
vybės iniciatyva sekmadienį, 
balandžio 24 d. karo muzie
juj buvo surengta Estijos 
diena. Draugijos pirminin-' 
kas teisingumo ministeris p. 
Šilingas paskaitė paskaitą 
apie lietuvių estų susiartini
mo prespektyvas, antroj pa
skaitoj p. V. Bičiūnas nu-- 
'piešė lietuvių estų bendra- 
’darbiavimą senovėj ir pla
učiai informavo apie dabarti
nę Estiją, iliustruodamas 
{paskaitą šviesos paveikslais. 
jProtarpiais orkestras grojo 
■Estijos ir Lietuvos himnus 
[ir papūri iš estų ir lietuvių 
j dainų melodijų. Po paskai
tų lietuvių estų draugiją 
nuo švedu lietuviu draugi- 
jos prakalbą sveikino p. M. 
Yčas ir nuo lietuvių latvių 
vienybes draugijos p. J. Pa
leckis ir užbaigos žodį tarė 
gen. Nagevičius. Programa 
baigėsi vėliavos nuleidimu 
ir žuvusių už nepriklauso
mybę apeigomis, kuriose pa
gerbta ir Estijos nepriklau
somybė ir žuvusieji už ją. 
Paskaitos ir kailius buvo Es
tijos atstovybės sekretoriaus 
p. Malliergo verčiamos į es
tų kalbą, kadangi visa pro
grama buvo perduodama 
peri radio iv ją turėjo gali
mumo klausytis ir Estijoj. 
Karo muziejus buvo pilnas žemes 
jpublikos ir didelė minia sto-{mente 

į vėjo karo muziejaus sodne- 'paįveli neijos 
Iv, kur buvo pastatytas gar

i su sustiprinto jas.

• ■ \ ■ 

> ■

o pit ABiziliauskas 
Juozas ir nusiskundė, kąd 
ifežinoinAs-pivtądiiris išvežė 
jo visiškai gerą dviratį. L

Pasirodė, kad Maziliaus
kas savo namuose laikė neži
nomą jam žmogų lie jeSįų 

namo- 
irids vietos, neturintį nei pi
nigų, nei drabužių. Nežiū
rint į visa tai, jis vis tik 
nepranešė apie tai policijai 
ir nesistengė išaiškinti jo 
asmenybę.

Tas težinomasis pagyve
nęs ilgoką laiką, atsipenėjo, 
;ir gyveno iki jam - pabodo. 
Vieną gražų rytą šeiminin
kas atsikėlęs nerado nei 
“gerbiamo” svečio, nei’dvi- 
račio. Po kurio laiko Mazi- 
•liauskas gavo nuo savo “sve- j 
čio” tokį laišką: “P-nas 
Maziliauskas! Ačiū už dvi
ratį ir atsiprašau, kad taip 
pasielgiau, nes buvau pri
verstas. Galite manęs neieš
koti,nes aš su draugu išvy
kau Rusijon; šiandien naktį 
tikimės būti Ežerėliuose, o 
iš ten per rubežių. Važiavo
me per Jonavą, Ukmergę, 
Uteną ir Ežerėlius. Aš da
bar pasisakysiu, kas toks 
esu: esu pabėgęs 1926 m. iš 
Šiaulių kalėjimo, turiu dar 

> kalėti 6 metus, ir jau man 
nubodo Lietuvoje slapstytis, 
todėl su draugu vykstame 

5 Rusijon. Sudiev likite svei- 
. ki. Su pagarba Ivanauskas

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—paraše Uosis.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met
1 Paraše P. Žadeikis. ___ 1_______ _____________________ 1------------ 75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipinų. 
Vertė Kun. P. L._______________ ____________________________ 15c.

4.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas;‘pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis___________. .:_____ -------------------------- 15c-

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUT1S— 
a p y s a k a_____ i_____________________________________________ 15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku-’ 
nigas Tarnas Žilinskas______________________ ,------------—-50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. -- 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio________________________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS______________________ *_25c.

VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ _50e.-

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______15c. .

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

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
-0 gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________________________ 50c.

-LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_____________________________ 50e.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—-Išaiškinimas pagrindu mūsų tikėjimo. Ver- •
tė Jonas M. Širvintas_____________1____________________________ 50c.

•BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis —----- --------------50c.

LIETUVOS*ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-ve, Kauna&_40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

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

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

KRISTAŪS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys._25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalcvičius ;4hj ap
darų 75 centai, su apdarais-------------------- :—:----------------------L_$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ____________________25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _________________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko * 5.00
ŠIŲ NAKCELY _________________________________________________30e.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ______________________________________20c. ?
VAI AŠ PAKIRSČIAU_________________________________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ____________________________________ 30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ _______________________________________ 10Č.
LIGHO (latviška) ______________________________________________ 10c.

gyti: .
HttAyiSKIO SEKINA- .atvyk. 

’ RUA

Lėtais žingsniais eina šį- 
pavasaris Lietuvoje, 

maniai javai išliko gerai, 
tbnės .dar tik kai1 kuriose 
iįjįse gali eiti į laukus prie 

čaltaAa čltrpia;
Taigi ii- dv. seminarijos 
ityba trukdoma. Medžia- 
: statybai jau baigiama 
žti. Neseniai nupirkta 
ilkaviškyje atliekama ka
irinė ir jos medžiaga (ply- 
s ir; akmens) jau baigia- 
a pervežti statybos vieton, 
šgužės menesio pradžioj 
ba vidury prasidės pama- 
: tiesimas. Šią vasarą teks 
įstatyti sienos ir stogas už- 
itt Tas atsieis apie 50,(W 
derių. Jei finansines ąp- 
ihybes leis, kitais metais 
ubai bus tęsiami ir gal 
dgiami.

z MIŠRAM CHORUI <
12. Ginkim šalį Lietuvos....................................50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą...............................50
14. Lietuvos Vyčių Imnas.............................. .25
15. Pirmvn i kova................................................. 50
16. Mes grįšim ten ... ...................................... •. .75
17. a) Išauš vasarėlė,

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

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,

' c) Aš užgimiau Lietuvoj................................50
19. a) Eikš m'ano mergele,

b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis....................................50

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

c) Atsigėriau ž.ilio vyno. .50
21. a) Oi džium-džium,

b) Už jūrių,
e) Kalbi n jaunas bernužėlis,

- d)’ Aš tulėjliu Vištą .'.................. i ...........50
28. a) Tykusis rytelis,

b) Oi laisstA‘vanagėlis,
e) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .56 

. < >'f j,■?'
r Visos virš Įmniinėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: .» ‘ r-

•“ DARBININKAS”
366 West Broadway > : * South Boston, Mass.

PA.JAVONYS (Vilkavis- 
•kicrafi.). Vietinės valstiečių 
liaudininką kuopos pirmi- 
ninį^as už įvairius prasikal
timus. Taikos Teisėjo nu- 
baųi|as 7 mėn. kalėjimo.Tai 
ma‘
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Prenumerata metams

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

tolėliau nuo kapų į 
kairiajame Žvelsos 
stūkso antras kurha- 

Tą kurhaną iš vienos 
Žvelsa

.. Ir kas metai nuo jo 
vis naujas žemės

pių kaimo ūkininkus rusai 
į iškraustė iš jų ūkių ir jų žo
lines prijungė prie dvaro.

Ties tuo dvaru, pakalnėje, 
dešiniajame Žvelsos-krante, 
•prie pat Lankučio brastvos 
'stūkso smailia viršūne, ne
dideliais medeliais apaugęs, 
•kokio pustrečio metro aukš
tumo kurhanas. ra gįjoka 'duobė.- Žmonės

Į Greta to kurhano, rytinėj pasakoja, kad seniau toje 
duobėje dar buvę žymu mū-

į akmeni, neva į geležį, 
rankos buvusios labai dideles 
ir sukumpusiais pirštais.
Galva taip pat lakai didelė, 
o joje raudonos akys taip ir 'dynus, 
raudonavę. Žmogelį tas ra- ~ 
dinys taip 
jis atsipeikėjęs duobę vėl už 
vertęs.

nuo medžių lapelių ir gėlių mūs Lapių kapai. Šiandien 
žiedelių sidabrrhiai rasos la- juose išliko tik vienų vienin- 
šai. Tik Žvelsos daubose te- Jč'lis kapų paminklas kiy- 

jbelinguoja tiršti rūkai, ku
riuose dek -šlaitų —statumo, 

r ^1TTliau~ i saulės spinduliai negreit te
įstengia išvaikyti.

VIII. LAPIŲ DVARAS, PI
LIAKALNIS IR KAPAI

vę. 
gins, 
ir drąsą.

Subrėškus pi rmiesiems
auksiniams aušros spindu- 

pat Jiams, Žvelsa baigia pasakų 
pradeda dainą. Pabunda

1‘irm jierdažanf kokį nors dalykų 
tokia spalva, reikia Jį pirmiausia 
skalbt su- muilu ir šiltu vandeniu.

Vilnoniai sveteriai niekad nerell 
džiovint ant saulės, nes jie susitrau 

Į ,
Lemono-skystimas nepakenks joki 

ir ploniausiam audiniui. Naudoji 
skystimą skalbiant draminas. Tas i 
mažins trynimo darbą.

Kad pančiakos ilgiau laikytu,-rell 
mazgot ^įmerkiant šiltame vanden; 
)>er dvi valandas ir paskui geral-išdi 
vyt. tada tik dėvėt.

Pirm pyamušant kokonutų. plėk jį į
|>ečių ir sušildyk. Tada lukštas leng
viau nusilups.

Orandžių žievės 
daugeliui tikslų, 
kruopas ir naudok paskaninfmui pyra
gų. sosų. pudingų ir tt.
' Jei vandens paipa virtuvėje staiga i bet šaltis juos pagauna 
.prakiura, užvyniok ją su limpama juos- ‘ 
tele (adhesive tajie) ir užtepk ant vir
šaus šelaku.

Naminiai Pasigelbėjimai

Maliavos plėtmus galima nuimt nuo
audimo pamarkius plėtmų parafine ir j tas skarutes reikia nelaikyt su kitais 
gerai ištrynus. Paskui, išmazgos papras
tu budu.

RODYKLĖ No. 81

Virimo Receptas j

- Ziųtės yra labai paganėdinanti dalis 
valgio. Tomatų smetoninė zupė Visada 
yra {topuliarė; šabatbonai ir žirniai ga
lima padaryt j skanias buzas, komai 
ribuivės galima dėti su pienu vauderi.

,Zui»ė. sėlenų kukuliai ir vaisiai yra ge
lti ir maistinga kombinacija vidurdie
nio arba vakarienės valgiui. Jeigu -hk 
rimą ko sunkesnio, duok sėlena* znpė- 
je vietoj džiovimų ir dadėk sandvičius.' 
Ar jus. kaila gaminot kerptų šabalbonų 
zupę? Išbandykit segantį receptų dėl 
vakarienės.

Keptų šabalbonų Zupė

3 puodukai šaltų keptu šaballmnų
3 puskvortės vandenio
2 riekutės svogūno
2 kambliai eelerinų
] *X> puoduko šutintų ir išspaustų 

tomatų ,. . ,_£į
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
1 šaukštas Chili soso
I>ruskos, pipinj.

Sudėk šabalbonus. vandenį, svogū
nus ir celerifias į puodą; tegul užver
da ir šunta 30 minutų, l’erspausk per 
sietą, dadėk tomates ir Chili sosų, da
dėk pipirų ir druskos kiek reikia ir už
daryk sviestu ir miltais ištarpytais 
aka rvadoje.

Virtuvės Reikaluose

nas, ar gal kapų kalpas^ Ąr 
pie jį jokių pasakų ir pada
vimų neteko girdėti.

Trumpės aukštupih;. gal 
kilometro - atstume yra ket
virtas, vėl kiek pailgas kur
hanas. O už to kurhano, 
abiejose Trumpės pusėse, 
prie kelio Pažvelsy guli dar 
du nedideli, bet visai ap
leisti Trumpėnų kapų kal
niukai. Vienas medžiais ap
augęs, antras beveik visai, 
plikas. Kryžių juose kaip 
ir nebėra, neskaitant išvir- 
jtusiųjų. Ir už kelių dešimtų 

, , metu vargiai ar kas begalės jau pradeda v.‘,. ‘ , 7 .j pažint kad tuose kailini" 
įkuose yra buvę 'mūsų tėvų 
kapai.

Tiek apie archeologinius 
nuo Gargždų lig Lapių pa- 
’niriklus.

Būtų gera, kad minėtuo- 
.sius piliakalnius apžiūrėtų 
'geresnis šių dalykų žinovas. 
Nes mano spėjamieji kurha- 
nai, gali kariais pąsirodyti 
paprasti gamtos padarai, o 
ne mūsų garbingų prabočių 
kapa i.—“ Tri mi tas ’ ’

ir virsta
kuriuos J vėl kainui. Žmonės pasako- pusės kilometro dešiniajame 

ja, kad seniau tas dvaras te- 'Žvelsos krante, stūkso gana 
didelis, nedideliais medeliais 

I 7Į apaugę Lapių piliakalnis. 
Iš trijų pusių šlaitai labai 
statūs. Tiktai rytinis-nuo- 
laidesnis ir tęsdamasis suda
ro beveik tokio pat platumo 
tik žemesni antrą piliakalnį. 
Šis paskutinis gali būti 
kaip .ir prieangys įeiti į 
aukštesnį j į piliakalnį. Anks
tesniajame piliakalnyje, 
šiaurės rytiniame kampe, v- 
ra giloka 'duobė.

w k j f y

(siūk tiek medžiagos archeologijai)

4 v l S Daugiau
Iš. piliakalnio stity-

9 ?a^,na spėti jį esant- la-
Kibai seną. 7 Supiltas jis dur

9 -sislčpimui nuo priešų, fcjeą 
I -*j's ' ra k*ek ^e,nesn^: -u^ 

91 ~• ^yeteoš šlaitus.

I An*ro^e ’r Trumr9 ipčs santakos pusėje .stūkso 
šie tiys vaikučiai buvo išstatyti New York^e Sveikatos: labai didelis paįlgas kufha-

ro. Jie sako, kad tame kai- •t . -
jie esąs nugrimzdęs dvaras.' 

padavimų* neteko

r “ŽVAIGŽDĘ"
, “žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

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

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją> leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune. , ' ;Į

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir

SEIMININKĖMS KELRODIS• •
Rašo ISABELLE KAY !

1 • . - ' ■ -O
Lietuvė šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinejaąt pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku- ' 

rie bus indomųs kožual Lietuvei šeimininkei. t

Tada tamsta prisimeni: Kaip ilgi] motų praeity, se
nuose namuose saldinote ir baltinote savo kavą su 
Pasaldytu Kondensuotu Pienu. Tik apsistok jr pa
mąstyk minutėlę. Kaip tik ten ir buvo paslaptis 
senų'laikų kavos—gerumo.
Žmonės staiga vėl grįžo vartoti Pasaldytą Konden
suotą Pieną į kavą—vietoj Smetonos ir cukro. Ne 
vien di lio, kad Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
pusiau pigesnis negu sinetona ir cukrus. Bet dėlto, 
jog-geros kavos puodelį padaro daug, daug geres
ni Jeigu „tikros kavos kvapas tamstai daug reiš
kia. tai pradėk dabar vartoti Borden’s Pasaldytą 
Kondėr.suotą Pieną į kavą.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Bpnlen T.eibelK kaip atvaizduotu 4uri-dl<telc. premi
jų vertę, \tlank.vkite artimiausią premijų krnntuvę Ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkščių. laikrodžių Ir 
daugelį puikinusių dalykų DYKAI tik su Borden lelbeltnls nuo 
ši»s rūšie < Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius šiandien. Tamsta džiangsles. Jei patogiau, reikalnnklt 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug 'prrmijų.

Mūsų Boston*o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTVVKS ■
FALE RUKR. Masa. R R HC EPO RT. Ct. PROVIDESICK. R.I. 
14—3-nl Strret 105 Congress St . 40 Abom Strvrt
arti Redford St. arti Malu Strvet arti IVashtngton St

Įsigyk šią Stebėtiną Knygą
•"Milk anrt lt* nsing Ir coooking." pora? Mrs. Rently. Tol ho 
abejonės puikiausi knygutė apie pienų ir ,h» vartojimų namuose. 
Tik atsiųsk snvo vardų, adresų Ir kartu Pašto ženklelį už 10r. 
apmokėjimui I»nkarimo, persiuntimo tr tt.
TUK BORDKN COMPANT. RORDEN RĖDO, NEW TORK

T"r - 1 . 1 ■
: i A. Pleikys

ziaus s
t

stiebas.
galima
Įkapų :
•vietose
. Įnenn.
| Kiek

dviejų kilometru nuo rytus, 
Žvelsos Minijos santakos, krante, 

as1 dešiniajame Žvelsos krante, į nas. 
S Pa_ įkalne yra Lapių dvaras. Ser P^sės 
ėmelę niau tas dvaras buvęs pu i- | ardyt i.

as iš visti apylinkės šlaito vis naujas 
'sluoksnis nuslenka. 
Į Nuo šito kurhano, kokio

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žodis 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo šie 
lai ramumą ir džiaugsmą.

Popiežius Pijus ii

r....... ......j Miniįon iteka srau-
pusen jo šlaitai be galo sta- . , ‘ .

' , _ - . ~ a Tv ' - v- niu skardingais krantais litus ir aukšti. Is priešingos v . v,
_ v, ' pelui,- smokstaneiu kaippustas šlaitu beveik nėra, nes ’ • , 1.- ,

kažkoks Gargždu kunigas, |a'lksas> vandene įų. Bet 
. norėdamas ištirti' kas pilia- tarl’ ?!s” '>s>J.skardin- 

.'j • • . . gulusiais krantais apaugu-kalnvie vra, jo krantus nu- .............. . . Lv .
kasęs. Bet ta jo kasinėjimą s,ais •’sahemenuus medžiais, 
rusu valdžia uždraudusi. \1S1' siaiiniaųgiu .

siu vandenėliu įteka Žvelsa. Į 
Apie tą kalną yra užsili- jos dugnas priverstas li

kęs toks padavimas. džiausiu akmenų, pro ku-
Labaisenai kažkokie prie- riuos besiverždamas sraunu

mai nukariavę tą piliakalnį vandenėlis-sudaro neap- 
ir patys jame apsigyvenę, sakomą šniokštimą. Ą pac 
Gvvendami piliakalnyje, jie ^is šniokštimas įspūdingi 
nežmoniškai^ skriaudę aplin- kai saulutė auksakase, 
kinius gyventojus. Atiminė- bučiavusi juodąją žemelę !n jau. tas dvaras buvęs pili- 
davė iš įu turtą, savo ark- nueina naktinio poilsio. Kai klausias is iisų apylinkes 
bais nuganydavę javus, pie- lakštingalų dainos piipildo dvarų. Dabar parceliuoja- 
vas ir laukus. Dėl Lo — ne daubas^_ apsuptas stačiau- ^mas baigia nykti

■ kartą juos žemaičiai mėginę s*ais skardžiais, 1 
iš tenai išguiti;. Tačiau jiems (dengia baltosios ievos, tan 
nieko n ('padalydavę. Kai Irieji lazdynai ir tamsūs prie buvęs visai menkas ir tepa
tik priešai pamatydavo pri-Iltinių augą alksniai. Tarp'didėjęs tik kuomet, kai La 
siartinant žemaičius, tuoj .įl medžių ir krūmų lapelius 
visi sulįsdavo urvu i ta kai-;i*skleidu'sios žydi dieviškai 

.na, užsirakindavę duris ir įkvepiančios melsvom žibutės, 
nė vieno nėįsileisdavę. ITr- -geltonieji lukštai ii kitos 
vas buvęs labai siauras, kad ^uapilio gėlės. Day neužge- 
juomi tik po vieną žmogų te- Flls/ raudonoms, v akaro šjie- 
galedavę lįsti. Kai tik koks^0111^ pirmosios žvaigždes 
drąsesnis žemaitis mėginda- .Parodo- mėlynajame dan- 
vęs lįsti, tuoj jį priešai jni-pavargę žmo- 

' kaldavę ir negyvą^išmesdą- nurimsta pasaulis. Tik 
vę. Galų gale, vienas gud- |n®jnmsta viena, visūmet gy- 
inolis žemaitis sugalvojęs |Va’ žvelsa. Bet dar lvg ty- 
tokį būdą, kuriuo pasinau- ,čia pradeda^skurdžiau, liūd-^PUSej yra beveik visai nezy 
(lojus būtų galima savo prie- 11'au šniokšti. Lakštingalos ■
šus išnaikinti. Tuoj žemai- ;P3 ndeda aiškesnę, širdžiai 
čiai ir pasinaudoję. Surinko meilės įkvėpiančią^ dainą, /
kelias dešimtis pačių geriau-i^,UI nerimstančią žmogaus 
siuju žemaituku — eržilu, s’°ką ramina... Kažkur toli 
atvedę ir paleidę prie ju ^dėtis melodinga jaunimo JĮ
priešu arkliu, kurie ties tuo idalna’. kuri įsiliejusi su / c
kailiu ganėsi. Patys žemai- ?ka^!u u^ho ;^iokštimu. f
čiai pasislėpę antroje to kai- ,ir *,rdĮ įminančiu lakstin- 
no pusėje. ' Geri 'žemaičiu ^L^esui virsta dangaus /

_ yi-žilukai tuoj pradėję kelti an^h.i pasauli raminančia J t
triukšmą su priešu arkliais. |™lod>la> k™ * erd™l Af
Priešai išgirdo, kad kažkas |plaukia vaT^° ^asan ™ ■FV A
dedaH tarp ju arkliu, išlin-^^tas bakuzos- W Z

i-zi; t> I Pusiaunaktis... Rimsta jau- llL ™(lę keli pažiūrėti. Bet pama- į . . q
+z. i 4 nimas, rimsta lakštingalų - Mtę. kad joks pavojus ne is i ’ . *
i' —i- i • i ... .damos. Tik nerimsta amzi- WirK>»--feq^kur negresia, išlindo ir kiti.! . v , Tv/yLžaEH
m.. 4. V. -i- ' • •• - mai gvva. šniokščianti Žvcl- \ s/ (p® I iTuo tarpu pasislėpusioji ze-1 • • . . Į! VLl
___.v. - , . ,• , . >sa. Nurimus visam pašau- f / f ji I maiciai. puolę juos ties kai- v ... , , _ ’ v._ - -

• ... Inu ji pradeda sakvti žila-nu is abiejų pusiu -H’- vrsus j , . 1 VillI/r/F \
■__-v_ 4- ,galviams piliakalniams, l

_ iki vieno išmušė. Ju arklius 7 !_ . , ’ < yVv.
ir kitas irervlies nasiėmė ,*ventieTns seTlteynl kapanis .
sjJu - j • pr šimtamečiams prie jos

- ‘ ’ kranto augantiems ąžuolams į
VI. GELEŽINIS ŽMOGUS -savo nebaigiamą pasaką a- 
Vienas Gargždų miesteliogarbingą praėjusią seno- ' I

gvventojas, pas viena Genai- iv£’ aP’e didžius prabočių žv- ' . I
čių kaimo ūkininką tuTejo^H apie jų kilnumą, dorą |

pasisodinęs bulvių. Rudenį
• bulves nukasęs ir esant blo

gam keliui, nenorėjęs namo 
vežti. Dėl to manęs čia 
iškasti rūsį ir Į ją supilti 
bulves iki genios .kol atsiras lakštingalos ir savo dieviška 
geras kelias. Bekasdamas'melodija žadina kitus ciul- 
rūsiui duobę, užtikęs nepa-j bitonėlius paukštelius pasi- 
prastą radinį: sugeležūjusį (tikti auksakases saulės. Sau- 
ar suakmenėjusį žmogų. Tas jė, praskleidusi naktinį pa- 
žrnogus buVęs panašus neva Lalą, ” pabučiavusi medžių 

j viršūnes, aukso spinduliais 
nušviečia'žemę, Žvelsos sta- 

,čiuosius šlaitus iriuose balt- 
žiedes ievas, laibuosius laz- 
’ , dieviškai kvepian
čias melsvas žibutes, gelto- 

išgąsdinęs, kad nuogius lukštus ir kitas gė- 
•les. .šlaituose kaitriųjų san- 
' lės spindulių pradeda nykti

Grožės Patarimai W

Jus gulit turėt išvaizdų pilniausia^ 
tvarkių visomis linijomis. i»et jūsų vei- 
<lo spalva .saili būt tokia, kad niekas 
nevadins gražia arini patraukiant: 
Tiktai tvirta, šviežiai išroilanti oda 
'skaitosi, nes nieko nėra malonesniu 
kaip gražus burnos ]Kiviršiai, švarus ir 
aptaisyti. Vienas garsus odos speciali# 
tas sako, kad veidų reika mazffot drung
nu vandeniu ir muilu sykį į dienų, jei- 
tru <xla normalė. Jei aliejuota, reikia 
mazgot du sykiu per dienų. Aliejuotų 
odų reikia užlaikyt visiškai švariitf, 
kad neįsiveistų juodjralviai ir pučkai. 
Jeigu naudojai muilų pasirinkit tokį, 
kuris neerzins odos.- ■ • y

Ypatiška Sveikata
L - - ■

Skaitlines paroilo, kad paprasti so- 
sišaidymai pražudo žmogui daugiau lai
ko negu kitos ligos. Geriausias bodas 

galima panaudot kovot su užsišaldymu Jai tolimai ir ne- 
Sumalk jas į-rupias draugingai. Neprisipratinkit šalčiu aixj 

' ginėt, nes jis visada kibs prie jūsų. Nę- 
į kurie žmonės kalba, kad jiagavo šaltį— 
' ’_2.L J_ j. Jis pagauna

•juos kada jie pervargę, arba persivalgę, 
arba lei<lžia viduriams užkietėt. šaltis 
yra užkrečiamas, galima gaut jį nuo ki
tų ypatų. Jeigu pats turi šaltį, žiūrėk, 
neužkrėsk kitų. Naudok nosinę Skepe
taitę užsiilengimui laike čiaudėjimų ir 
kosėjimų. Kosėjimu ir skrepliais sutep-

skalbiniais. liet pirm mazgojant jas vie
nas sterilizuot.

I I
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‘ ‘DARBININKAS”
16 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
Britų kareivis sargyboje, smilčių maišeliais apsidėjęs prie 

Shanghai’os svetimšalių koncesijos, kur Britai pastatė dides
nes ginkluotas jėgas. \

tuvos "Ūkininkas” 
Apie Seimą

Paleidus Seimą visas kraš- konstituciją, Seimo rinkimą 
tas įdomaujasi, kas toliau Įstatymą, respublikos prezi- 
bus. Daugiausia kalbų ir\denių, ir pagaliau, už tą pa- 
spėliojimų kelia naujo Sei-\tį Šeimą. Taigi šitų pilie- 
mo rinkinių klausimas. Kau- Č i ų grupė, rimtai pagalvo- 
lie šis klausimas taip pat. jusi, neabejotinai prieis iš
gvildenamas. Šiuo reikalu .vados, kad geriau vieną kart 
Kauno ir sodžiaus protą vi-'pabalsuoti už Seimą ir .jau 
mai skiriasi pačiuose pama- Seimui pavesti 'išspręsti vi- 

Sodžius stato klausi- sus kitus klausimus. Šiuo at- 
>• bendrai reikalingas . veju Seimo rinkimai turi

Lietuvoje užsiliko dar vienas partinis cenzūros neišmargin- p1 
tas laikraštis. Yra tai valdančios partijos, tautininku, organas ■?1 
^Lietuvis” Tas laikraštis yra necenzūruojamai dėl tos labai 
prastos priežasties, kad jame reiškiama valdančios partijos nuo
monės. Tenai reiškiamos nuomonės kaskart darosi įdomesnės. 
Čia paduodame keletą ištraukų iš vėliausiai gautų “Lietuvio” : 
numerių. ■ *
į “Lietuvio” 87-me numery: “Esamoji konstitucija turės 
prieš seimo rinkimus būti pakeista. Tik ją pakeisti tuo bū- 
du, kuris pačios konstitucjcs 102 r 103 §§ yra numatytas, jo
kiomis sąlygomis nepavyks.” Naują vyriausybės,—be seimo 
paruoštą—konstituciją ketinama priimti plebiscito keliu. Nė 
liek neabejojama, kad naujoji konstitucija bus priimta. “Kol 
nebus priimta naujoji konstitucija, kol senosios (dabartinės) 
konstitucijos kaikurie seimą liečia §§ d e f a c t o yra suspen
duoti, kyla SVARBUS ĮSTATYMŲ LEIDIMO KLAUSIMAS: 
KAS PER TĄ LAIKĄ, PER KURĮ NEBUS SEIMO, LEIS_ 1 
ĮSTATYMUS?... dabar vėl visai aiškių netinkamų sąlygų ge
ro seimo rinkimų tučtuojau daryti negalima... Jei prieškari- 
nėj Rusijoj normaliniais laikais valstybės dūmai neposėdžiau-. 
jant Įstatymus priimdavo ministerįų taryba, o juos skelbdavo' 
valstybės galva, tai kodėl dabar stojus į pereinamąjį mūsų vai- { 

Stybes persitvarkymo laikotarpį negalėtų įstatymus priiminėti 
ministerių kabinetas, o juos skelbti respublikos prezidentas?” 

Straipsnis, iš kurio ištraukas čia paduodame, buvo skai
tytas per radio Balandžio 20-tą. Atsiminus dabartinę cenzūrą 
Lietuvoje* tas faktas kalba pats už savę. Pažymėtina čia, kad, 
kol bus o( jei kartais nebus?) priimta naujoji konstitucija ir 
išrinktas geras (o gal vėl negeras?) seimas, dabartinė val
džia ketina leisti įstatymus sekdama caro ministerių pavyzdį. 
Pavyzdys nelabai koks/

Carizmas išėjo iš mados, bet užtat fašizmas šiandien labai 
madoje. 92-me “Lietuvio” numery įžanginiame straipsny jau 
drąsiai kalbama apie fašizmą. Girdi, “...Lietuvoje KOL KAS 
(mūsų pabr.) mums netenka kalbėti apie galingą fašistinę orga
nizaciją, kuri turėtų pakankamai materialinių ir moralinių pa- 
jegų su Lietuva daryti tą patį, ką su Italija daro fašistai...” 
Toliau priduria: “Bet iš Italijos susitvarkymo mes vistiek daug 
galime pasimokyti.” Toliau tame pačiame straipsny visai tei
singai pasakyta, kad “bendrai imant, mūsų tautos politinio gy-

for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1163 l-id nnre o-il i <mIvaAct of October 8. 1917. authorlzed on J ui v 12. 1918” K<ul Kas 11018 bail galvo
ti savarankiškai be direkty-. 
vos iš partijos demagogų. 
Jiiįms nesuprantama, kad 
žmogus gali žiūrėti ne per 
partijos akinius, apseiti be 
partinio pykčio.

Pav., jei kas pasisako e- 
sąs tautininkas, toks party- 
vus asmuo tuoj klausia, ku
riai tautininkų partijai pri- 

'klausai, ar bent sinipatizuo- 
!ji, lyg kad negalima būti 
tautininku ir nepriklausyti 
prie jokios- partijos, kuri 
teisingai, ar neteisingai pa
sikrikštijo tautininkų parti
ja

Bepartyviškai galvojant 
ir atsižvelgiant į žodžio 
reikšmę tautininku yra kiek
vienas, kurs pripažįsta tau
tybę ir dirba jos idealams. 
Partyviai galvojant tauti
ninku yra tas, kurs priklau
so kuriai nors partijai pasi
vadinusiai tautininkų parti
ja. Nesvarbu, ar ta partija 
dirba tautos darbą, ar griau
na, ar kovoja prieš interna- 
cijonalizmą, ar eina interna- 
cijonaiistams į Nalką prieš 
tautą. Tiems žmonėms ne
svarbu, kokie partijos dar
bai slepiasi po tautininko 
vardu.- Vardas jiems yra 
viskas. Jei kas to partinio 
vardo neturi, tas — ne tau
tininkas.

Taip “galvoja” “S-ros” 
redaktorius. Jis šaukiasi 
net į šv. Juozapą, kad jam 
padėtų suprasti, kaip čia y- 
ra. Jis nieku būdu nepaje- 
gia suprasti, kad Amerikos 

{lietuviai katalikai yra tauti
ninkai.

| Ponui “S-ros” redakto
riui patartumėm atsiminti

vieną kriteriunią, kurs yra tikėjimą savimi ir visišką 
stoką net. mažiausio abejoji
mo, kad jis laimes.

Tas šaltas pasitikėjimas) 
savimi yra būtina išlyga no
rint pilnai atsiekti kokį nors 
tikslą. Pasitikėjimas iške
lia žmogų aukščiau už ūpus. 
Blogas ūpas jo nepajėgia

visur ir visuomet geras: Iš 
jų darbų pažinsite juos. Tai
kinant šį kriteriunią prie 
sandariečių mes matome tik 
neigiamą jų darbą tautai ir 
talką su internacijonalistais 
prieš tautinius gaivalus. 
Nieko negelbės gražūs tau
tininkų ii sandai iečių 'v ar* entuzijazmas ne-
da., kuomet [apsuka jam'galva. šaltai ir
negražus priestautiski ir' ......................."J n ’ energingai ps eina prie uz-
tautos sandarą ardantis dar
bai.

Veltui “S-ros”
rius dūsauja į šv. Juozapą. 
Vargu ir šv. Juozapas suge
bės įsprausti į Įkaitusių par
tinę galvą objektyve idėją. 
Ne spasiot i monarchija, 
kol i v galavie anarchija.

tuose.
mą, ar
Seimas, ar visai jo nereikia; būt vedami tais ūbaisiais, 
Kaune ginčijamasi — 7v«d« kurie iš pamatų pertvarky

mų pamatinius įstatymus — 
j konstitucijų, Seimo rinkimų 
1 įstatymą ir t. t.

Kiti bijo Seimo rinkimų 
kad Ja i mėsių komu-

Seimas rinkti ir kuria tvar
ka tai paaryti. Vadinasi, 
.visų Kauno politikų nusi- 

' Įstatymas yra Seimą rinkti; 
♦ginčas eina tik dėl laiko ir'jep0 
būdo. Kadangi Kauno politi- cistai bei socialistai’ Ir juos
kit nuomones yra lemiantis pasirinktas kelias apviltų, 
punktas, tai svarbu jas vis- šiandieną socialistai yra
pusiškai nušviesti ir kiek{fie]< susikompromitavę, kad 
galima teisingiau įvertinti visi jiems prijaučiantieji 
susidėjusią padėtį.

Sekant spaudą

prijaučiantieji.
nuo jų bėga. Liekasi atkak-

SHARKEY—PASITIKĮS

Sharkey iškilo aukštai bok
sininkų tarpe. Neabejojame, 
kad jis iškils iki pat bokso 
sporto viršūnių. Taip ma
nyti mus verčia ne jo drąsa, 
miklumas ir išsilavinimas 
savo sporte. Nors nesame 
jo matę veikime, bet neabe
jojame, kad jam netrūksta 
šių privalumų. Tečiau ne 
čia gludi tikroji jo pasise
kimų priežastis.

1)rąsa
nuo ūpo, nuo nervų. 
Sharkey matome gilesnę už 
paprastą drąsą jėgą — pasi-

Sekant spaudą Seimo Hejį ir fanatikai, kurių Lie- 
klausimu, aiškėja šios nuo- jtuvoj neperdaugiausia. ĮJin- 
monės: 1) Seimą rinkti ne- kimų atidėliojimas socialis- 

_ atidėliojant, konstitucijoj {tus tik sustiprintų, nes kraš- 
įcdakto- (sitikčjiiiicis 83.vinii tuukiui nustutytci- tvarka; 2) pražūtingus socialistu __

viista paprastu atkaklumu. i‘inkimus atidėti, o prieš tai {žingsnius pamirštu, o tautiš- 
ras bloga, nes žmogus atka- visuotinio balsavimo keliu -koji vn*iausvbė pradėtu i- 

Dar tikimasi, kad
' i . i  - ______ •.________i.-
jUiioaruJU* vyri<ui\v ik-, H 

dama rinkimus ir visuotinio 
balsavimo keliu pravesdama 
konstituciją, kuri padidintų 
prezidento galią, sustiprintų t 
dešiniųjų grupių padėtį. Ir 
tas protavimas yra tik savęs 

’• japgaudinėjimas. Jei krašte

čiančių bus daugiau ir jie 
sutartinai veiks, tai vistiek 
jie užims visas atsakomin- 
gas valstybines vietas. Tuo
met visomis sustiprintomis 
teisėmis, kurių pagalba deši-

klus nebesiskaito su proto 
nurodymais.

Sharkey pasitiki pats sa
vimi, pasitikime ir mes juo. 
Tikime, kad Sliarkey ir to
liau visuomet bus Sharkey 
— Pasitikįs — ahvavs su- 
perblv confident, neverštub- 
bom.

Tokiu būdamas negalės ne
laimėti.

Em. P-tė

JAUNYSTES
DAINA

pravesti konstitucijos ir Sei- sibosti. 
mo rinkimų įstatymų pakei- {dabartinė vyriausyk", 
tima.

Kuri gi nuomonė tinka
mesnė būt dabartinėse sąly
gose? Seimo rinkimų atidė
jimo šalininkai savo nuomo
nę remia piliečių ūpu, būk 
sodžius rinkimų, nebenorįs. 
Tiesa, sodžiuje ramesniųjų 'socialistų ir jiems prijim- 
piliečių tarpe yra nemaža 
tos nuomonės šalininkų. Pa
žiūrėkime dabar, kurios 
priežastys juos verčia pasi
sakyti prieš rinkimus. Tų 
priežasčių yra nemaža: vie-

itidė-

Nešk, pavasari, gyvybe!
tankiai priklauso Teik jaunyste, man sparnus! 

Pas Kurk sieloj dainą galingi], 
Saulei atdaryk vartus.

ni rinkimų nenori dėlto, kad j n ie j i norėtų tvarkyti kra.š- 
įgriso nuolatiniai balsavi- tą, pasinaudos socialistai 
mai; kiti bijo, kad nelaimė-Įprieš tuos pačius deŠiniuo- 
tų komunistai, treti sako, sius, 
kad Seimas iš viso nereika-

Jokiais įstatymais ne
galima užtikrinti kuriai

serga išdidumo manija: kiekviena tariasi tik ji viena esanti tik-
venimo motyvai permaža buvo platesniems tautos sluogsniams rai vaistybiška ir tautiška, o visos kitos ėsančios antivalstybiš- 
’įsamoninami. Buvo ir tebėra skelbiama daug partinių antitautiškos. Vadinasi, kiekviena partija nori uzurpuoti 

_____________ 2_______ _____________________L • •• _ ______ _ __

politinio gyvenimo motyvų, bet maža tautinių.” Tikra 
tiesa. Tebėra skelbiama dar daug, daug PARTINIŲ, ir—pri-

■ dėsime nuo savęs—ASMENINIŲ politinio gyvenimo motyvų. 
Ar tas asmeninis elementas bus Lietuvos naudai, labai abejo
jame.

- ų šiandien yra lygiai penki mėnesiai nuo 17 gruodžio pervers
mo ir jau galima numanyti be didelių spėliojimų, tik pasire
miant valdžios darbais, ko galima iš jos tikėtis ateity. 17 
gruodžio perversmas abelnai padarė gero įspūdžio į tautinius 
Lietuvių elementus Amerikoje. Džiaugėmės, kad Lietuva nusi
kratė mažumų—internacijonalistų valdžios. Tikėjomės, kad 
tautiški elementai sueis j talką ir pamiršę savo partines rie^ 
ienas, vadovausis politikoje “tautiniais motyvais” ir demokra- 

»tijos principais. Iškarto atrodė, kad taip ir bus. Įtartinos tik 
mums atrodė filipikos prieš demokratybę tautininkų organe, 
/‘Lietuvy.” Kuomet buvo kritikuojama kraštutinės demokra- 
, tijos ir parlamentarizmo nesąmonės, galima buvo su tuo su-
■ tikti. Galima buvo taipgi pateisinti griežtas valdžios priemo
nes atsimenant opozicijos partijų įsikarščiavimą ir priešvalsty- 

"binę ir prieštautinę jų politiką, kuomet jos buvo valdžioje, bet
nieku būdu negalima dabartinės valdžios pateisinti už VISAI 

-BEREIKALINGĄ konstitucijos laužymą, arba, tikriau sakant, 
ją sulaužyti. •

Vietoje laukiamo visų tautiškų elementų susitelkimo kas
kart ryškiau pasirodo griežtai priešinga tendencija dabartinės 

ž- valdžios politikoje, būtent, valdančias partijos izoliacija ir ki- 
Vfrčiai su visais net ir tautškausiai nusistačiusiais, elementais.

■ Tąs pats olimpiškas nusistatymas, kuris seniau pasireikšdavo 
ją spaudoje valdančias partijas bekritikuojant, tebėra pas juos 
ir dabaZ . Ir tuomet buvo ir dabar jie yra “neklaidingi” ir 
"vieninteliai Lietuvos išganytojai.” Arba visi kiti Lietuvos 
sūnūs yra pusgalviai ir išgamos, arba gal greičiau kaikurie lie-

£ tuviai serga Mussolinizmo liga.
į. **■ * Visos Lietuvos partijos mėgsta prikaišioti viena kitai “par

tinį kromelį,” bet katra jų yra be partinio kromelio? 87-me 
“Lietuvio” numery telpa straipsnis užvardytas: Laikas būtų 
suprasti. Tarp kitko ten pasakytai

» •,

liūgas. Tai ir bus svarbiau-.nors srovei įtakos į valdžią. 
. sios priežastys tų, kurie sa- į Taigi ir tuos, kurie, bijoda- 
kosi nenorį Seimo rinkimų, mi socialistų, atideda Seimo 
Bet ar šie piliečiai savo tiks
lą pasieks, pasirinkę antrą
jį kelią, tai yra: atidėti Sei
mo rinkimus ir pravesti vi
suotino balsavimo keliu kon
stitucijos ir Seimo rinkimų 
įstatymo pakeitimus. Sugre
tinę jų tikslus ir pasirinktą
jį kelią, galime iš anksto pa
sakyti. kad jie visi skaudžiai 
apsivils. Tie. kurie šiandien 
nenori Seimo rinkimų tik 
dėlto, kad įgrįso balsavimai, 
gal būt skaudžiausiai bus 
nubausti, nes vieloj vieno 
balsavimo už Seimą turės į 
keleto^ kartu balsuoti: afįtonas.

Iki pat dugno krisiu gilybėn, 
Seksiu toliausius minties ke

lius.
Aukštųjų kalnų lėksiu viršū- 

nėn
Bene surasiu žvaigždžių takus.

rinkimus, laukia pilnas ap
sivylimas.

Pagaliau yra tokių, kurie 
sako, kad visai nereikalin
gas Seimas. Bei šioji gni|x“ 
neturi nė vienoje partijoj** 
užtarė j ii, vadinasi, jų pagei
davimams įsikūnyti jokios 
vilties nėra.—“Ūkininkas”

sau tautiškumo ir valstybiškumo idėją.’ ’ Tikra tiesa! Jos visos 
tokios, jų tarpe ir tautininkų partija. Laikas susiprasti. Dar 
nepervėlu tautiškai nusistačiusioms partijoms sueiti į talką, ir 
tuomet bus galima atsiekti tuos pačius tikslus nelaužant konsti- , 
tucijos. Kad ir pateisintinas, bet nepageidaujamas kaipo pre- į 
cedentas buvo perversmas, bet konstitucijos sulaužymo prece
dentas būtų tiesiog nedovanotinas efemeriškų fašistinių madų 
sekiojimas ir Lietuvos likimu žaidimas.

Politinis Lietuvos horizontas apsiniaukęs. Pirmiau parti
jos kovojo vienos su kitomis, dabar turbūt visos eis prieš val
džią. Priseis remtis kuo? kardu? . Bet tas neilgam. Jei toks 
Mussolini tvirtai laikosi, tai ne dėlto, kad jis turi militarę 
jėgą savo pusėje, bet dėlto, kad tautos didžiuma yra su juo. 
Toji didžiuma yra su juo ne dėlto, kad jis jai davė “pataisytą 
konstituciją,” bet dėlto, kad davė tokias apčiuopiamas refor
mas, kurias nilietis gali iškeisti ir iškeiča Į liras. Eiliniam pi
liečiui mažai terūpi, kas jam duoda dolerius, litus ar liras: de
mokratija, ar diktatorius, biie tik duoda. Kažin kur būtų be
esąs Mussolini, jei nebūtų nieko kito davęs, kaip tik “pa
taisytą konstituciją” ir sutriuškintus komunistus Italijai? šiuo 
anaiptol neužgiriame fašistinius Mussolinio metodus. Norime 
tik pažymėti, kad tautininkai nieko žymesnio, apčiuopiamo nė
ra ligšiol eiliniam Lietuvos piliečiui davę.

Kalbama, kad Lietuvoje ypač sodžius nenori rinkimų ir 
bjaurisi melaginga partijų agitacija. Tas labai gali būtį, bet 
tai tik reiškia, kad pilietis tikisi gauti nuo “perversminės*’ val
džios tą, ko jis nesusilaukė nuo “partinių” valdžių. Jei gi 
greitu laiku negaus, tuomet spjaus ant šios valdžios ir gal abel- 
nai ant visu lietuviškų valdžių ir apatiškai lauks, kol kas sve
timas nepaims Lietuvą valdyti.

■* . *

Pavojingą kelią išsirinko dabartiniai Lietuvos valdovai. 
Sulaužę konstituciją ir baskui i 
nubalsuoti Turės prieš savę vi _ ___ r____ ____ ____ _

galimas daiktai, kad prie tokių aplinkybių naujoji konstitucija 
bus atmesta. Kas tuomet?

Nešk pavasari, gyvybę! 
Teik jaunyste, man sparnus! 
[Kurk sieloj dainų, galingų, 
Saulei atdaryk vartus.

Iš “šaltinio”J J

Darbas yra, gyvenimo dru
ska: ne tildai saugojanti 
nuo sugedimo, bet ir duo
danti jam kvapą.

II. Plcnro

Vaiko amžius stato kopėčias, 
kuriomis suaugusio amžius 
kopia.—M. L. Severy.

• ♦ ■ • -T"
Rūpindamiesi kitų laime, 

i mes randame ir savąją.—Pla-

* -a

I
l I.

r 2/

y

- •

mes partijas. Labai

•4 * ,

Čia parodo minią žmonių einant į. laivų Tollinger prie Greenville, Mass., kuriuos nu-
vežė< Raudonojo Kryžiaus stotis, Ritose Misrissipi vietose.

f
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Nė vienas šviesos ruoželis [ 

jau Juozas atsikėlė išpildyti ‘mas.

“Na, kurgi taip skubiai ei- 
’dar nepasirodė rytuose, o'ni, Juozai? užklausė Ado- 
*• TT j •! — 1 —- *V •> 2 *

sa vo užmanymą. Tyliai jis 
apsirėdė, užsismaukė kepu
rę, paėmė į ranką čemoda
ną, kurį buvo sutaisęs naktį 
tolimai kelionei ir atsargiai 
žengė per ’ savo kambario 
slenkstį, kad neprikelus vai
kų ir pačios. -H-. .= r _

s.
.Buvo visai tamsu. Juozas 

liūdnai pažvelgė į apielinkę, 
kurią buvo pasiryžęs apleis
ti ant visados. Jo nukanki įi
mtoje širdy buvo aštrus sopu- 

>'lys. Tas sopulys priminė 
jam, kad reikia skubintis, 
nes tuojau atsikels Ona. 
Sunkiai atsidusęs jis leidosi 
kelionėn. Nebegali jis gy
venti su Ona. Dėl jos rei
kia ir vaikai apleisti.

r
Rytmečio šaltis perėmė: 

Juozą. Jis krūpčiojo visu 
kūnu, bet ėjo tolyn tamsia 
gatve. Atsiminė jis visą sa
vo gyvenimo gėdą, atsiminė 
gal dėlto, kad buvo pasiry- 

—žęs apleisti namus ant visa
dos. ■

'tMAT-
Paprastai Jonas su Ona 

mušdavosi kasdieną, bet y- 
pač vakąr visi kaimynai ap
spito jų butą ir visi stebėjo- 

, si iš tokių peštynių vyro su 
. jpačia ir traukė pečiais. Juo- 
- zas • kumščia mokino Oną, 

Oną atidavinėjo Juozui — 
bliūdais,. lėkštėmis, puodais 
ir kitais virtuvės įrankiais. 
Jis * apkūlė ją ir apdraskė 
skruostus. Ji pataikė į jį 
lėkšte ir perkirto pakaušį. 
Visa tai. atsiminus, paėmė 
Juozą piktumas ir jis pra- 
'dėjo greičiau žengti tamsia 

•gatve.
¥ _ J

Staiga jo akys sustojo ant 
■. namo, pro kurį jis ėjo. Bu

vo tai jo uošvio namas. Čia 
seniau Juozas praleisdavo 
daug vėlų vakarų bešneku- 
čiuodamu su Ona. Iškiša, bū
davo, senis galvą ir klausia: 
ką tu ten darai, Onute ? Aš 
prieangį apvalau, tėtuži — 
atsakydavo Ona. Žlibas se
nis vien tik stebėdavosi iš 
tokio dukters “darbštumo,” 
bet nesuprasdavo tikros prie
žasties, dėlei kurios duktė 
praleisdavo vakarus priean
gio kampuose. Juozui pa
sidarė griaudu atsiminus tas 
saldžias valandas... ir liūd
na. Kas gi paskui iš to išė
jo? — tarė jis sau. Tie ma
lonūs atminimai tiktai su
griaudino jo ūpą, liet nepar 
judino jo pasiryžimo. Pik
tumas jį paėmė, kuomet jis 
atsiminė, kas buvo paskui, 
kada jau nereikėjo slapsty
tis po prieangio pakampes.

Ji nepaklusni, pikčiurna 
pradėjo jau pirmą mėnesį 
po vestuvių man priešintis!’ 
O kas paskui pasidarė iš 
mūsų gyvenimo!., tai ne
duok Dieve nei vienam to 
patirti!

Kada rūstūs atminimai 
nutilo/ jį apėmė, silpnumas 
ir gailestis. Jis apleido na
mus, pačią ir vaikus dėl ne
santaikos namie ir dabar su
temoje jaučiasi žūstančiu^ 
Tas mintis Juozui sutrukdė 
žingsniai, kuriuos jis išgir- 
cįo užpakaly. Atsigrįžęs Juo- 

’ zis pradžiugo pamatęs, kad 
i tai buvo-Adomas, jo ištiki

mas kaimynas, su kuriuo, jis 
gyveno draugingai.

*

“Už šiiuto mylių, Ado
mai” — tarė Juozas, tyliai.

“Ąr ant ilgo?” ‘
•ė - š •

“Ant visados, Adomai
z t '

•u

l

p gi tai?” — nuste- 
dausk Juozas, ir vii- 

ties spinduliai švystelėjo jo 
tamsioje į sieloj ė.

“O gi taip. Tavo Ona y- 
ra išmintinga žpiona. Pamė-

• > . 1 <v- gu ja išųiiį>
yk, kad v/

’ g ' * •

gink ir tu ek 
tingiau. Nea

Jiedu persiskyrė. Juozas 
palydėjo Adomą akimis, ne
sijudindamas iš vietos. Tvir
tą jo pasižadėjimą apleisti 
namus ant vįsąįos išmušė 

jam iš galvos, stebėtini jo 
kaimyno žodžiai. JisAečiau

nas įėjo i savo namą ir pa
matė pačią. 'JA

Ona triūsėsi apie namus. 
Jqsri gražaus veio po va

lių muštynių nega- 
buvo bepažinti. Skruos- 

įsutinę, paakiai mėly- 
. Pama

nius? įeinantį vyrą ji nie
ko ^nepasakė ir neklausė, 
1 ’A‘ ’ ' Žvilgtelėjo tik

, gražiomis

tai jbUiuię, pu.un.ia 
niį kakta gužuota.

■* <

(Redakciją, nevisuomet sutinka su nuomonėmis reiškiamomis 
šiame skyriuje ir neima už jas atsakomybes)

Gerbiamieji:— ' ĮakVs dar neaptemiisios, tai *
Atsiminus Lietuvių Kata-. Įmatmue, kaip jie vargeta del' į 

likų Seimą, Bostone,, kuria-'kampelio pekLos.- Nėra ko 
me buvo išreikšta pageida- stebėtis iš tų kelių ypatų,-jiec 
vimas, kad siuntinėtų žinias žemiškos garbės ieško, tik 
į “Darbininką,” pasiryžau 1 
parašyti kas girdėti pas mus 
Montello’je. J ~ ::-

Baisu Montello’je!!! Gai
la tų žmonelių, kurie tiki 
kelioms vpatoms, kurios vi-* 
są trukšmą čia daro, stačiai

(nedrįso tikėti į tą laimę, ku- 
t • •* '4. t z • # A—• ——
Irią. jjamyJp. kaimynas pra- 
našaVo. I^g šiol jis;vaikis- kur ąis buvo. Žvilgtelėjo tik 

— tvirtai is-kai tikėjų1 į savo1 pilną teisę savb didelėmis, p 
mokyti pačią. — kumščia ir akimis, bet tame žvilgterėjį- 
kitais mušimo įrankiais. me buvo neįšpasakyto pik- 
Kuomet Ona pasipriešino ,tumo.
tokiam “pamokslui,” jis apipylė Juozą gailesčiu. Jau 
pradėjo savę vadinti nelai- jau buvo beketinąs pulti jai 
mingu žmogumi. ' ’ ’ v

Ilgą valandą stovėjo Juo
zas ant vietos abejonių ir 
nedrąsos draskomas. Tuo- 
tarpu rytas prašvito užte
kančios saulės gaisru. • Pasi
girdo dirbtuvių mašinų bil- 
dėsis ir iš kaminų kilo aukš
tyn ilgos dūmų virvės. Juo
zas išlengvo ėmė eiti atgal į 
namus; taip išlengvo, kad 
tarytum kas jį traukė su 
virve priešai jo norą. Vil
ties spindulys įsiveržė į jo 
krūtinę; bet jis nedrįso tikė
ti, kad su Ona būtų galima 
susitaikyti. Juozas nusiėmė 
kepurę ir nusišluostė ran
kove prakaitą nuo kaktos. 
Jis buvo jau nebetoli nuo 
namų. Jo veidas paraudo 
iš gėdos, kuomet jis ėjo pro 
uošvio kiemą. Ką jis pada
rė Onai? juk teisybė, kad 
jis pirmas pradėdavo dary
ti gėdą savo mušimu. Stai
ga jo galvoje gimė nebuvė
lė mintis ir jo siela apsipy
lė gėda ir gailesčiu. Begėdis

ras turi teiąę mušti savo pU-p ;
čią dėlto, kad ji moteriškė

.v
ziM i \ įsauos, zjLUvmui,

:ir, nelaukdamas kaimyno, ir yra silpnesnė. Reikią
žmoną gerbti” • 
tarė Adomas.

“Tai kaip gi? Išeina, kad 
man reikia prieš ją nusileis
ti?” paklausė Juozas mato
mai nesuprasdamas.

“Visai ne tame dalykas. 
Ne nusileisti, bet reikia jai 
duoti tokią liuosybę, kokią 
tu pats nori turėti. Tu no
ri, kad ji nesibartų. O tu 
imk ir pats pirmas nesi- 
bark. Gerbk ir mylėk kaip 
Kristus kad mylėjo arti
mą.”

Juozas nelabai tetikėda
mas klausė ramaus savo kai
myno balso.
.“O jei ji pati pradės dras
kytis?”

‘/Ne pradės, jei tu pats to 
nenorėsi. Tikrą tiesą tau sa
kau. Liaukis pats sau gėdą 
daręs!” — kalbėjo pamoki
nančiu balsu Adomas.

“Liaukis?” paklausė dve
jodamas, bet matomai nu
džiugęs Juozas.

Čia judviejų keliai skyrė
si. Adomas turėjo sukti po 
kairei, o Juozui reikėjo eiti 
i dešinę. Dar svki Adomas 
atsiliepė į susirūpinusį Juo
zą:

“Klausyk manęs, Juozai, !tu, daugiau nieką —* girdė- 
eik namon ir-ilgainiui pats josi balsas Jitozo galvoje, 
pasakysi man ačiū.” kuomet jis čemodanu neši-

užklausimo, Juozas viską 
apsakė Adomui. ^Tis ant vi- 

:-i.n ■ ■ • - » * i ' • ‘
sados apleidžia savo Šeimy
ną ir bėga už šimto mylių. 
Niekad daugiau nebegrįš. 
Daugiau nebegalįs pakęsti 
gėdos.

“Nuo gėdos ir bėgu, Ado
mai. Žinai pats mano gyve
nimą: gėdą jis man daro. 
Nebenoriu, kad žmonės žiū
rėtų į mūsų muštynes. Vi
saip aš mėginau: ir geruoju 
prikalbinėjau, ir mokinau— 
nenusileidžia. Ką čia ir be
kalbėti! pats žinai, koks y- 
,ra mano gyvenimas.”

Klausydamas Juozo Ado
mas užsimąstė ir ilgai juodu 
tylėjo.

“Visaip tu sakai, išmėgi
nai ?”j— užklausėypagaliaus 
Adomas.

“Kaip matai — visaip! Ir 
geru ir blogu, bet niekas ne
įveikia.”

“Taip, Juozai, žinau tavo 
gyvenimą. Visi kaimynai 
gerbia tave dėl tavo darbš
tumo, bet tavo namuose iš
tikiu jų nėra tvarkos. Tai 
viską, sakai, išmėginai?”

“Visus kelius! ir netekau 
vilties” — atsiliepė Juozas.

Adomas pakrapštė galvą. 
“O ai- bandei ją gerbti? 

labai geras būdas,” užsimąs
tęs tarė Adomas.

I

I

*

I

/

Tas žvilgterėjimas

nuostabu, kad tie vargšai 
patraukia ir kitus į peklą. 
Šventų ir nuoširdžių Gerb. 
Kun. Švagždžio darbelių nei-* 
minėt neminėja, tik vien ne
teisybes ant neteisybių. Sve
timtaučiai kaimynai stebėda- . 
miesi klausia: “Ką jūs lie--- 
tuviai katalikai darote?! 
Mitinguojate— prieš klebo
ną — pas mus parapijose^ 
nėfa tokių parapijom], ku- ' ^ 

' trie prieš kunigą kalbėtų A. veidas tapo bailus. . v 5,,,W
T* \ A 'nors viena žodi. •Praėjo daugiaus negu pus- į ‘ z. ,

,. T • u vi Musu vaikai jau nebeturi : mėtis. Juozas jau bemazko I . J .
, . .... .. iramvbes, girdėdami kalbantneteko vilties. Pagalinus ne- • , , . ;

, -v. ., _ ant kunigo neteisybes 'nu«yA*?oeisiaike. i. ■ .. ... , .
-n • . u - • ltų vaikučių, kurių tevenai ' “Ona, delko gi tu bijai1.

manęs? tarė jis jai viena... 'vriA#
v . t- i i (Tėveliai, atsiminkite! Savo y gražu vakarą. Jis dar daugi ’ . .... v.

• , ,. i , . piesuaugusiu vaikeliu sirde- .Anorėjo pasakytu bet dėl gai-\ . v., ,-54?, v- ~ Z . 'les uztersite. Pagalvokite, * \Jįlescio nepajege. Ona issi-i._ ' .. . . -SoA3Ž, . jus tėveliai! Ne kunigas uz -3^
gandus atsigręžę j ji ir no-r . , . . ,. , s_. . , . , . itai atsakys po mirties,--bet
rejo ką tai pasakyti, bet gai- . _ ‘ J . , ■ , • .
lestis suspaudė jos širdį. Ji- v. . . .•

,. . .. -v_. . . ., (nuoširdaus ir tiftsingo kunir.tvliai pasikėlė, išėjo į kita - . v , T
i • • j-- • ’go. As-nenoriu jkgirti, bet

neturiu kame ir peikti. Kun 
Švagždis yra pasižymėjęs,

po kojų ir prašyti atleidi
mo už pagadintą gyvenimą, į peklą važiuoja. Kurių gi 
bet to vietoje jis tylomis nu
ėjo persirengti darbiniais 
drabužiais. Išeidamas iš na
rni]. jis pratarė į Oną, kad 
einąs į dirbtuvę ir pradė
siąs dirbti nuo pusdienio. 
Jis tai ..pasakė rūščiai, bet 
jojo širdy degė gailesčio ug
nis.

Nuo šio laiko Juozas la
bai persimainė. Stebuklin
gi kaimyno žodžiai giliai 
jam įsmego į širdį. Visas 
Juozo gyvenimas ūmai per
simainė. Jis tvirtai laikėsi 
Adomo patarimo. Jis sten
gėsi nevartoti piktų žodžių. 
Jei Ona nepajėgė atlikti ko
kį darbą, jis jai mielu no
ru padėdavo. Juozo ėlgėsis 
nenoromis įvarė Onai bai
mės. Ji bailiai žiūrėjo į jį 
ir spėjo, kad jis sumanė ko
kį nors negirdėtą pasalūnių. 
Tikru veidmainiu tapo — 
manė ji sau ir kasdien lau
kė nuo jo kokios nors baise
nybės. Kada Juozas nuliūs
davo dėl kokio nors nepasi
sekimo, ji aiškino tą jo. nu-

liūdimą saviškai: gal jis dėl
to nuliūdęs, kad negali ma
nęs nuskriausti? Gražus jos f

I

J”

’ ■ .‘i

__
mūsų dvasios

»■ g

gerus-šventus darbus, pama-'
* — *' -’g

tysime taipgi, kad mes tūri- 
me būti dėkingi jam ir geri>-’

,. ,. . ’.v_. . (nuoširdaus ir teisingo kuni7tyliai pasikėlė, išėjo į kitą | * . - -r—. -?

kambarį ir pradėjo gailiai 
verkti.

Bet užtat tą naktį juodu1 
kalbėjosi lig pat išauštant 
tarytum ilgai, ilgai būtų ne
simatę. Nuo to laiko judvie
jų gyvenimas buvo laimin
gas. Visi kaimynai ir pa
žįstami stebėjosi ta permai
na judviejų gyvenime. Ne- 
sistebė j o tiktai Adomas.

'Adomas Padegimas

i kaipo geras i 
vadas ir. gailjngiausias žmo
gus. Pažinkime patys save,: 
o tuomet pamatysime ir jo

ti jį, o ne šmeižti ir kalbėti“*'

Gražiausia ir Linksmiausia
w

* lt i ' * t j • *»■*-"* j įf
neteisybes. Tad susipras- 
kim! Atiduokime kas jam 
po teisybei priklauso — pa
garba ir dėkingumas, 6 ta
da ir mums nebus gėda.

L u ei ja Skeivienė 
Montello. AI iss.
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Romuvos Parke, Montello, Mass
k -» ♦' ♦ 13 t. Pradžia 10 valandą ryte.
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Pirma didžiulė pramoga bus įvairi. Musų smarkiausieji sportininkai los “Base-bail”. Jiems 
skiria dovs^* 925.00. Bus ir kitokių įvairumų: lenktynių, žaislų, dainų, ir t.t. Pakvies

* 1' * ' į, ^yįena ii geriausių orkestrą ^griežš rinkti-
kvėpuojant tyrą orą, bus smagu linksmai pasišokti, 

n. L. D.S.N. A. A. RENGĖJAI,
t -e ■? '2* ’ V. ■*' . “V* '■

PADĖKA “DARBININKUI”
Gerb. Redakcija:— »

Jonas šešlauskas ligos i? 
prispaustas rašo iš Brook- 
lyn'o Kings County Chtonie 
ligoninės padėkos žodį už ..JL 
jam pasiųstas knygas ir lai- ’■-» 
krašėius ir gavęs apsiverkė . 5- 
i.š džiaugsmo, kad Dievas ir .A 
geri žmonės jo. neužmiršo. .*•

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
*

« i

A. K., Maspetfi. N. Y.—Ta-k< ii 
mistos rašto netalpinsime, nes -* 
nepaduoda te savo pilno vardo 
ir pavardės.

F. A. Krancevičiui, Law- -r 
rence, Mass. — Tamista būti- y 
nai nori Įtikinti visuomenę/ o 
Ikad L. U. Kliubas yra bepar- 
tyviškas. Nėra to kas būtų be- •.< 
partyviška. Tad ir kliubas yra -į 
partyviškas ir Bagociaus kvie- -‘J, 
timas kalbėti sukaktuvėse X
dija. kad yra pakrypęs kai- ?•> 
fėn prie beprineipių partijoj v

Draugijos nariui, Elizabethy “ 
N. J. — Tamistos rašto apie-■ £ 
graborių “patarnavimus” 
talpinsime. Tai-vietos žmordų,' -^ 
reikalas. Be to. Tamista nepfr> . 
žymi kur ir kada taip atsiti- f; 
ko su graboriais. Rašant ži
nutes reikia jvv/.ymėti atsitiki- 3 

mo vietų ir laikų.
Vilniškiai, AVorcester, Masa. 

— Eilės “Mano Motina” ne
tinka. Netalpinsime.
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iš visos apleBnkes ■ solistai Įr artistai
niausius šokius. Didelioje Svetainėje HH

T.d kvtaetan. vi.us id.rfi.vun.n^
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Vyriškį išklausti 
moteris gi paslaptį savo n 
išduoda.—K<wU.
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Atstovai seiman

Gegužės 22—Montello, Mass.

1927
7-tą valandą vakare

Knights of Columbus Salėj

PELNAS ŠVENTO JUOZAPO PARAPIJAI

Vincas ir Stasė Greičiai 
Mvron Avė.

is visu

Vieša padėka

kataliku darbuotojas vadovaus 
14 d.

rengia

ŠVENTO JUOZAPO PARAPIJOS CHORAS

Kainos Stačiai į Klaipėdą
TREČIA KLTASA______________
TURISTINĖ TREČIA_________ _

Saulute”

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

*Tai yra aišku; kad čia pa
sidarbuota ne vieno ir ne vie
nos, ir kas yra labai malonu 
matyti lietuvius išvien darbno-

• 
jautis ir Įvertinant muziko V. 
Greičiaus ir solistės Stasės 
Greičienės pasidarbavimą dai-

Didžiausia atvirutė kokia kada nors kas siuntė paštu bu
vo gauta Washington’o paštoje. Tai yra pakvietimas Wash- 
ington’o pašto raštininku dalyvauti tautinėje ^onvencijoje 
Paštu klerku Tautinės Federacijos, kuri bus Indianapoly, rug
sėjo mėnesy. Siuntėjai turėjo pridėti ant šios “atvirutės” už 
vieną dolerį pašto ženklą. A

tr; Stasė Greičienė dėkojo šio 
t$karėlio rengėjams ir rėmė
jams prisižadėdami ir ant to
liau darbuotis lietuvių jauni
mo naudai. Vėliaus jiems bu- 
yo suteiktos dovanos,, už ku
rias Greičiai dėkavodami cle- 
yelandiečiams pasakė, kad dar x "T *4
nebuvo tokio oratoriaus arba 
poeto, kurs žodžiais galėtų pa
rodyti savo širdies jausmus vi
suomenei. Taip pat kalbėjo ir 
kiti, kurie buvo arčiau susipa- 
žinę su V. Greičiaus darbais ir 
iš tų jausmingai pareikštų žo
džių pasirodė, kad Greičius tai 
buvo pirmutinis muzikas, kurs 
pramynė taką dailėj Cleyelan- 
do lietuviams.

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI'LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “ESTONIA” Gegužės 24 d
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

L. Vyčių 90 kp. susirinki- • 
mas Įvyko gegužės 5 71. Pirm.•. 
P. Vėlyvi s paaiškino numaty- Į 
tus jaunimo darbuotei reika
lus ir pavedė susirinkusiems 
aptarti. 1

Retoj lietuvių Šeimynoj ne 
rasi kokio norą albumo. Bet įe 
toj lietuvių Šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy 
maL Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva- 
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Man

PHILADELPHIA, PA.
Atsišaukims į visus lietuvius 

tėvvnainius

įTer visą svetainę buvo pa
puošti gėlėmis ir apdėti ska- M--?
Į$ais valgiais du ilgi stalai. 
Per vidurį stalo sėdėjo Grei- 

šeimyna, o aplinkui vaka
rinio rengėjai ir rėmėjai, ku- 
rių širdyse liepsnoja tikroji 
tėvynės meilė. Vakarėlio da- 
Hviams -buvo suteiktos gėlės, 
kttrios dar labiau pakėlė visų 
ūpą, taip, kad visi jautė koki 
tai nepaprastą užsiganėdini-1 
mą, - gėrėdamiesi Greičių dar-1 

bais, kurie tik ir privedė clev-- * 
eląndiečius prie pilnesnio su
pratimo apie lietuvių tautą ir'dovanas, 
jas dailę'.
< *

JPo vakarienės prasidėjo pro

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. 

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke

Važiuokit ši pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.

, f '

Ką akimis žmogus pamatai, tai am žinai neužmiršti
____—____ ____ — _ f -----—!

-1
I 

.$107.00 | 
$117.00 ’

♦

KONCERTAS
«O—— I , | , ■ Į I II

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
TREČIA K T JAS A_________________ _._„$181.00
TURISTINĖ ________________________ $196.00

. Revenue Tax ir Head Tax Atskirai
• Sekanti Laivai Plauks tiesiai Į Klaipėdą:

ESTONTA_________________ Gegužes 24-tą 1927
MTI’ANIA _______ »_______ Birželio 14-tą 1927
LITUANIA-------------------------- Liepos ]9-tą 1927

Ištikrųjų, tas vakaras mus 
į labai nustebino ir jis niekad 

gfama. Antanas Kalvaitis pa- ineišdils iš mūsų atminties. Vi- 
Šakęs vakarėlio tikslą, persta 
įkalbėti Vincą Greičių ir po randasi tiek dau. 
jo- sekė Stasės Greičienės kai
ba. Kaip Vincas Greičius taip vertinti) mūsų menką pasidar

bavimą viengenčių tarpe. Da 
įkartą ačiū, širdingai-ačiūl

Gegužės 7 d. Clevelandiečiai 1 P , 
surengė Lietuvių Svetainėje f1)pįdraj 
pagerbimo vakarėlį muzikui Ljaųsia 

Greičiui ir solistei St.. štaupo 
Greičijeiiei, U j^ųkėHpiviČių ar- ’T'-------

ti pus-antro šimto ypatų iš vi- 
sų Clevelando apielinkių ir 
daug veikėjų- iš senų laikų. 
Atėjus Greičiam svetainėn, vi
si sustoję plojo rankomis, o
•V* U x

Greičiai -nežinodami dalyko 
net nustebo, nes jie buvo išbo- 
vyti iš namų visai kitam tiks-

Bolševikų vakaras
Balandžio 23 d. mūsų bolše

vikai surengė neva koncertą, 
į bet Įvyko sorkės lietuviškoje 
f ir dar neva katalikiškos drau
gijos svetainėje.

Bolševikėlių buvo 
fkampų, pilnai apsišarvojusių 
'mėnulio šviesa. Jeigu čia bū-

Šis tai buvo pirmutinis pa- tų patekęs “Aitvaras 
našus vakarėlis Clevelando lie-jtikrai būti gavęs medžiagos iš [Vilniaus-, 
tuvių istorijoj, kuriame daly- šių sorkių. Mūsų biznierėliai, tRvgOs 
vantų tiek daug maišytų sro- kurie is

[veninių

šalies žiūrint, ;kin” v:
su žmonės

ART. ST. PILKOS KOMEDI 
JOS “ŽEMĖS ROJUS 

MARŠRUTAS

> , . IR
S Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai,eilėraščiai, 
J juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- 
$ t to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaL Uždaviniai ir 
$ pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįsles. Darbeliai 
S iš popieriaus.molio ir kitoki. Lai karščio kaina: metams 
£ 2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį.

Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 
£ džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A GiedraiUs.

Užmanytojams, rengėjams ir 
skaitlingai publikai, kuri atsi- j 
lankė ant mums surengto va
karo gegužės 7 d. Lietuvių 
-Svetainėj, tariame nuoširdų 
'ačiūt Ačiū ir tiems, kurie me

džiaginiai prisidėjo, bet svar
bių priežasčių delei -tą vakarą 
negalėjo pribūti. Taipgi dėko
jame už brangias ir puikias

katalikų daro pragy- 
/ vių lietuviai, o dar labiau bu- [veninių irgi atėjo paremti “Ic- 

v"o malonu iš šalies žiūrint, ikių” vaikus. Naivūs tie, mū- 
kad ant kiekvieno veido rodė-.sų žmonės. (.Aitvaras “lekiu” 
si jaunystės dienų šypsą. Vie-[vaikus paliks ramybėje, bet [važiuoja, tai p. Tvaska, 

ni šoko, kiti žaidė, ir taip lai-jtuos, kurie veidmainiauja, tai i Vietos Federacijos 14 sky
les linksmai bėgo, kad nė ne- prie progos gerai pakratys. rius rengia išleistuvių vaka- 

~ pasijuto T’uomet atė jo “sekma- -R.J7 “ ------------ rienę, gegužės 29 d. Tiki-
dienio rytas. Adagismės, kad vietiniai ir apylin

kės veikėjai skaitlingai sti
bis palinkėti mūsų darbuo
tojams laimingos kelionės ir 
'laimingai grįžti su nauja 
energija ir šviežienomis iš 
Lietuvos.

Nutarė ruošti iškilmingą va- viai, be skirtumo pazvalgų 
karionę su programų pagerbi-ivisi dalyvaukime toje pagerbi- 

basket-ball” sportinin- hno iškilmėje, taip pavieniai 
Toji vaka- kaipo ir dr-jos; d r-ja kuri ne 

rienė ivvks gegužės 21 d. Uali va — in corpore dalvvau 
„ . . ' v. . , . ;ti, tai lai nors delegaciją atTaipgi plačiai apkalbėta iri . . ..

/ . siunčia su vėliava draugi rosnutarta rengti kuopos 10 metų
sukaktuvių paminėjimą. Ši iš- Rale primename, kad visi 
k’lmė bus rugsėjo 18 d., Hant- .tie, kurie ar šiokiu, ar tokii 
mųno svetainėje, 756 Harrison budu prigelbės Sąryšiui tinka 
Avė. Bus ilga ir Įvairi pro- mai pagerbti atmintį a. a. dr 
'grama ir šokiai. Prašome visų Basanavičiaus ir a. a. ark. Ma 
! draugijų ir kuopų tą dieną į t Ulevičiaus apturės morali at 
nieko nerengti, bet ateiti i ren- lyginimą už tai. — mat, Sąry 

[ giamą pramogą. Bus kviečia-Tiesos Komisija pranešim; 
i mos ne tik vietos'draugijos ir .(aprašymą) tu iškilmių si 
[pavieniai, bet ir iš visos apy- vardais visų draugysčių ir pa 
įlinkės. v ’ vienių veikėjų, kaip ir kiti

K. VIESULĄ, Nonvood’o 
L. Vyčių ekskursijoje birželio

Nonvood’o kolonija nedi
delė, bet turi keliolika žmo
nių. kurie yra daug kuo pa
sižymėję. P. K. Viesulą 
daug yra prisidėjęs prie vi
suomeniniu darbu. Atvvkes «■ v *-
Į Jungt. Valstijas 1895 m. ir 
apsipažinęs su šios šalies 
kalba ir papročiais stojo į 
jos kariuomenę ir 1889 buvo 
karo lauke Amerikos su Is
panija. Nors jau ne jaunys- 
įtė, bet vistiek ir šiandien 
drąsiai kalba apie kovą su 
visokiais išnaudotojais. Jis 
yra ištikimas Bažnyčios ir įmui 
.Tėvynės sūnus. P‘. K. Vie- jkų ir naujų narių 

Įsai nemanome, kad Clevelande 'suĮa daugiausia yra gyvenęs 
.—y-...........  —geraširdžių, Įjr -pasidarbavęs Brocktone
kurie suprastų, atjaustų ir L „jr Nonvoode. Išaugino pa

vyzdingą šeimyną: du sūnų 
ir dvi dukteri. *

Vaikai pasekė tėvus ir 
daug darbuojasi tarpe lietu
vių draugijose ir organizaci
jose. Vyriausias sūnus K. 
Viesulą vra'L. Vvčiu Cen-

• i -___ •

tro pirmininkas ir geras .tė
vynainis. Jis kartu su tėve
liu važiuoja į Lietuvą su 
Vyčių ekskursija ir užims 
'svarbia vieta. ,

Patartina visiems tėve- 
lliams leisti jaunuolius Lie
tuvon, nes ten jie įgaus dau
giau lietuviškos dvasios. Ke
liaujant su Vyčių ekskursi
ja neturėsite jokių nemato
mumų kelionėje nė Lietuvo
je, nes p. K. Viesulą vra ge

tai raj apsipažinęs su Kauno, 
Žagarė, Mintaujos, 

ir kitais miestais. 
Visame kame patarnaus 
mandagiai ir gerai. 

Kartu su šia ekskursija 
dar viėtias Nonvoodietis 
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JUOKELIAI

Lietuvos
ženklai

Geriau laiką ne

Signs of Spring

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

tai įr
organizacijos veikimas

Kas nemato, kaip stebėtinai su
sipynė mūsų likimo siūlai? Dažnai 
palanki proga tepasirodo vieną va
landą. Netenkame jos, o su ja mė
nesiai ir metai praeina dykai.

Cervantes

GRĄŽINKITE TIKIETŲS 
ARBA PINIGUS

Vietos Federacijos 3 sky
riaus vakarienės rengimo 
komisija praneša, kad par
davinėjimas vakarienės tt- 
kietų baigsis gegužės 18 d.

Visi prašomi sunešti į po- 
bažnytinę svetainę tuoj po 
pamaldų trečiadieny (geg. 
18 d.) ir priduoti V. Valat
kai tikietus arba pinigus.

BĖGIOJANTI ARCHEO- 
LOGIJA

Krautuvininkas rėgistrato- 
Kur tu, Mykolai, taip

“Senas pasakymas, jog mo
kydami kitus, patys mokomės, 
niekur geriau nėra patikrina
mas, kaip ten, kur patys moko
me save.” (Dinteris)

žiuantis savo amatą, tuojaūs užimtu 
vietą. ‘Reikale malonėkit kreiptis j 
“Darbininko” Administraciją, 386 W. 
Broadvay, South Boston, Meto. (G1Z)<

pyškąs, feljet
tu<^lbų,vei
.parisluūtymusr-todėl- mylimiausias darbo
žmonių laikraštis.

fcU.lr ®eri. SlMUnbartą 
[austais {taisymais.. I 1

FOR 
RENT 
TO

OHLN 
APPIV IP ’.l

Važiuodami suvažiaviman 
turi turėti kuopų įgaliojimus 
su parašais valdybų ir dvasios 
vadų. Žinoma, kur nėra dva
sios vado užtenka vien valdy
bos.

•Kuopos, kurios dėl svarbių 
priežasčiti negalės prisiųsti 
delegatų, tai prašome laišku 
išrodyti priežastį ir parašyti 
savo raportų ir naujų įneši
mų. -f' ! '

Visais LDS. Apskričio rei
kalais kresipkitės pas A. Kaz- 
las, 54 Liberty St., Newark, N. 
J. Tek Mitchell 5612. ' .

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lndomu su jais 
susipažintu Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina ĄO centų.

/‘DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mąss.

KELIAVIMO EGZAMINAS
Panelė, dviračiu,. pervažia

vus keleivį, keldamosi:—Jau
ti! pasimokytum žmoniškiau 
keliu vaikščioti!

Keleivis, taip jau keldama
sis:—.Tau keturiasdešimti me
tai, panele, kaip mokausi vaik- 
scioti. —

BABRAVIČIAUS-VANAGAI- 
ČIO-JOZAVITO DIDELIS 

KONCERTAS
Pirmadieny, 23 gegužės 8 

v. vak. Municipal Salėj įvyks
ta vienintelis nepaprastas Ba
bravičiaus ir Vanagaičio — 
dviejų mūsų žymiusių artistų 
koncertas. Visa nauja muzi
kos, dainų ir juokų programa. 
Tame koncerte pirmu sykiu 
pasirodys žymus amerikiečiuo
se pianistas M/Jozavitas. Tai 
bus tikra pavasarinė lietuviš
kos dainos iškilmė.

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras, 
. 'M Bradford St., Laurence, Mass. 
PIRMININKAS: J. Trainavičius,

175 Aines Street, Montello, Mass.
VICEPIRMININKE: M. Blažauskaltė, 

70 Fairvievv St., New Britain, Conn.
SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 

366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
IŽDININKAS: Antanas Vaisiauskas,

371 Portland St., Cambridge, Mass. 
LITERATINE KOMISIJA:

Kuū. K. Urboną vyčius, 50 6tb St, 
South Boston, Mass.

Kun. V. Taškūnas. 36 St. George St, 
Nonvood, Mass. •

Kun. j. švagždys, 20 \Vebster St, 
Montello, Mass.

K. J. Krušinskas, 59 Ten Eyck St, 
Brooklyn. N.-Y. -—

KONTROLES KOMISIJA:
Jonas Jaroša, 225 “L’ ’Street, 

South Boston, Mass.
S. Pilkonis, 385 Norfolk St, 

Cambridge, Mass.
A. Mičiunas, 74 Belden St., 

New Britain, Conn.
ATSTOVE I K. FED. TARYBĄ: 

M. Blažauskaitė, 70 Fairvievv St, 
'. New Britain, Conn.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti., / ' s

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie* savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirv^lo supažindinti savo vaikus su lietuvi^ 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame- 
rifojA

TAUTOS VEIKĖJUS 
08 VEIKALAS VADIJ^AMAŠ

nui
dumi išilgai gatvę pačiu gi
liuoju purvu?

Mykolas, iš visos krūtinės 
kvėpuodamas: ■— Ach, varg
šas aš, visos nelaimes aut ma
noplike* galvos. Vėl žmonos 
šuva pabėgo.
Krautuvininkas, į nosinę juok- 
lamasis:—Tai jau trečių kar
tą tave matau tokioj nelaimėj.

Mykolas: — Visa buvo ge
rai, ir šuva nebėgo, kol nebu
vo radio. Reikėjo gi mano po
niai jį įtaisyti. Dabar kai tik 
išgirsta šuva radio cypimą, šo
ka kaip pasiutęs ir lekia, o aš 
turiu jį vytis.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS

Šio apskričio suvažiavimas 
* įvyks 29 d. geužės, 220 Ripley

PI. (prieš lietuvių bažnyčią), 
Elizabethport, N. J.-. _____ L

Visos šio apskričio kuopos 
msirūpinkite išrinkti kodau- 
giausia atstovų. Sulig nusta
tytos tvarkos kuopos gali 

t rinkti ir Biųsti nuo 10 narių . ■ • * ’*• • •
Vieną atstovą.

Kuopos apie savo veikimą, 
... > ypač iš buvusio vajaus turi 

raportą priduoti raštu.
• Taipgi prašome priduoti 

naujų sumanymų pagerinimui 
mūsų brangios organizacijos 
stovio ir abelnai darbininkų 
būvio gerinimui.

į Be to, Lūs išduotas raportas 
iš buvusio prakalbų maršruto.

Vienas mūsų darbuotojas 
pažadėjo duoti paskaitą apie 
darbininkų reikalus.

Mes darbininkai turime su- 
sidomėti organizacijos reika
lais taip, kad patraukus visus 
neorganizuotus darbininkus 
prie „ LDS.

Apskričio gyvybė -daug re-, 
miasi ant valdybos. Jeigu val- 
dyba veikli ir sumani 

šį- visos 
y pastebimas.

Kadangi šiame suvažiavime 
bus valdybos rinkimas, tai rei
kia, kad suvažiuotų gyviausi 
ir darbščiausi mūsų apskričio 
nariai.

KAIP PADIDINTI SAVO ABEL- 
NĄ STIPRUMĄ IR ENER

GIJĄ .
Nuga-Tone suteikia daug turtingo ir 

įsveiko kraujo ir jus būtinai turite pa
bandyti -jas jei tik turite prastų ai>e- 
titų, prastų virškinimų, silpnus inkstus 
ir pūslę, gasus skilvyje arba žarnose, 
galvos skaudėjimų, svaigulį, prastas ke- 

‘ penis, silpnus nervus ar silpnus Svar- 
biusjkuno Organus arba panašius ne
smagumus nuo abelno nusilpnėjimo ir 
abelnai sergantį kūno stovį.

Nuga-Tone neabejotinai išlaikė ban- 
jilynnj per paskutinius 35 metus ir mi
lijonai žmonių įgavo didžiausių pagel- 
bų vartodami jas. Būtinai pabandykit 
Nuga-Tone. Jos tikrai padarys jums 
daug gero. Atsiminkite, jei Nuga-Tone 
neimgelbės daug visokiame atsitikime 
—jus jausitės stipresniu, sveikesniu, 
linksmesniu—daugiau turėsite jėgos ir 
energijos—arba jūsų pinigai bus graži
nami. Nusipirkit butelį šiandien. Tik 
žiūrėkit, kad butų Nuga-Tone.

Art. J. BABRAVIČIUS, lie
tuviškos dainos karalius, gar-

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR |
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ |
“DARBININKį” | 

“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo- | 

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių S 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie Šalies | 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- | 
bes vidaus ir užsiento politiką. į

“DARBININKAS” visur atstovauja ir giną į 

teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią__]
į geresnę ateitį. <

“DARBININKAS/’ rašo naudingų nurody- I 
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau- Į 
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- < 
tų žemininkų būvį ir reikalus. ,

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- < 
dinių (teismo dalykais) patarimų ir ąfeako į J 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojais. )

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky- j 

mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, tdip ; 
ir jauniems, J$aip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų1 dorų žmonių " 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

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

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

‘ ‘DARBININKO’ ’ Redakeijos-Administraci-—; 
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės Aikšte 

.S-ra,LITHUANIA- J ? • !
ATSIIMKITE LAIŠKUS 

IŠ LIETUVOS
1) Ig. Butkusj iš Olkieniki-
2) . A. Bukauskas, iš Birž+y
3) S. Daugient, iš Alkieniki
4) A. Juška, iš Kauno
5) Kaz. Juška, Krosna
G) Mary Masaitienė, Mari- sus mūsų tenoras. Pirmadienį, 

jampolė 23 gegužės dainuos naujas dai-
7) Jaronim Stackeja, Alytus nas Municipal salėje, So. Bos-
8) Auzgaras aStas, Biržai. ton’e.

“IŠEIVIŲ DRAUGI”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

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

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina .įvairias a- 
- °$rs’ įvairius straipsnius, iš sve- 

vfeokius lengvus

SIUNTĖ DYNAhUTĄ. 
FULLERTUI

Paštininkas nužiūrėjo nepa
prastą siuntinį ir perdavė 

autoritetams
Pašto inspektoriai ir Tei

singumo departamento agen
tai ieško siuntėjo, kuris dy- 
namitu norėjo “ apdovano
ti/.gubern a torį Fuller.

Šis siuntinys buvo atneš
tas ir įmestas Burlington 
Avė., Kenmore pašto stoty, 
taip praneša vyriausias paš
to inspektoris Colvin, kuria
me buvo dynamito, “kuris 
buvo sunaikintas.”

Pakelis svėrė biski dau
giau nė svarą.

Buvo pridėtas laiškas, ku
riame štai ką rašė:

“Man pasisekė gauti *4 
tono šio. Jeigu Sacco ir 
Vanzetti bus nužudyti aš 
gausiu daugiau ir panaudo
siu jį. (Pasirašo) “Pasau
lio pilietis.”

Sako, kad raštas labai 
prastas ir išrodo, kad rašy
tas mažai mokančio žmoge
lio.

įšventinimai^
Penktadieny, gegužės' 20 

d. J. E. Kardinolas O’Con-' 
nell įšventins 23 naujus ku
nigus, tarpe kurių bus ir 
kun. Steponas P. Kneižys. 
Šventinimai bus Šv. Kry
žiaus Katedroje, Bostone^ su 
iškilmingomis šv. mišiomis, 
kurias laikys J. E. Kardino
las, 9 vai. lyte.

Veikalas turi 436 paslapių,iS kurių 288 pusiapi&i 
užimti pavaitotais * >•

Kaina $3.50 Užrisikykito
/ •/DARBININKAS**

866 W«rt.Broadway loutli Boston, Mus.

HARTFORD, CONN. 
. • I

LDS. 6 kp. prakalbos ,

Gegužės 22 d. įvyks darbi
ninkų prakalbos. Kalbės adv. 
Baublys, iš Worcester, Mass. 

Yr kun. Jonas Bakšys. Apart 
kalbi} bus ir įvairią pamargi- 
nimų. Taigi, kurie norite iš- 

ą girstį kalbų’apie darbininkų 
reikalus ir LDS. organjzącija 
ateikite skaitlingai į šias pra- 
kalbas. Ypač jaunimas turėtų 
skaitlingai ateiti ir pasiklau
syti jauno čia augusio advo
kato kalbos. -. .. /

i Raginkime jaunimą rašytis 
prie LDS., organizacijos, nes 
čia jiems plati dirva dirbti 

. naudingą darbą.
Sueikite skaitlingai į šias 

“" prakalbas,' kurios bus Parapi
jos mokyklos-svetainėje, 339 
CapitolAve.

VISKĄ ŽINANTI TAR- 
i NAITĖ

Šeimininkė tamaitcrr= 
bėda. Nežinia kur «pamečiau 
spintos raktą. Surink, Leoka- 
dijele, visu stalčių raktu, gal 
kaip nors atrakinsim.

Tarnaitė 
gaišinkit. Vis tiek nė vienu 
neatrakinsiin. •



I

Pį“ planą, abu Jsup.šuo. išgir- 
m&ts. Ilgai-•feua gavo p0n0 paliepimų:

’i

OPTOME TEISTAS 
ekzaminnoja akis ir pritaiko 

akinius
414 Broadway So. Boston 

Ofise tik vakarais

■ 

J—

GRAB0RIAI

t i

grobis negalėtų pasprukti,
ių oKupaeijos meta iPasiskūsto Litek.jjįrtiĮiĄ

••Baisusis•» gi.,^

aibei nuožmumu vienas
ių žandani vyrešny-

yadinamašž Jis taip
savo agentų ^tinklu

i visą apylinkę, jog

ė svieto ar.žegunio 
ynukę susilydyk, ar viš- 
įkūdakys kiaušą padė- 
<— “Baisusis” jau čia:
visa sužinos, ” suieškos, 

protokolus, žmone- 
tampvs, kankvs, baus.. .

jo bigosi labiau nei
asis kryžiaus. Nedova-

* •

toksai ir . vardas

Itin mėgo jis medžioti sla- 
iš nelaisvės pabėgusiu 
kareivių. Jiems gau- 
jis buvo įsikūręs tam 

rus šnipų būrius iš vietos 
entojų, kurie ar tai per 

išt virk i i ną, a r per A'ar- 
neturėdami ką valgv- 
iimdavo vokiečių žan- 
tarnauti. Tuose bū- 
buvo net keletas lie- 

dų—vyrų ir moterų. Vie- 
lietuvis buvo “ Baisi o- 
dešinėj i ranka: kur ei
sis būtinai ir jį su savi- 

imdavosi.

fieną gražią vasaros die- 
gauna “Baisusis” žinią, 

gustavo giriose esą 
Pranešė apie tat 

seniūnas, patikimas

ęs, ima jis talkon mi- 
ėtąjį savo padėjėją lietuvį 

septynis ar ką vokie- 
teiųs ir, nakties sulaukęs, lei- 

i į tamsųjį mišką dvi-

ar.is
baiųiės,. ąr iš^ meilės?), 
taiį išrįlęav^ sarp, kariui 
------- .mūsų žandaras žy- 
giuoja gilyn į mišką. Gero
ką praėjo galą, o‘ lėškomb

menę

kazokų kaip nėr, taip nėr
r u.
L

_ -M J
i W 1

g!

to

Ka^ taip-; pdlicįĮihiku| 
tai jau senai būtų nekantru
mui pasidavęs, nusispiovęs 
ir grįžęs namon, bet vokie
tis kantrus, ypač ten, kur 
nuuodžia grobį. Čia gi gro
bis aiškus, tik jį reikia su
sirasti. Tad eina tolyn. Pa
ėję dar keletą varšnų, gi žiū
ri pro medžius žiba žiburys. 
Iš džiaugsmo mūsų medžio
tojams net širdis apsalo... 
Prigulė prie žemės, kaip 
paukštinis šuo, kad paukštį 
netoliese užuodžia, ir šliauž
te ėmė šliaužti, kad paukšte- 
ių nenubaidytii. Prišliau
žia artyn, gi žiūri — vidury 
girios platus trakelis, ku
riame ganosi keletas arklių, 
o krašte, po medžiais, kūre
nasi ugnis, ir guli du vyru | nevidonus iššaudyti.

Kareiviams išėjus į girias, 
Jokio tad~ate> valandą, aiva-

: —;A_|ziuoja į Seinus žmogus,ir 
atveža sunkiai sužeistą Au
gustavo giriose esančio kai
melio Okulko .šeniūną M. 
Naktį, jis ganęs su-savo sū
num girioje arklius ir jie
dviem bemiegant iš netyčių 
užpuolę kazokai.. Vieną pa
sisekę sūnui tuoj sugniuždy
ti, o antrasis gerokai*, tėvą- 

ir pečius peiliu ar 
kuo kitu pervėręs. Viršinin
kas, surašęs protokolą^ siun

 

čia sužeistąjKkjigoninę, ra
mindamas tuo, jog ne jam 
vienam tekę nu tų nevido-

ganizacijos metinis seimas buvo Washingtone.
* * ♦

Kaip ilgai juodu ten pra
gulėjo — nieks nežino. At
sipeikėjo pirmiau lietuvis. 
Buvo jau gerokai diena pra
dėjusi brėkšti. Kiek vėliau 
atsigeivelėjo ir antrasis. Ką 
daryti? Kaip pasiekti Sei
nus? Sutaria galais nega
lais eiti į artimą kaimelį ir 
ten užsisakyti pastotį. To
kiu būdu vargšai abu sužeis
ti, be grobio grįžta juodu, 
namo. Ši žinia mieste sukė
lė didžiausio triukšmo—pa- rais stebuklais jie pripažino 
liepta visai kuopai bematant 114 pagijimų, įvykusių 1925 

‘‘įeiti.į girias ir būtinai tuos m. ir vieną įvykusį 1926 m.

* : j -> 5 :*1J ’
DAKTARAI

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

“Kaiyj” yra daug paveikslą, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juoką ir 1.1.

“Karys” deda dau£ atsiminimą 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiek-vienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta tikėjo pakelti vargo ir auką, 
kol-iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kari,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio. ‘ • į • - - , ■

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintą su k'ariuomene. Toks jau. 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarbybai.

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

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

“Kaų” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.1

“Kario’” kaina metams 15 litą, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 

.. Užsieny $2.50. ___ ___ __

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

| LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
| (GALINAUSKAS)
5414 Broadway, So. Boston
3 Tekėphone So. Boston 2300, 
? Oflsas»atdaras nno 10 iki 12 ryto, 
| nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7
| iki 9 vakare, šventą dieną pagal su- 
| si tarimą.

■X----------------- ----------- . "

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

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinią iš Lietuvos 
ir iš užsienio. .

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį/5 nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
įvairenybių iš naują mokslo išra
dimą. Kariuomenės jsvietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui. __

“Kary&LLpraneša. ką valstybės 
veikią karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius nau jus karo pabūk-

čiose atlaikyta viso 51,000 
šv. mišių. Praėjusiais me
tais Liurdą aplankė 5 kar
dinolai ir 132 arkivyskupai 
bei vyskupai. -.Liiirde yra 
nuolatinė gyventojų komisi
ja užrašinėjanti stebuklin
gus išgijimus. Į komis'ją 
atvyksta daug pašalinių gy
dytojų, ir jie visi maloniai 
priimami nepaisant kokių 
būtų pažiūri}. 1926 m. tik-

s

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

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

— vienas stambus, nors ne 
abai didelis, o antras kiek 
einesnis. ,_________ __
jimo nebėr — kazokai, mie
ga, o jų arkliai paleisti ga
nosi.

Tad žandaras pakuždomis 
sako savo palydovui:

—- Tu griebk už gerklės tą 
leinesnįjį, o aš apsidirbsiu 
su šiuo. Kitų draugų nėra 
ką nė šaukti. Padarę tokį

“imk,” vienu šuoliu atsidū
rė ant miegančių nugaros. 
Anie pergąšdintl pašoksta iš 
miegų ir sukinaba į krūtis 
savo užpuolikams. Minutė lnU nukentėti —- sužeidę jie 
imtynių—ir leinesnysis kad Į ir du policistu.
ties mūsų lietuvį iš viso vie
ko žemėn, šis tik žnektelėjo

Medicinos mokslas neranda 
gamtoje priežasties, gale j u- 
ios pagydyti tuos ligonius.

- /. • . • • • • \

. J Palaikymui puikių £ 
| plaukų naudok |

' - - u -. .
‘ ‘ Geri raštai suramina, pa

moko, patraukia, prie gero 
sužadiną ir*ŠU^prįna tikę j i- 
mą, įkelia, ž s. dorovę, 
vadovauja sėnąhi ir jaunam 
dorovingame -----enime.” '

Prof. Dr. A. Mdliau^is

N | PRANEŠU VISUOMENEI JOG AŠ PERKĖLIAU SAVO 
|. GRABORYSTĖS OFISĄ NAUJON VIETON 

Ofisas: 877 Čambridge Street, Čambridge, Mass.
| Rezidencija: 448 Čambridge St., Čambridge, Mass._ 

| D. A. ZALETSKAS Lietuvis Graborius 
Patarnavimas dieną ir naktį.—Telephone University 8831-W,

i

<0

1
$

Tel. So. Boston 0823----
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O] šio valandos,:

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

12-tos dieną uždarytas

Kąip nustebo sužeistasis 
ūkininkas, ligoninėje radęs 

ir likosi nesijudindamas gu-|savo prietelį — “Baisųjį,” 

 

lėti išdrikas arit vejos. Ka- o šis vėl savo agentą—Okul- 
zokas gi, parbloškęs savo ko seniūną. Ima viens kitam 
priešą pasileido bėgti girion.’pasakotis visas aplinkybės 
Žandaras-ne taip greit apsi- južpuolimo, klauso ir savoms 
dirbo su stambiuoju, nei šis 
su žandaru — imtynės tru
ko kiek ilgėliaus. Žanda
ras bandė net ginklą pavar
toti, tačiau šauti negalėjo, 
kazokas stipria ranka nu
tvėrė jam revolveri .ir iš
traukęs vožė jo papenčia 
žandarui per antausį, šis ir 
susmuko vietoje. Tačiau 
prieš susmukdamas spėjo iš- 

tond, Va., kurią Virgini- sitraukęs iš makščių tutiną 
jos Mokslo organizacija stato (kinžalą) įsmeigti jį kazo- 
Tantmės Mokslo organizacijos kuį į pečius. Tuo mūšis ir 

inke. šios organizaci- pasibaigė — kazokai kažin 
lėtinis suvažiavimas ~į- 
lapkričio mėnesy, Roa-

r '

*I '

Panelė Cornelai S. Adairiš

ausims nenori tikėti — nai, 
čia jokių kazokų nebūta, tik 
susipešta prietelių ir ko tik 
vienas kitam galo nepasida
rė! Žandaras kazokais pa
laikė seniūną su sūnum, o 
seniūnas—žandarą, kuris dėl 
patogumo buvo apsirėdęs 
paprastais drabužiais! Tai, 
mat, kokių žmonėse atsitiki
mų esama!..

<♦ V

VISUOMENEI
Šiomis dienomis mes-gavome daug 

narną ant pardavimo visose Bostono 
- dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor- 

chestery, Roxbury, Roslindale, Cam- 
bridgiuj ir daugelykitą vietą, kuriu 
čia negalima sutalpini:.

Turime daug gyvenimo namą nuo 
. vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug 

namii su krautuvėmis. Krautuvės tin
kamos dėl įvairią bizniu, taip jau tu
rime daug namii, farmą ir krautuvių 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro
gos. ; -

Skolinam pinigus ant pirmų ir ant
ru mortgičių, taipgi mums reikalingi 

pinigai dėl pirmą ir antru morgičių- 
v? Par<riodame anglis ir malkas. Išrendavojame kambarius. 

Inšiuriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai
mią (namų savininkaąis) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika
le kreipkitės pas:* — ' * 

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

’ „ Officę Tel. So. Boston 1662 arba 1373

TET., So. Boston 0506—W.

UETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

'(•Keleivio’’ name)'
pjiso Valandos: nuo 9*111 12, naą 
x^GJM6ir trot>6^0 Iki 9 vakarei 
Seredomisjiuo 9 1*1,12 vaL dieną 
Subatomisūbuo 9 iki, 6 vak. NedS 
įlomis nuo 9 Ud 12 (pagal sutartlT
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žloba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mare 
Telephone South Boston 8552-IL 

Vicė-Pirmintakas — J. Petrauskas,
17 Vale St, South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
366 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay, So. Boston, Mam 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wlnffeid St. 'So. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj. kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą popietTĮLparaptjossalėj, 492B 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS

ŠV. KAZIMIERO R. K. D JOS 
VALDYBOSANTRAŠAI 

So/ Boston Mažs.,
Pirmininką* —^otum ;

225 1. Street, South 
lce-Pirm įninkąs — L.

kur pabėgo, o mūsų žanda
ras su'palydovu apalpę guli 
viduryje girios.

LIURDAS 1926 M.
Kas Aušros Vartai Vil

niuje yra lietuviams, tas 
Liurdaš yra prancūzams. 
Ten garbinama Švenčiausio
ji Panelė. Nuo 1926 m. 

geležinkeliai žy-
rango, bet j Įdardą 

o daug maldininką. 15 
jos. atsilankė 27.9,- 

būriais,^-

RE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK 
(buvęs po vardu BaTtic Statės Bankas) ’ - 

EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.
LAIVAKORTĖS

ajant į Lietuvą ar kitur, ar ątojto 
atsikreipkite į mus dėl iirformadjų. 
utiuodam laivakortes, suteikiam pal 
; pagdbstim gavime pasų, gryžimui dokumentų ir tt. Bū- 

arti prie laivų kompanijų, prie laivų išplaukimo vizų* duo- 
ums progos patarnauti keleiviams kuoparankiausiai.

* *
Talpai Minnčfame pinigus j Lietuvą ir | visas pasaulio dalis, paprastu bortu, 
inisjr fektals-rtraftnls; parduodam keleivių čekius, svetimą valstybių plnl- 

kl Ir bonus. Reikalaukit platesnių informacijų. ’

Specialės Sąskaitos 4-tas Nuošimtis į Metus

ligonių. ^Nerriiažiau riii

avirtio 
pėsti. 'Jų

Lietuvos Duktern Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausia 

Valdybos Antražai
Pirmininke — Jieva Marksieng,

623 E. Eigbth St. So. Boston, Magb 
Prot Raštininke r- Ona SlaurienS,

443 E. 7th St, So. Boston. Masu. 
Telephone South Boston 8422-B.

ln. Raitininke.— Bronislova CĮunJi®® 
29 Gould St, W. Roxbury. Mass. 

Iždininke — Ona StanluliutB,
105 W: 6th St, So. Boston. Masu. 

TvarkdarB — Ona Mizglrdaene,
1512 Oolumbia RA. Šo. Boston. Masu 

Draugija savo susirinkimus laiko kas
amrę atentato* kiekvieną m5nes| 
‘TiSOvakare,' pobainyttoej svetainėj 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės pas 
protokolu raStintnkę laišku ar telefonu.

lll^oveaRL, 
Raftiftmnu

405 Thirrf St, 
Finansų RaAtinlnk^l — M. šeikis,

806 W. Broadvay. So- Roeton, Masą, 
Iždininkas — V. Balutis.

88 Mereer Street,' So. Boston, Malką 
Maršalka — P. Loučka,

393 Fifth Street, South Boston, MaM 
Draugija laiko susirinkimus kas rttrą 

nedėMIenj kiekvieno tašnesio, po na
vai, po pietą, Parapijos Sal«J. Septln 
ta Gatvę, South Boatoa, Masu . *,

— M.
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DABAR NE SENIAU I
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- | 

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

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- 8 
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- ’; 
tavos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- Į! 
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- j! 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11* o be ; Į 
to, dar kas mėnuo savo Skaitytojams duoda įžymaus Lie- ' i 
tavos yeikėjo paveiksiu-; '•

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, ] 
. gųuna priedo įdomią 160 pust knygą “š^onažo paslap- , 

užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- 
“Vakaro kaukės.” ■ 

|V , ■‘TRUtlTĄ” dovan&i siunčiam kiekvienam surinku- 
fąam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
7 uš Juos prenumeratos pinigus. 

j>az “TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
f 71t 50c. k Mms mĮnetiams-34t 75e. Užsieny dvi-

ti. - Latvijoj} • Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie-

“TRlMTTO” adiU^s: Kaunas, Laisvčs Alėja, 26 Nri

i'J -
-

f

t

siunčiam kiekvienam surinku-

M *


