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MASKVA.—Sovietų P 
ka” pasmerkė sušaudyr 
lenkii šnipą Sazonovičą 
bausmę išpildo. Jis ta 
kaltrnamas'drl teikimo 1 
kams informacijų apie r 
donųja armiją. e

Kun. Virmauskis gav<

Besisukinėdamas apie Pa
langą virš gaivu triukšmau
jančios publikos, kuri su ne
kantrumu laukė kada kapi
tonas Darius nusileis, jis iš
metė žemėn Rhode Island 
kišenini žemlapėlį ant kurio 
parašė r

BENDRAS FRONTAS PRIEŠ 
KOMUNISTŲ PROPA

GANDĄ
BERLYNAS a- Praneša

ma, kad Graikija, Anglijos 
patariama, pasiūliusi kitoms 
Balkanų valstybėms, išsky
rus Turkiją, sudaryti ben
drą frontą prieš komunistų 
propagandą. Iš pradžių nu
matoma visų Balkanų val
stybių policijos vadų kon
ferencija.

J. V. KOLEGIJŲ STUDENTŲ 
SKAIČIUS SIEKIA 850,000
CHICAGO

Universiteto prezidentas su
rinko skaitlines studentų, iš 
visli kolegijų ir pasirodo, 
kad, Jungt. Valstijos viršija 
Europos šalis.

Amerika turi 850,000 ko
legijose studentų; Anglija 
— 65,000; Pranei ja — 53,- 
000 ir Vokietija 123,000.

Kap. Darius belekiodamas 
virš Palangos ore parodė 
keletą triksų, pasivartė, pa
sisukinėjo, o publika besi
džiaugdama jo gabumais vis 
dar laukė nusileidžiant, kad 
pasveikinus pirmąjį lietuvi 
lakūną Amerikoje. ~~ “Tai 
mūsų ‘Lindv.’ ”—šaukė pu
blika. —

Triukšmingai sveikino kap.
* "" ’ Dariu

DIDELI VILNIAUS GUDŲ 
AREŠTAI, PILSUDSKIO 

IR MOSNICKIO ĄTSL 
LANKYMO PA-’

SEKOS
Spaudos pra

nešimu, šiomis dienomis pa
daryta Vilniaus gudų tarpe 
dideli areštai. Padaryta 
kratos pas žymesnius balt- 
gudžių visuomenės veikėjus. 
Suimta baljgudžių laikra
ščio “Sprawa” redaktorius 
Šilo, keletas kitų laikraščių 
redaktoriai ir bendradar
biai. Be to, žinomas baltgu- 
džių veikėjas Momenko ir 
daug kitų. Esą areštai ir 
kratos padaryta neva dėl ki
lusių gandų, kad baltgudžiai 
rengiasi padaryti viešas de
monstracijas prieš Pilsuds
kio ir Mosnickio Vilniun at- 
silankvma.

ATSTOVI
HELSIN^ 

byren” praij 
kinus Lietu" 
Helsinky, išv 
vių ministerį 
tą palydėjo . 
valdininkų i: 
korpusas. Si 
tas komande 
sios Rožės” ordenas.

KAP. DARIUS A*] 
BOSTONAN

BERLYNAS. — Žiniomis 
iš Maskvos, SSRS vyriau
sybei įsakius, suimtas Rusi
jos metropolitas Sergijus ir 
dar keli dvasininkai.

Sekė akimis mūsų lakūną, 
ore 

ir jau nesitikėjo jį matyti. 
Vieni kitų klausinėjo kur ir 
kaip jis nusileis. Htai po 
kiek laiko atpyškėjo- auto
mobiliu Palangon du nepa
žįstamu svečiu. Tuoj 8uži-

galimas daiktas, kad būtų 
išėjęs pergalėtoju, jei Dem
psey nebūtų sulaužęs taisyk
les.

Publika, kuri matė šias 
kumštynes pasipiktino tuo 
šališkumu.

Dar pneš kumštynes vie
nas laikraštis yra pareiškęs, 
kad Sharkey dar perjaunas 
būti čampijonu. Ką tai reiš
kia?

Eina gandai, kad “refe- 
ree’ ’buvo papirktas ir kad 
jei ne lietuvis, tai Sharkey 
būtų laimėjus.

Nesinorėtų tikėti, kad 
Jack O’Sullivan būtų pa
pirktas, bet žmonių kalbų 
nesulaikysi.

Žiūrėtojų buvo virš 85,- 
XX). Tex Richard už tikie- 
tus surinko $1,075,000. Sulig 
laikraščių pranešimų Demp
sey gauna $252,759, Shar
key $206,803; o likusieji ei
na apmokėjimui išlaidų ir 
promoteriui Richardui. •

Laikraščiai praneša, kad 
Sharkey vėl kumščiuosis su 
Dempsey po Dempsey-Tun- 
nev kumštvniu, kurios ivvks 
rugsėjo 15.

J eigų Dempsey susirgs 
arba šiaip dėl kokių nors 
priežasčių negalės su Tun- 
ney kumščiuotis, tai j(wie- 
ton kumščiuosis Sharkey su 
Timney.
'Nors nemalonu, kad mūsų 

tautietis pralaimėjo, bet gal 
tas išeis ir jam į sveikatą.

RYGA. — Iš Varšuvos 
pranešama, kad karo teis
mas pradėjęs nagrinėti Len
kijos kariuomenės vado pa
dėjėjo gen. Simjerskio bylą. 
Kartu su juo kaltinamas 
buv. krašto apsaugos minis
terijos referentas vvr. Įeit. 
Burgiella. Gen. Simjerskis 
kaltinamas apgavyste, kuri 
padarė valstybei didelių 
nuostolių. Kažkokiam karo 
reikmenų fabrikui jis išda
vęs be valdžios žinios pus
antro milijono zlotų avanso, 
paskui permokėjęs už dujų 
kaukes, tuo padarydamas 
valstybei 750,000 zlotų nuo
stolių. Be kariškių, kaltina
mas ir seimo atstovas Pope
lis.

LSELSINKY
IS. _ “Notis- 
bšimu, panai
tes atstovybę 
ižiavūsį lietu- 
Kavickį, į uos- 
laug draugų, 
L diplomatinis 
yickiui suteik- 
riaus “Balto- i ,

NAUJAS RUMUNIJOS 
KARALIUS

. PARYŽIUS. — Čia gy
vena buvęs Rumunijos ka
raliaus įpėdini^ princas Ka
rolis, ir jis šipįms dienomis 
pasiskelbė teisėtu karaliumi, 
nors, parlamentas pasirinko 
jo penkių metų sūnų tikruo
ju įpėdiniu.

Jis tą padavęs dėlto, kad 
jo sūnus sirguliuojąs ir ne
sitiki, kad ilgii gyvens.

“Čan’t lemd on your 
f i eld.—Darius.”

Tą žinią kap. Dario iŠ oro 
paleistą pagavo A. F. Knei- 
žvs, LDS. Sekretorius ir 
pristatė Lawrenco klebonui 
kun. F. 'Vitmuuskui, kuris fe žinią lėkė žaibo 5* • ' J *1 > •
beveik visą dieną laukė atle
kiant ir iš vietos į vietą savo 
forduku lakstė, kad sužino
jus kur kap. Darius nusileis 
ar nusileido.

Parode akrobatiškų 
triksu • . 5

Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia
me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą

RUGPJŪČIO 30 IR 31 DD., 1927 
PROVIDENCE, R I.

L. D. S. kuopos rengkitės prie šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje nustotas tvarkos. , .

“ §38. Kiekviena kuopa galu tinsti'į Seimą bent po vieną ats
tovą. Didesnės kuopos turi teisę pameną atstovą siųsti nuo kiek
vieno 10 narių.”

NEW YORK. — Ketvir
tadieny, liepos 21 d. buvo di
džiausias Amerikoje sujudi
mas, o ypač Naujoje Angli
joje.

Sharkev-Dempšey kumšty
nės išjudino ne tik sporti
ninkus arba jo mėgėjus, bet 
ir plačiąją visuomenę. Kaip 
žinome, Dempsey išėjo per
galėtoju, bet ši pergalė ne
daro jam garbės. Didžiuma 
sportininkų ir šiaip žmonių 
ir net pats “referee” Jack 
O’Sullivan pripažįsta, .kad 
Dempsey kirto keletą smū
gių Sharkiui pilvan per že
mai.

Du kumštynių teisėju irgi 
raportavo, kad smūgis nuo 
kurio ’ Sharkev krito, buvo 
žemiau juosmens, irė kad 
Dempsey turėjo būti sulai
kytas už neteisingumą.

Taipgi negali atsistebėti 
ir pats Sharkey delko “re
feree” Dempsio nesudraudė, 
no?s~yB į jį ir kreipėsi pas-- 
kutiniame (7-tame) rounde.

Didžiuma' Amerikos di
džiųjų laikraščių yra Shar
key pusėje ir jie pripažįsta, 
kad Dempsey laimėjo klas
tingais smūgiais. Net ir ge
riausi Dempsio draugai — 
laikraštininkai tą faktą pa
žymi ir stebisi delko “re
feree” neprašalino Dempsey 
ir nepaskelbė Sharkey lai
mėtoju.

Šios kumštynės buvo smar
kios ir žiaurios. Dempsey 
buvo visas kraujais apsipy
lęs. Sharkey jam prakirto 
kaktą virš akies, sugurino 
nosį ir prakirto lūpas. Krau
jas latakais bėgo. Sharkey 
didelių ženklų neturėjo ir

Sekmadieny dalyvavo LDS. 
70 kp. piknike

Kapitonas Stepas Darius, 
kuriszdabar laksto po visas 
Amerikos kolonijas orlaiviu, 
sekmadieny, lippos 24 d. iš 
New Yorko atlėkė Lawren-

l •

can į Palangą, bet negalėjo 
nusileisti dėlto, kad vieta ne-

^5 ___

lygi, akmenuota.
Pagavo kap. Dariaus raštą 

iš oro

SAMDYS NEUNIJISTUS
COLUMBUS, Ohio.—Ang

liakasių streikas tebesitęsia 
ir nesimato galo,. Athens 
Luhrig Collieries kompanija 
ir Creek Coal kompanija 
skelbia, kad jos atidarysią 
kasyklas ir priimsiančios 
neunijistus darbininkus. To
kiu būdu, matyt, kad nori 
sulaužyti streiką. Darbinin
kai trėtų pagavoti apie var
totojų koperaciją, kad ap
sisaugojus nuo išnaudotojų.

SAVICKIS SKIRIAMAS 
“ELTOS” DIREK-' 

'z TORIUMI
KAUNAS. — Buvęs Lie

tuvos atstovas Suomijai p. 
Savickis, panaikinus Suomi
joje Lietuvos atstovybę, at
vyko Kaunan. Kaip girdėti, 
p. Savickas diplomatinėu 
tarnybon nebegrįšiąs ir bus 
skiriamas žinių agentūros
Elta ’ ’ 4i rektoriumi.

Kuomet kapitonas pasisakė 
kas jis per vienas ir kokiu 
tikslu nusileidęs ant jo lau
ko, neilgai truko gauti auto-,y 
mobili ir paėmę p. Shedlow 
atvežė į Palangą, kur ir pra- į 
nešė^kad mūsų “Lindv” at
važiuos į Lawrencą.

Patiko kap. Darių

į Lawrencą patikti mūsų K- ’’ 
kūną. Už. pusvalandžio at- 
pyškėjo automobiliu į šv. 
Pranciškaus parapijos kle
boniją, kur kap. patiko kle
bonas kun. Virmauskis, A. 
F. Kneižys su žmona, p-nia 
Jankienė ir kiti.

Dalyvavo LDS. 70 kuopos 
piknike

' ’ ' *• • • —*

Pasikalbėję ir pasiklaust- 
nėję apie kelionę- oru, kun. , 
Virmauskis vežė lakūną Da- “ 
rių ir p. Shedlovv į LDS. 70 
kp. pikniką Palangon.

Palangoje skaitlingi pu
blika entuziastiškai šaukda
mi valio!, mūsų kapitoną ne-, 
šiojo ant rankų ir sveikino- , 
kaipo pirmąjį lietuvį lakūnu . 
Amerikoje.

Kap. Darius pirmadieny

npta, kad vienas išjų atlėlKW 
kartu su kap. Dariu iš -^evrU 
Yorko, tai p. Wm. ShedloTtt 
(Šidlauskas). Mūsų laku- - 
nas beskraidydamas apie 
Laivrencą iš oro -pastebėjo• • ” •• * gražia vieta rengiama air- 
drom, ir nusileido. Toji vie
ta yra Russells Estate, An- 
dover, Mass. prie LaWrence. 
Nusileidus kap. Dariui, ūki- 
ninkas Russell nustebo. Mat - 
jhrtą lauką kaip tik ir pri
rengė orlaiviams nusileisti,- 
nes planuojąs pirkti orlaivį 
savo sūnam. Ūkininkas ma- . 
nė, kad jam iš dangaus nu- 
krito orlaivis. Bet tuoj pa
sirodė ir jo valdytojas kap.

Dalyvavo nuo septynių L. D. S.
kuopų -

Viso buvo 32 atstovai
X

“Darbininkui” paskyrė
$200.00

LAWRENCE, Mass. - 
Liepos 24 d. įvyko priešsei- 
minis LDS. Naujos Angli
jos Apskričio suvažiavimas. 
Sesijas vedė apskričio val
dyba, kurios pirm, yra p. J. 
Jaroša.

Delegatų buvo nuo septy
nių kuopų, viso 32 delega
tai.

Svarstymuose visi delega
tai ėmė dalyvumą, be jokių 
užsi karščiavimų. Ūpas bu
vo labai geras. Išrinko de
legatus i seimą S. Pilkonį 
ir J. Smilgj.

Nuo išvažiavimo pelną 
$275 padalino šiaip: “Dar
bininko” Adm. $200; Lietu
vos ateitininkams $10; o li
kusius pasiliko sau.

Suvažiavime dalyvavo ku
nigas F. Juras, LDS. Dva
sios Vadas, ■ kun. F. Vir
mauskis, kun. S-.-Kneižvs, 
kun. P. Daniūnas ir daug 
kitu svietiškiu svečiu.,

Pasibaigus sesijoms dele
gatus ir svečius vietos L. D. 
S. 70 kp. pikniko rengėjų 
vardu p. Gobis pakvietė pie» Įjž kelių minučių dingo 
tauti. * Papietavę visi su 
nekantrumu laukė mūši} la
kūno kap. Dario. Sulaukė 
nors ir vėlai. Taigi šis su- 
važiavimas ir kuopos pikni
kas- pasilikę ilgoje ^atminty.

Tuo laiku kada mūsų la
kūnas lakšte ore virš publi
kos galvų, skaitlinga publi
ka iš džiaugsmo šaukė “Va
lio!” kiti giedojo Tautos im- 
ną, o dar kiti plojo delnais 
ir mosikavo lietuviškomis 
vėliavbmis. Buvo didis su
judimas.

Kap. Darius iš* oro siuntė 
sveikinimus susirinkusiai 
publikai į darbininkų pikni
ką rankos mosikavimu. Po 
tokio įtempto sujudimo kap. 
Darius pradėjo tolintis nuo 
laukiančios publikos. Visi 
pradėjo nerhnanti.

^Lietuvos ‘fLinriy” nutūpė paš iną.
Valio kap. Darius!-

lankyti Sharkey. “Darbi
ninką” ir kitas žymesnei 
vietas.

Iš Boston’o lėks New 
Yorkan

Kap. Darius lėks New? 
Yorkan pirmadieny ir po ta; 
lekios oru iš vieno miesto i 
kitą ir vežios “McDonald® 
first flying orkestrą in the£ 
vvorld.”----

Su ta kompanija jis pa-* 
darė sutartį trims mene* 
siams ir gaus gerą atlygini^

__ - *■: , -a,?, . -ss -J ........ \
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KATTNAS: — Amerikos

Lietąjį Akcinėj
«Ėo£& Mtutonągbttių paidav^

rienės aukštasis svečias aį^ 

silankė prie bendro skautu 

laužo, 
vaidino

gįyinunu — l'a-
i ?su važia vinie 

^EBĮ.vįų jaunimo

8EKftyovai įteikė1 
ppjLzacijų narių įn 
įasąrąšrtų albumų. | 
Iferiūrių choras, ve-% 
įčiai žinomo Latvi-j 
bozitoi-iauš ir cho-

rų vedėjo Karosp, laimėjo 
pirmą jį pryzą Lietuvos pa
vasarininkų suruoštoje Ddf- 
nų šventėje Kaune.

LIETUVOS DURPYNAI
Mfisų giriošę ir j 

yra- dideli durpių
- Kai kurtose' vietose durpiij 

siuoksiiiš--siekia iki 10 met
rų. Vidutiniai gi imant,

• 1 mūsų durpių sluoksnis yra 
JI metr. storumo. Žemės ri
kio ministerija jau ištyrė 
32,(XX) lia durpynų. Šlapių 
durpių išteklius juose siekia 
9965ąiiil. kubiiiių plėtrų. Iš 

t viso’ Lietuvoje, be okupuoto 
> Vilniaus krašto, šlapių dur

pių yra apie 2 įpili jardai 
. kubiniu metru. Tokio mil-

? žiiiiško kuro medžiagos iš-
- tekliąus mūsų kraštui užtek

tų 200 metų, jei visur kurui 
vartotume tik durpes.

laukuose
. klodai.

’OTF1 
mėnesį 
bilis.
tą 
automobiliai 
penkis Šių jnetų mėnesiui 
parduota 125 automobiliai, 
įr traktoriai. Tuo pačiu lai
ku pereitais metrais’, ppĮrįluo- 
U 54.

KARO TEISMAS LENKAI 

' ŠNIPAMS ; ų V i į L
Į y tirt J fį.į 1
Trys nuteisti sušaudyt-Respų- 
•' blikos Prezidentas dviem 

dovanojo gyvybę. Vie
nas sušaudytas

1927 m. bjržeįio 27 d. Ka
ro teismas išnagrinėjo bylą 
Makausko Antano, Blozne- 
lio Leopoldo, -Čebelio Jono, 
Linkos Jono, Pečiulio .Juo
zo, Makausko Juozo ir Ma
kauskienės Anelės, kaltina
mų teikimu Įvairių žinių 
lenkams apie Lietuvos ka
riuomenę. Karo Teismas, iš
nagrinėjęs bylą, pripažino 
kaltais ir nubaudė: Antana« *- 
Makauską, Leopoldą Bloz- 
neli ir Juozą Pečiulį mirties 
bausme sušaudant; Čebelį 
Joną 
darbų kalėjimo ir Makaus
kienę Anelę — 4 met. sun
kiųjų darbų kalėjimo. Kiti 
llu išteisiiiti. ' , ' •'

Nuteistieji mirti padavė 
Respublikos Prezidentui 

; prašymus dovanoti jiems 
,‘gyvybę. Respublikos Prezi

dentas Makausko Antano 
. prašymą atmetė ir bausmė 
. įvykdyta, o Bloznoliu Leo

poldui mirties bausmę j>a- 
. keitė 15 metų sunkiųjų dar

bų kalėjimu, Pečiuliui Juo
zui — 20 metų s. d. kalėji
mo.

antSUT-

Pereifais metais per 
pati mėnesį parduota 26 

Per pinutis.

bendro skauŪ ’ “T H / * 7=.i i - - -4h didelio . bedarbių skąi-
kur skautai zaia&-j ,
ir dainavo, mus. Gegužes mėn. vidyy,
dtliii į). ®reziden- kada buvo sustabdyti viešię- 
IvSftnaįtfkautaią. ji darbai, daug darbininkų 
r automobilį, skautai liko be1 darbo. Vidaus reik. 
“Vali#*’ ir apkibą jriiništerija'rtipmosi 'suteikti 

jsfaiądami jį į ^jįemš ’datbo. ’ Tuo lėikalii 
iu skalsiais riks- buvo^susitarta su miškui de^- 
dy/kšpp. Rrezidert- pa rtanieartu, kuris ’ pareika.;

į j| : lavo 200 s darbininkų miško
įaPs^an' darbams >’ Prienų- urėdijojį. 
Baigėsi—g stovykla.^Miesto valdyba pasiuntė 70 

darbininkų, > tačiau • atvyko 
tik 23, o galutinai pasiliko 
dirbti tik 12.

dainavo.

K&1

- * * H >

KAfeO TEISIAS KOMCTIS-

Trys nubausti mirties /bausme. 
^Respublikos Prezidentas 

gyvybę dovanojo

1927 m.-birželiu27 d. Ka
ro Teismas- išna
grinėjo byįą'j^r&vičians Al
fonso,; Jtaiiiilįo ^Liongino ir 
Varkalio Juozo, kaltinamų 
priklausymu slaptai prieš
valstybinei organizacijai ir 
kurstymu nuversti esama

Paryžiaus artistė 6. lįhiiąi- 
ię ir kiek .Jiąilsėjųsi,. (si 
,uM^sų teaiĮo<\ įrupe pradės 
gastroles po Lietuvą. Nętiąr- 
kus, manoma suvaidinti 
Prienuose, Birštone, Alytu,- 
je, o toliau tiaipc išvažiuoja 
ilgesniam f laikui į| apva
žiuos vįsus didesnius niieę- 
tus. < ‘ . ■ . . ' '

AMERIKOS VYČIAI 
. KAUNE

Birž. 30 d. 8 -30 vr lytą iš 
Dotnuvos į Kauną atvyko 
vyčiai. Stotyje svečius pa
sitiko gausus studentų atei
tininkų būrelis, kun. Krupa
vičius. prof. d-ras Eretas, 
d-ras Turauskas, d-ras r Če- 
saitis, ir kiti.

Katalikiškų organizacijų 
vardu brangius užjūrio sve
čius pasveikino kun. Krupa
vičius. T paskeikinimą at
sake ekskursijos vadas p. 
Viesulas.

Birželio 30 d. 9 vai. Liau
dies Namuose prasidėjo Ka
talikų Veikimo Centro kon
ferencijos posėdžiai.

. iįtl - ----------------------------------------------

MUZIKAS ST. ŠIMKUS
įteikė Švietimo ministerijai 
pfašymą atleisti jį nuo lie-

► ‘TT’

pos mėn. 1 d. iš Klaipėdos 
konservatorijos direktoriaus 
pareigi]. Muzikas apsigy- 
Venš šalia Kauno ir atsiduos 
Vien kūrybos darbui. Šiomis 
^ienomis tarp jo ir švietimo 
piinisjterijos pasirašyta su
tartis. kuria p. Šimkui už
kinkyta parašyti simfonijoj 
Orkestrai kurinių.

Į ------------ —
KUR DĖTI RUGIUS 

' J VILKAVIŠKIS. — Kam

Ibko girdėti1 kalbų^ad Šie-
Snet chumo4riįoišt<‘kBm. Šal- 
thS pavasaris tą nuomonę 
8ar labiau sustiprino. <Bet 

r |tai pabaigoj birželio, kada 
riaaiekėjo būsimas derlius 

: gr. kad ligi'tngint^fiiė^fep.v 
Į Mko apie 4-6 savaitės ragių 
- įbnnn ^s^^nuktrt* :U- 1L (sekimo. Pu to, 

lite jo į 30 lt, “Pasirodė, kad 
2 ®»vų pirkliai Vilkavišky tu- 
k m sandėliuose apid 13 vago-

■h] rugių ; be to. ir ūkininkai 
i. ^(iri vieną kitą vagoną. Po
ly Klausos nėra^amAlūųtmrikin 

fteperka. Pirkliai susirūpi- 
’ Ėę kad dabar nuostolių bus.

I ’ .T f
ĮVAIRIOS KNYGOS

MANDAGUMAS— įvairus patarim&rtufelHdkyiAd Mrėugyętfje ig, 
visu&roeniniame gyv^imp. Parašė ^£unf Ą. Staniukynas______ 20c.

APIE KATALIKŲ TIKROS TIKRYBĘ—pažinimą^ tikybo^op _
- privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. ‘Parašė 

Kun. Jezirit^akTeliks&š Ūožb! ; ją11 : •________ ■ ■ • 1 30c.
įtaŽETiNh^Ų-’M^ILiflj^Š—700: rietu sukalduv&rt ipakintii* ‘ 

r * ’aprhŠyttte^šypPrMftėiškiu^ VienuoHjrt ir 3 <viennolijį įstatai 8c.
HUCKLl’iBERRY kTNNAS—lAbai’ įd’omi abysaka - - ’ < 
PATARM^!^fcri,ERiil&—pamokinimas moterims jų aSmeniiiiA- ‘ 

infė,: šeimyuihiataie- ir VfeUomeniniąmę gyvenime. Parengė Kun.
; < .V. Kulikauskas________________ _______ 1.______________L—___ 15e.

[bEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laitų. Lakai
. , jdęmi ir plačiai žinoma knygą (audiniais apūaraiš). Vertė Jo

i nas Montvila /__ __________ X—__ -___________ ~' 1 - ■

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—
I 1 viams sekasi Amerikoje. Parašė
Į TRYS ĖĖLEIVIAT—Krikščionis’; žydas ir turkas, 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._

TRUMPI SKAITYMĖLIAI
tins gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_______

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c,

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas, de- 
I ’ rybas be galo įdomūs nuotikiąį kelionės ppr įvairius kraštus. 
I Parašė Julius Verne. Vertįmaš J. Balčikonio_________________ 1.00
PRAMONINĖS DEilOKRATIJOŠ PAGRINDAI—parašė Uosis. ..75c.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.. 
Parašė P. Žadeikis. _ _______ _________ ■ •_____________________75e.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L. ______________________________15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S-. Kaimietis_____________ ______ ___________ 1___________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA ii BARZDASKUT1S—
I a n v s a k a__________________________________________________ 15c.

i I 
■KUPIŠKIS/ ’ W /seiiaį 

žinoma, kad' ; kupiškėnuose 
apsčiai* ' buvo susišpiėt tįsių 
i>olšėvikelių, kurie tik lauke 
progos paimti valdymą į sa
vo nagus ir laisvai plėšti įy- 
veiitojūs, kaip kad jie daifė 
191'8 metais bolševikų komu
nai čia esant. 1 ’ .
. Kai buvo sudaryta pernai i 
snaudalių Seimo valdžia? 
pjū^ii bolįj^vikęliai tik nagus 
laižė if liodc/oin is'džiMigs- 
mp trynė,Jlį4djii|betoli jau 
‘^komunos 'rojus?r Dažnai 
darė ginkluotus savo narių 
susirinkimus slaptai krū
muose, arba gegužinių var
du prisidengę. Dabar šie 
apuokai aprimo kiek, netekę 
kelių veiklesnių vadų ir čėt 
kištų. , i. •. '

Į

Į bolševikų kruvinas pin
kles įsivelia daugumoj Ku- 
įpiskio miesto ir apylinkes 
kainui pusberniai nedakėpė- 
liai, o jų vadais būna breii- 
desnio amžiaus iš Rusijos 
“pabėgėlių” tarpe.

150 
' i

p^^ojimas kaip mūsų iSei- j t 
E9K J. Tumas____________ 50c.

Pamokinanti i
_____________ 40c.

labai gražūs pasiskaitymai apie įvai-
2_45o.

Bš VOKIETES JfKALVAį
kIJA

KAŪNA^Mlki-šiol viį 
si Klaipėdos krašto gyv-en- 

; nuversti esama,Psi2hiškomis 
Karo Teismas kaf-illgoims’ buvo sllmeKuni

• v , ,, . tdytis i Vokietija. Kasmet pripažino kaltais!/,. ; ..• tokių ligonių buvo siunčia-* 
ma vidutiniškai apie 115 ir 
•tas atsieidavo per metus 
•600,000 litų, kuriuos jie tu
rėjo sumokėti -Vokietijai. 
Kalvarijos11 pšichiati-inės li
goninės būstui padidėjus, 
bus galima ir Klaipėdos 
ikraŠto psichiškai sergančius 
ligonius priimti į šią ligoni
nę. Dabartiniu metu rūpi
namasi perkelti į Kalvariją 
50 Klaipėdos krašto sergan
čių psichinėmis ligoihis pi
liečių; kurtėlkisiol buvo' gy
domi Vokietijoje.

tinamus pripažino kaltais I 
dėl to, kad j iė Į karo padėji
mai esant,- priklausydami 
slaptai Ai kurstė
ir platiilo Jtsisaukinius, ra
gindami kariuomene ir vi* 
suomenę nuversti esainą val-

15 metų sunkiųjų |džią,"kvalifikavo nusikalsta- 
Aną darbą einant tam tikrais 
iBaudž. Stat. straipsniais it 
paskyrė r .visiems : mirtieš 
bausmę. Atsižvelgiant į tai, 
kad Varkalys Juozas yrd 
nepilnametis, mirties baus
mę pakeitė sunkiųjų darbų 
kalėjimu iki gyid's 'galvos.

Nusmelktieji mirties baus
me padavė Respublikos Pre* 
zid«itui prašymą pasigailė
ti, prisipažino esą kalti ir 
prašė dovanoti jiems gyvy
bę.

Respubl i kos Prezidentas 
mirties bausme pakeitė sun-i • ' Ikiųjų darbų kalėjimo po 20 
metu.

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____________ 50c.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S, Rakauskas_______ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas* ir jo vykdymas
Rusijojfe ______ _____ ____________________________ _________ 15c.»

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybes vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _______ ____________________ 50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_______ ______________________ 50c.
MŪŠŲ TIKĖJIMAS—išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver-

tė Jonas M. Širvintas i , i 1 ; . i-ii,- ' , .| .50e.

RESPUBLIKOS PREZIDEN
TAS SKAUTŲ STOVYK

LOJ PANEMUNĖJ
Birželio 29 d. 20 vai. va

kare Respublikos Preziden
tas, vyriausiojo štab^-Virši- 
ninko ir skautams refląti 
centro tarybos pirmininko 
pulk. Daukanto lydimas, 
aplanke skautų stovyklą Pa
nemunėj. Aukštą svetį iš
kilmingai sutiko išsirikiavę 
skautai, kuriuos p. Prezi
dentas sveikino skautišku 
“Budėk.” Paskum, skautai 
riktuotėje. vėliavomis neši
ni. maršą, grojant praėjo 
pro p. Prezidentą ir nužy
giavo į stovyklą prie1 tauti
nės vėliavoj maldai ir vėlia
vai nuleisti. Po maldos ir 
vėliavos nuleidifho apeigų' 
aukštas svečias pasakė kal
bą, džiaugdamasis skautų 
orgaųizaeija, jos drausme, 
jauna dvasia, kuri sužadinu
si ir jame jaunatvę. .Paly- 

: gino savo-.jaimyStes diedas 
sti dabartitftui jauteimu, pą-i 
žymėjo didelį skirtumą ti(|k 
afridėjime. ir pa-
linkėtjtf skautams daug pasi- 

orkestjnii pri
tariant buvo • pagiedotas 
tautos himnas ir skautai» » 
dainuodami nuėjo j 
lųptiųiij. P. Prezidentas su 
dideliu (lomingumtl apžiūrė- 
jo sffjrrktą su radio stotrįrt 
ir kibiais skautiknfo įren--[mobiliais . liovei k', pigūni kafr- 
gimais ir dalyvavo vakario- nuoja, negu geležinkeliais, j

ŽALGIRIS (buv. Aleniš- 
kis, Stačiūnų-valse.). Čia 
buvęs dvaras tapo 1924 me
tais išparceliuotas ir išdaly
tas daugiausia vietos buvu
siems to dvaro bimbalams, 
be to, , dar trims kariams. 
Kariai jau be veik visi, tro
bas pasistatė, kitas ir gerai 
gyvena, o tie bimbalai, ma
tyt nieko neturėję ir gerai 
suvargę, kaži kada atsigaus.

Šiame kaime yra inokvk-•< V f

la, kuriai iš išparceliuoto 
dvaro paskirta žemės 3 lia. 
Gaila tik, kad mokytojas ne- 
cenzuotas, vos baigęs vokie
čių gadynės poros mėnesiu 
kursus. Apylinkės gyvento
jai juo nepatenkinti.

BITININKAS". Parašė Tėvas Jeronimas Pe’ekaitis ______________ 50c.

LIETUVOS ŽĘNKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B ve, Kaunas. _40c.

LĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina________________ ■.--------------------------- 30c.

DELEI SILPNŲ, NUVARGU
SIŲ, SERGANČIŲ VYRŲ 

IR MOTERŲ
.Kiekvieną diena’Nuga-Tone pasitvir

tina, kad jotį; yra sveikata, ir stipruma 
nu'iavojančios dėl žmonių, kurie turi 
silpnų ir serganti kūnų arba turi trube- 
lio su skilvio ir nevirškinimo organais, 
gasus viduriuose, suirusį skilvį ir žar
nas. gaivos skaudėjimų, nesveikas ke
penis, tulžies ligas, koktumų, pūslės li
gas. ai*sivėlusį liežuvį, neuialouų kva
pų burnoje ^ilpnų .kraujų, prastų ape
titų, reumatrškus skausmus, silpnus 
nervus ir kurie yra labai nusilpę obel
imi. —

Nuga-Tone suteikia turtingą, riebų 
kraujų .stiprius nervus ir sveikų odų, 
nugina inkstų ligas, prašalina pūslės 
skausmus. p:in»iklna vidurių užkietė
jimų .padaugina žmonių svarumų, su
teikia naujos energijos'raumenirtis. ner
vams ir visam organizmui. Nuga-Tone 
pardavinėjamas su garantija, kad su
teiks pilnų užganėdinimų arba pinigui 
grąžinanti. Matysit garantijų ant kiek
vieno pakelio. Jas-galit gauti bile ko-, 
kioje vaistinėje. Neimkit imitacijų — 
rbikalaukit tikrų Nngii-Time. (

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas---------------- ..10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškai tis...15c. 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spaliij 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. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais--------------------------------------------------- $1.00

' ' POEZIJA DAINOS IR EILES

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius __________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Šosnausko _______

EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Operą Miko Petrausko. 

ŠIŲ NAKCELY ______ : _______________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ _ _______________________

VALĄS PAK1RSČIAU________________________________

UŽ Š1LINGĖLĮ_____ ■- ____________ __
SKANIAU SKYNIMĖLĮ 'į . ~/ ' ' -
ŽlGHO (latviška)'__________ " ___________

DVIRAČIŲ IR AUTOMOBI
LIŲ SKAIČIUS

Statistinėmis žiniomis, įkt 
1926 metus Lietuvoje buvo 
užregistruota su Klaipėdos 
kraštu 550 keleivinų auto) 
mobilių ir 15,454 dviračiai. 
Šiais metais per paskutinius 
4'mėnesius jau Veik pasie
kė praeitų metų skaiųhj, y- 
^kttiugai rtutomobiiląiy' ‘

Numatoma, jog šiais me4 
tais- — autmnolnliii * skėčius 
Liet u vo jc padidės <tvĮgubai* 
nes pastaruoju -laiku- labai 

prie^pa- pradėjo daug* pirkti vožiimu 
' m .... keleiviu. iŠ ko asmenys vien 

tik ir užd^rbhiufa. Dalmrti* 
niu'laiku ^isįsi.c^imas aŲtoj

SBSIP™iT$liunilVO^WllĖJAlS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir I 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie- J 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus išmokytas moteris. Taip ir pas lietuvius , 
turi būti. . . , 4 . . J

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo Į 
tautos vadus. Kiekvienas, Amerikos. lietuvis ' 
.pirvala supažindinti skvo vaikus su lietuvių 
tautoj vadais.^ Jei taip nedaroma, tai reikia, 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlildmų Amą- ’t,

V i ».<iq

APIE LIETUVIŲ į TAUTOS VEIKĖJUS I 
nu išleistas puikus m kam s vadinamas .

GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__ 25c.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _____________ i_____________ _____________25e.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak-^S 

tą; parašė Seirijų Juozukas_________-. Mb.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ’/_________________ ift.
ESUMAS—3-čia dalis dranjos “Gims Tautos Genijus.** Parašėjl 

Kun. L. Vaicekauskas_______________________________________ iv.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 "pa v. Vertėj-. M. Širvintas—ft.

VISI GĖRI— veiksmų vaizdelis; parašė E.. V.____________,44.
akte drmw^ Vertojo-0

PI LOT
bfcAM

4 aklę
VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) PatitttoUką darai? 2) Jono lai*

mė; 3) Posaky k mafrfy fekaęū Suiihko-S.' K:, D; ir N.________ I
:ni ; 2) Antanukas

'O DUKTĖ—^.veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas

k Ii VAIKŲ TEATRAI*. >■ į našlaitis; 3) 1>. ir

ebūklaa

■PULKIM ANT KKLlŲ^Mro” gpbHtf apdaram >2.50 ir
SiiįsdĮmi užsaky^šJĮ^^^iiu^ls^^uonict^^^nokite

WWcst Broadffaj
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for Eveiybody, Evei

An Ideal Golfer’s 
Vacation

Many golfen spend their 
vacations touring from 
couraeto courae, enjoying 
the customary courtcsy 
privilege*. A different par 
to ahooc at every day!

The Nailonai Parks 
are open 

VUitors. from all over the 
world eaclaim at the 
worulers of our nadonal 
parka. All can be reacbed 
over good roudn. Ali teod 
truth to theJMįfa<r **See 
America

The Landau $745
The Imperini «QA
Landau * * f O V
ft-TocTrock

(Chassu <mly) ™

1-ToriTruck 
(Cfuusu only) •

Ali prices £.o.b.Flint,Mich»

Check Chevrolet Delivered Prices
They include the lowest handling and financing charges 

availabū.

D AR B 1 K S \
blogas valgis ir nekurtos Ii-'si kol beveik visi plaučiai 
gos nusilpnįna kūną duoda- lpagadinti. Kada negyva pie
nai porams progos vystytis, veliu krūva pasiekia 
Jeigu kūnas taip nusilpnin-’į - - -.......................
tas, nėra greitu laiku tvirti
namas tinkamu gyvenimu, 
džiova išsiplės.

Pirmiausia to pero veik
lumo ženklas kūne yra atsi
radimas, dažniausia plau
čiuose mažo guzuko, vadina
mo spuogučiu. Egzaminuo
jant tą guzuką mikroskopu, 
galima matyt kad tai krūva 
negyvi} plėvelių kuriose pe
rai jau gyvena. Aplink tą gu
zuką yra celelių eilė apsigy
nimui užkariaujančiam pe
rui. J ei to pero nuodai yra 
užtektinai tvirti, arba jei 
celelės aplink perą-persilp- 
nos jos bus sunaikintos ir 
išpalengvo daugiau ir dau
giau plaučių plėvelių bus su
naikinama. Ir taip plečia-
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bu. Duok jam atvirintą ir 
atvėsintą vandenį gerti.Var
tok tiktai cerįfikuotą^r pas- 
teųrizuotą pieną ir laikyk 
jį šaltoj vietoj. Žiūrėk, kad 
musės nevaikščiotų ant pie
no bonkos- __

Vaikams: Įsakyk vaikams 
negerti vandens šaltiniuose 
pakely, iš senų šulinių arba 
upelių, nes toks vanduo abe
jotinas. Žiūrėk kad jie žais
tų vėsioje vietoje, kuomet 
esti karščiausias dienos lai
kas, ir kad eitų anksti va
kare miegoti. Svarbi ir bū
tina taisyklė yra ta, kad jie 
niekuomet—nedėtų piršti} į 
bumą. Žiūrėk, kad daržo
vės ir vaistai kuriuos jie 
valgo yra švariai nuplauti.

Gale, pabarimas visiems:
Nekalbėk apie karštį. 
Neskaityk apie karštį. 
Nežiūrėk į termometrą.

F.L.I.S.
* ■ ■■ - *-----------------------

MIEGANTIS PERAS
Yra apie milijonas džio

va sergančių žmonių Suvie
nytose Valstijose. Jų dau
gelis nė nežino, kad ta liga 
serga. Idant apsisaugoti nuo 
tos ligos yra reikalinga kas 
diena sveikai gyventi.

Kalbant apie perus, rei
kia atsiminti, kad nevisi pe
rai kūnui pavojingi; neku- 
rie net yra naudingi. Žmo
nėms reikia apsipažinti su į- 
vairiais perais, kas ves prie 
apsisaugojimo nuo pavojin
gi} peni, neleidžiant jiems į- 
sigauti į kūną. Vienas, mi
kroskopinis peras vadina
mas “tubercle bacillus” vra* 
pavojingiausias. Tas peras

Antradienis/ Liepos 26 d.,1927

□veikatos Dalykai
KARŠČIO NUGALĖJIMAS
Vasaros karštis jau čia. 
Vienok, nėra nieko pavo

jingo apie karštį, jei žinosi
me kaip jį nugalėti. Viduj 
ir lauke, kiekvienas šeimy
nos narys gali prigelbeti 
prie nugalėjimo. a.
, Viduj: Neįsileisk musių, 
didžiausio vasaros pavojaus. 
Žiūrėk kad sietai geri ir jei 

■ musė įsigauna, tuojau už
mušk ją arba sunaikink ži
nomais musių naikintojais. 
Laikyk valgius švariai. Šva
rus valgis ilgiau laikys. Kas 

_ savaitę plauk šaldytuvo vi
dų.

Lauke: Nebus nei musių 
nei uodų, jei kiemas bus 
švariai užlaikomas ir nebus 
jame prikrauta visokių ne
reikalingi} daiktų, kaip senų 
drabužių, popierų ir pūvan- 

' čių dalykų. Išmatų kibirus 
reikia dažnai plauti verdan
čiu vandeniu ir reikia juos 
laikyti gerai uždengtus. 
( Vyrui; Nekrauk nereika
lingi} lašinių ant savo kūno. 
Nepersivalgyk, nes persival
gymas, visuomet pavojingas 
tam-, kuris sėdintis dirba, 
dar pavojingesnis vasaros 
laiku. Valgyk šviežias dar-, 
žoves ir daug įsirpusių vai
sių. Gerk Vandenį, ypač tar
pe valgių. Vengk alkoholio 
— alkoholis yra daugybės 
saulės užmušimų priežasti-

Vyrai, kurie sunkiai dir- 
z ba, ir kurie turi kūrenti di

dėlius pečius ir dirbti prie 
karštos geležies, dažnai nu
kenčia nuo mėšlungio.

Moterei: Nepripildvk pil
vo saldžiais gėrimais, kurie 
tik didina troškulį. Dėvėk 
šviesius liuosus drabužius. 
Nepatartina gulėti pajūry, 
nepridengta galva, ir leisti 
karštiems spinduliams kai
tinti. Drungna maudynė 
prieš atsigulsiant labai pa
lengvina ir greit užmigdo.

Mažam Vaikui:
kad mažytis daugiau nuken
čia nuo karščio negu užau
gęs. Laikyk jį kuo vėsiau
sioje vietoje, liuosuos dra- j Visiškai sveikas kūnas tiems 
bužiuos, kuo jų mažiau, tuo perams nepageidaujamas, 
geriau. Kasdieninė maudy-1 Persidirbimas, nešvarios 
nė mažam vaikui yra svar- gyvenimo ar darbo vietos,

M

oro 
triūbelę, žmogus ją iškošti 
lauk, ir josios vietoj pasilie
ka skylės. Kada ta skylė di
dėja, kiti perai įsigauna iš 
lauko ir gelbsti džiovos pe
rams plėtotis, kurie galų ga- 
lė priveda prie džiovos.

Bet, jeigu kūnas užlaiko
mas tinkamose aplinkybėse, 
gerai valgant, gaunant, už
tektinai tyro oro, jo celės 
bus taip tvirtos, kad pero 
nuodams užatakavus jas, jie 
negalės jų užmušti, bet tik
tai suerzins. Tas suerzini
mas permaino celeles nuo 
apvalių į ilgas, kurios iš- 
lengvo kietėja kol padaro 
tvirtą sieną apie perą ir ne
leidžia perams plėtotis.

c

F. L. I. S.
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A. L. R. K. Federacijos N. A 
Apskričio Protokolas

A. L. R. K. Federacijos N. bomis, palikta rezoliucijij ko- 
A. Apskričio suvažiavimas į-1 
vyko birželid 5, 1927, šv. Jur
gio bažnytinėje svetainėje, 
Norwood, Mass.

Pirmininkas' V. J. Kudirka 
atidarė suvažiavimą, pakvies
damas vietos kleboną kun. V. 
K. Taškūną atkalbėti maldą.

Dalyvavo sekančių kolonijų 
delegatai:

3 skyriaus, S. Boston, Mass.
— J. Jaroša ir J. Jackevičius.
9-to skyriaus, Montello, Mass. p
— kun. J. Švagždys, J. Dauge- [* 

liavičius, J. Balevičius ir Jj _ _ J _
_x.„ Nutarta paimtiKilkus.

14 skyriaus, Norwood, Mass. dvidešimt penkius dolerius.
— Kun. V. K. Taškūnas, -G. f "______ 7 :„2____ Z , _1_~

gamina ir išduoda nuodus, Pazniokas, P. Kudirka, M. Ba- išrinktų po kelis darbininkus.

misijai.
8. Išrinkta rezoliuciją komi

sija — kun. V. K. Taškūnas, 
kun. J. Švagždys, A. Vaisiaus- 
kas. /

9. Kalbėta kas link išvažia
vimo “Vilniaus naudai,” ku
ris įvyks birželio 26, 1927, 
Montello, Mass. Prie apskri
čio valdybos rengimo komisi- 
Ijon įėjo: kun. J. Švagždys, 

kun. V. K. Taškūnas, B. Ja
kutis, 0. Smilgienė, J. Balevi- 
Čiusj J. Daugeliavičius, I?. C. 
Čeikiutė.

base-ball
teamą ir jam skiria ($25.00)

(— Kun. V. K. Taškūnas, *G. Nutarta, kad kožnas skyrius

THE automobile has brought the 
nation’s wonder places and play- 
grounds within the reach of everybody, 

everywhere. And all of them await you 
wh.en you own a Chevrolet! 
Selectthe model that meetsyour pref- 
erence and requirements from the 
eight Chevrolet body types.
Each one is a splendid quality car. 
Each provides the power and depend- 
ability for which Chevrolet is world 
famous. Each provides luxurious com- 
fort and easy riding and each sėlis at a 
remarkably low price, on exceptionally 
easyterms!

r-at these Low Prices 
TheCoach $595 
The Touring 
orRoadster 
The Coupe 625 
The4-Door 
Sedan - -
TheSport 71 C 
Cabriolet • *

Interesting Places 
Everytuhere 

South, North, East and 
We*t — America affords 
plateea of interese and beail
ty aueh as the gigą nt i c 
monument bein 
tured on Stone N

kurie užmuša 'gyvybę, ap
link savę. Daugindamas jis 
plečiasi išpalengvo ir grei
tai, per visus plaučius, gale 
ir užmuša žmogų, kuriame 
randasi. Vėliausiu laiku, 
yra atrasta, kad tas peras 
dažniąusia įsigauna į kūną 

Atmink, kūdikystėje ir esti neveiklus 
tol, kol nepasitaiko jiems 
proga pradėti augti. Ir tai 
tyra kada kūnas nusilpnėja.

lutienė, A. Jasioniutė, V.
Kudirka, P. Kuras, J. Versec- apskritis pasiųstą pasveikini- 
kas, J. Smilgis, E. C, Čeikiu- 
tė, J. Červokas, M. Pazniokiu- 
tė, K. Klimavičius ir K. Vie
sulą.

16 skyr., Cambridge, Mass.
— A. Zaveckas, J. Smilgis, 0. 
Smilgienė, P. Kisielius, A.
Vaisiauskas, P. Liepus ir B. priimta. 
Jakutis.

Sesijas vedė apskričio val
dyba.

1. Protokolas perskaitytas ir
priimtas.

J- ' 10. Nutarta, kad N. A. Fed.

nią Lietuvos Vyčią seimui/ 
Palikta valdybai. ’

11. Nutarta pasiųsti rezoliu
ciją Lietuvos Vyčių Seimui dė
lei tilpusių “Vyty” Federaci
jos skyrius užgauliojančių raš
tų. Rezoliucija perskaityta ir

BOSTON: Commonwealth Chev. Co., 
949 Commonwe»lth Avė. 
(ROSLINDALE: Mt Hope Motor 
Sales, 409 Hyde Park Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. 
(LENINGTON: Sve<llun<l Chev. Co., 
35 Bedford St.)

EVERETT: Melanson Bros., Ine., 63 
Chelsea St.
(BEVERK: Mehtnson Bros., Ine., 
282 Broachvav)
(CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
!) Cross St)
(IVINTHROP: Oeean Spray Garage) 

RONBUKY: Grove Hali Chevrolet Co., 
458 Blue Hill Avė.

NORlVOOD: Town Sq. Chevrolet Co. 
NEEDHAM: Stack & McA<lam. Ine. 
MALDEN: Krame Motors, Ine., 509 

Main St.. at Converse Sq.
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

.Company, 519 Columlaa Road (l’p- 
liams Corner)
~ ..

Q U-A L I T

Chevrolet Motor Company
General Offices—110 Cummington St, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

(MEDF0RD: Atton & Jonės Ine., 21 
•Riverslde Avė.) •'
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
ServiceCo.) 
(MELR0SE: Field Motor Sales) 

DEDHAM: Dedham Square Chevrolet
Company, \Vashington SL

BEDFORD: Mkhllesses Garage.
1VALTHAM: E. O. Masvell, 58 Adams

St.
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co.,

277 Mass. Avė.
Cambridge Motor Co., 1939 Mass.
Avė.. Porter Sq.

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co„
412 Highland Avė.. Davis Sq.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co..
664 Broadway

EAST BOSTON: Sumner Motor Sales,
141 Sumner St.
I.iverpool Garstge, Liverpool St.

LYNN: H. E. Pembrook

SALĖM: McKeuzie Motor Co., 274 
Derby St.

MATTAPAN: J. J. Dėl a nėr, 1509 Elne 
HilI Avė.
(HYDE PARK: .T. J. Delaney, 1243 
Hyde Park Avė.) * .

\VOBURN: Lynch Motor Sales 
READING: Lyncli Motor Sales 
QUINCY: IVashington St. Garage, Ine.,

216 lVashingtor, St.
(ATLANTIC: North Quincy Garage, 
133 Hancock St.)

NFAVTON: Stuart Chev. Co„ 431 Wash- 
ington St.
(ĮVEST NEIVTON: W. J. Furbnsh, 
50 Davis Avė.)

NONANTl’M: Silver Lake Chev. Co., 
444 Watertown St.

IVATERTOHN: Daniele Chevrolet Co., 
647 Mt. Aubum St.

CĄNTON: Morse & Mullin Motor Ct., 
Ine.

■|į

SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 
PARŪPINS POPIEBAS IR PASĄ. 

UŽSAKYS VIETĄ ANT LAIVO 
NURODYS KELIĄ I LAIVĄ

Pirmininką!*—V. J. Kudirka 
Viee-Pirm. — J. .Taroša ! 
Rast — E. C. Oeikiutė 
Iždininkai* — J. Verseckas 

globtiHi^A. Vairiavs-

is.

13. Skaityta ir priimta rezo-

I

• •

simus.

tt. ir tt.

tus metams.

{Klaipėdą! į Klaipėdą!
PASKUTINE proga lietuviams 

važiuot šią vasarą tiesiai į Klaipėdą 
tuo pačiu laivu.

Penktas!
ŠIĄ VASARĄ IŠPLAUKIMAS

IŠ AMERIKOS NEW YORKO 
stačiai} ■ ' 

LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
BALTIKO—AMERIKOS LINIJOS

Kainos tiesiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa------- ’—_$1071 Trečia kliasa _

Kainos j Klaipėdą ir atgal 
Ą181 

Turistinė III-čia kitas $1171 Turistini III-čia kliasa $196

BALJIC AMERICA LINE, 8-10 Bridge St, N«w York City.

12. Nutarta siąsti atstovą Į 
Federacijos Kongresą užmokė
ti ūž kelionę ir į 
'rius ($5.90) į dieną už sugaiš- 

• tą laiką. Išrinktas atstovas J.
2. Raportai- apskričio valdy- Daugeliavičin;

bos priimti.
3. Išrinkti peržiūrėti manda-< Jiucija dėlei Lietuvos valdžios 

tus: J. Smūgis, J. Daugeliavi
čius ir P. Kudirka.

4. Išduotas raportas iš Kata
liką Seimo. Raportas priimtas.

3. Skyriai išduoda raportus.
6. Besvarstant apie Bostono 

Kataliką Seimo nutarimus pri- 
jeita prie nuomonės, kad Fede

racijos skyriai vra naudingi ir 
reikalingi ir kad sėkmingam ša, J. Jackevičius, J. Smūgis, 
vykdymui seimą nutarimų bū- A. Zaveckas, kun. J. švagždys, 
tinai reikia, kad skyriai ne tik-’J. Daugeliavičius, 
tai susidomėtų vietos kolonijų 
veikimu, bet taipgi priklausy- 

■ti prie centro. Jei negalima 
įPritraukti nesusipratusių pa- 
Šalpinių draugijų prigulėti 
piie centro, tuomet reikia or- 

Įganiznoti Federacijos skyrius 

I iš pavienių,....... ............. |
Kad skyrių veikimas būtų iFed. apskričio:

gyvas, reikalinga rengti agita- Į Dvasios Vadas — Knn. V. 

cijosr konferencijas ir diskusi- K. Taškūnas, 
•jas gyvais bėgančiais klausi
mais. Rezoliucija tuo klausi
niu skaityta ir priimta.

7. Įnešimas rengti prakalbas ___ _
fr tinsti organizatorių, kad va- f Iždo

F žinėtų per kolonijas su prakal* kas & Pranas, Kudirka.

pravestos registracijos Ameri
koje. Komisija: A. Vaisiaus- 
kas, kun. J. Švagždys.

14. Užmokėta trisdešimt do
lerių ($30.00) A. Vaisiauskui 
išlaidos, kurios susidarė vei
kiant N. . Fed. Apskr. naudai.

15. Nutarta vėl rengti seime
lį Bostone. Komisija: J. Jaro-

?. , , | Iždininko raportas: Nuo pe-
penkius dole- . v. . . . ,

;reito suvažiavimo pinigą buvo 
$89.75,, per šį suvažiavimą į- 
ėjo: 9 skyrius, So. Boston, pri
davė $5.00. 14 sk., Nonvood— 
$4.00; viso pasidaro $98.75.

Užmokėta bilos: “Darbinin
ko” bila $15.00; A. Vaisiausko 
skola $30.00, viso $45.00.

Viso pinigą $53.75.

Išreikšta padėka delną plo
jimu vietos klebonui kun. V. 
K. Taškūnni už svetainę ir 14 
skyriui už priėmimą.

Pirm. V. J. Kudirka uždarė 
suvažiavimą. Apskričio dva
sios vadas kun. V. K. Taškū
nas ,atkaHiėjo_nialdą.

N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. Emilija C. čeikiute.

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS IŠ LIETUVOS PA-' 
VEIKSLU0TĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĘ”
, “Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na-

mus, kiekviena kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky

J. Bale vi
rins, kun. V. K. Taškūnas, V. 
J. Kudirka, J. Verseckas.

16. Nutarta laikyti kitą su
važiavimą Loveli’y.

17. Nutarta, kad apskritis 
siųstą pinigus Vilniaus Komi- 

itetui.
j 18. Rinkimas valdybos N, A.

Koks laimingas žmogus, kuris 
savo geidulių neklauso, kurio siela 
visada mirtį drąsiai gali sutikti, 
nes jo nelaiko sukaustę pasaulyje 
nei noras įgarsėti ar ką sau pa
čiam laimėti, nei kiti asmens daly
kai. Nei jis iškilti geidžia, nei nu
sigyventi bijo. Jis valdo save ir, 
nieko neturėdamas, viską turi. — 
Votton.

• •
• • •

Graži tu esi, mano tėvynė, 
vBuB, npuOM, Kur gui (nuvyri 
Todiliai tava taip tėvai gyni, 
Todėl ir dainiai tavo

mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui,
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau

Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonienų,
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir

Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai
Kaune.

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir
jums nušviesti HaidMus dvasinio gyvenimo kelius ir,
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ižtikimta jus
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų
Viešpaties.

Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėsuitų Namai,
Kaunas, Lithuania.
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RATES: PRENUMERATOS KllNA:

Okupantą Puldinėjimai Bėri 
markacijos Linijoj

• A **"■ ✓ 

markacijos linijos gaires. 
Mūsų sargyboms gaires at
stačius į šėtras vietas, lenkai 
jas vėl perkėlė mūsų pusėn 
ir jau apstatė kulkosvai
džiais, grasindami šaudysią, 
jei gairės bus nukeltos į se
ną vietą. Tik griežti žygiai 
iš mūsų pusės lenkus pri
vertė su gairėmis pasitrauk
ti į senas vietas.

Druskininkų apylinkėse 
mūsų sargyboms išprovo
kuoti lenkai griebėsi retų 
būdų. Jų sargybos tam ra
jone sukalė iš lentų daug 
laivelių ir, išpuošę juos įvai
riaspalviais popieriais bei 
apšvietę žvakėrAis, paleido 
Nemunu į mūsų. pusę. At
plaukus laiveliams prie de
markacijos linijos, lenkai 
atidengė smarkią ugnį, ku- 
1T tęsėsi beveik 20 minučių. 
Buvo šaudoma neva* į laive
lius, bet iš tikrųjų kulkos 
lėkė tiesiog į musų sargybas. 
Laimei, iš sargybinių niekas 
nenukentėjo.

Šie faktai negali kelti jo
kių abejojimų, kad reikalo 
turima su gerai apgalvota 
provokacija. Iš vienos pu
sės lenkų valdžia nekalčiau
siu būdu atidarė nepriklau
somos Lietuvos gyventojams 
demarkacijos liniją, norėda
ma parodyti tiek Lenkijoj, 
tiek užsieny savo tariamąją 
taikingumą. Kas gi pama
nys užsieny — protauja po
litikuojanti Varšuva — kad 
Lenkija puldinėjanti Lietu
vą, tuo metu, kai jos gyven
tojams į Panelės Švč. “ka-

9 rūūavimo i^ihnes” ne»tik 
atidai-oiią4 cjeinarkacijos li
nija, bet dar sumažinami 
trečdaliu geležinkelių tari- 
tai! 1

Tokia nekaltybe prisideng
dami, lenkai demarkacijos 
inijoj ir pradeda rodyti ag- 
resingumo. Jie mato, kad 
lietuvių siekimų dėl Vil
niaus negali pergalėti jokia 
jėga. Tuo tarpu susitaiky
mas lenkams su Lietuva yra 
taip būtinas, kaip žuvei van
duo. Be jo: Lenkija netu
ri patogiausio išėjimo į jū
rą ne tik Nemunu, bet ir 
geležinkeliais; negali, jei ir 
norėtų, pastatyti ant kojų 
Vilniaus krašto. Kas gi pa
silieka? Versti lietuvius su
sitaikyti kulkosvaidžių gra
sinimais ir kitomis provoka
cijomis, arba, jei joms būtų 
mūsų pasiduota, gal ir ban
dymais pakartoti želigovs- 
kiadą Kaune.

Dėl to šiuo metu turime
K 

budėti daugiau, negu liet ka
da. Pilsudskio kantrvbės v 
taurė, matyt, persipildo. Jei 
jis to pasėkoj neatgaus pro
to ir neatitaisvs mums pa
darytos skriaudos, — tai sa
vo provokacijas gali dar la
biau sustiprinti. Mūsų pa- * 
reiga — joms nepasiduoti. 
Tačiau tai nereiškia, kad 
demarkacijos linijoj neturė
tume būti pasiruošę atremti 
galimą pavojų. Su lenkų 
klasta turim skaitytis kiek
vienam žingsny, nes esam 
jos per daug skaudžiai pa
mokyti.—‘4 Trimitas. ’ ’

jo šimtus viena kitai prie
šingų Bažnyčių. Tuo pačiu 
kebu eina ir mūsų nezaliež- 
ninkai.

Jei kunigai nėra kompe
tentingi kalbėti apie tikėji
mą, tai turbūt redakoriai 
kaipo tokie irgi yra nekom
petentingi kalbėti apie laik
raščius, nes iš to daro pra
gyvenimą.

• •

Paskutinėmis savaitėmis 
demarkacijos linijoj vėl yra 
tieramumii, kurių tylomis 1 
praeiti negalima. Matyt-, 
Varšuvos diriguojami, len
kų pasienio korpuso karei
viai čia vietoj, čia kitoj vie
toj pradeda akiplėšikai pul
dinėti mūsų sargybinius, 
stengdamiesi juos suprovo
kuoti.

Antai, per Sekmines, de
markacijos linijoj lenkų sar
gybinių kulka mūsų pusėj 
buvo nušautas ėjęs savo pa
reigas policininkas Šaukaus- 
kas, o kitas — Baskevičius 
sužeistas tiek sunkiai, jog 
teko nugabenti Mariampolės 
ligoninėn. Kiek vėliau len
kai ties Šakiškių kaimu įsi
brovė į mūsų pusę, apsupo 
trobą, kur buvo du polici
ninkai, ir išsivarė juos į sa
vo pusę. Kaip pasirodė, po
licininkai buvo žiauriai kan
kinami prie demarkacijos li
nijos pačių pasienio korpu
so kareivių, o po to dar nu
siųsti aukštesnei valdžiai į 
Švenčionis, kuri viduramžių 
kankynėmis stengėsi pri
versti pagrobtuosius polici
ninkus suteikti žinių apie

\

Lietuvos kariuomenę, jos 
buvimo vietas, policiją ir kt. 
Tik nieko nepatyrę, lenkai 
po kelių dienų kankinimo 
abu policininkus paleido.

Šiomis dienomis iš demar
kacijos linijos atėjo žinių, 
kad Ežerėnų apskr., Guba-

mas ir niezaliežninkus “Vie
nybe” rašo:

“...duokime katalikų tikė
jimas ir dogmos yra mišinio 
tiesos ir netiesos. Ar nega
lima butų bandyti atskirti 
pelus nuo grudų? Tik tokį 
skirimą, suprantama, neturi 
atlikinėti įmonės, kurie iš 
tikybos biznį daro, arba ku
rie mano, kad visos tikybos 
yra apgavystė.”

Įdomus tas nuolatinis lais
vamanių priekaištas; “iš ti
kybos biznį daro.” Kiek
vienas kitas profesijonalas 
iš savo profesijos “pragyve
nimą daro,” bet apie kuni
gą, nors jis neturėtų “nei 
kapeikos prie dūšios” lais
vamaniai vistiek sakys, kad 
jis “biznį daro.”

Nejaugi laisvamanių lai
kraščiai nori savo skaityto- 
ams įkalbėti, kad kunigai 

gali gyventi nevalgę ?
Katalikų dogmos negali 

būti “mišinis tiesos ir netie
sos,” nes, jei taip būtų, tai 
Katalikų. Bažnyčia būtų se
nai sugriuvusi, kaip kad su
griuvo, ar tebegriūva kitos 
Bažnyčios, kurios bandė sta
tyti savo tikybas ant “miši
nių.”

Bet argumentacijos delei 
daleiskime, kad taip būtų; 
kas gi tuomet būtų kompe
tentingas atskirti pelus nuo 
grūdų? Anot “V-bės” to 
negalėtų padaryti nei kuni
gai, nei bedieviai. Tai kas 
gi ? Protestantai pavedė

$4.50
$5.50
$2.50

$4.50 Amerikoje metams ................ .
$5^0 Užsteoy metahis ......................
“TO Vien^ kart savaitėje nąetams

Užsieny viena kart savaitėj met. $3.00 
? _ 4 * D A R BĮ N I N K Ą S ”
y S66 West Broadway South Boston, Mafta.

$2.50
$3.00
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IR SVEIKAS IR PATRIJO- 
T1ŠKAS BIZNIS

“Vyrai! atstatykim Lie
tuvą! Dėkit pinigus! Iš toa -* *

g/. bus pelno ir tėvynei ir jums 
įį’Ž- patiems! “Taip kalbėjo ben- 
Ą". . drovių tvėrėjai. Kiek ir 
k-^.^kam iš to buvo pelno, nėra 

reikalo čia kalbėti, nes tai 
| visiems gerai žinoma ir sena

’ istorija.
t?
g - Dabar tenka girdėti kitas 

kvietimas: siųskit pinigus, 
-•dėkit juos į Lietuvos ban

kus, Lietuvoje stoka pinigų, 
jūs ten gausite didesnius 

F’ \ nuošimčius sau ir sykiu pa- 
š " gelbėsite tėvynei išbristi iš 

finansinio krizio ir t. t.
Ir bendrovių idėja ir ši 

antroji idėja yra abi geros 
abstrakcijoje. Bet be 

žmonių abstrakcijos taip ir 
pasilieka abstrakcijomis. 
Be žmonių reikia dar atsi

lsį žvelgti ir gyvenimo apysto- 
F- vas. Dalinai žmonės, .dali- 
ri- *

fe'
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nai gyvenimo apistovog'pa- 

i _ darė tai, kad iš milijonų su- 
kištų į bendroves išėjo tik- 
tai didelis šnypšt ir girdžia- 
ma tik žmonių keiksmai.

rikietis, turėdamas šiek tiek 
kapitalo, pakels Lietuvos il
ki. Patrijotiniu žvilgsniu 
dar bus ir ta nauda Lietu
vai, kad buvusiuose dvaruo
se, lenkti pliacuvkose, apsi
gyvens tikri Lietuvos sūnūs 
ir padarys ateity kokią nors 
kolonizaciją, ar \tai rusų, ar 
lenkų, ar vokiečių, nebega
lima.

Tegalima tik pagirti da
bartinės valdžios nusistaty
mą duoti Amerikos lietu
viams lygias teises su jų 
Lietuvos viengenčiais ir tuo 
būdil pritraukti amerikie
čius i Lietuvos ūkius. Ame
rikiečiai, kurie mano gyven
ti ant ūkio, turėtų nepra
leisti progos, kol nėra per- 
vėlu, nes, įsigijant ūki Lie
tuvoje, puikiai suderinama 
ir Lietuvos ir pirkėjo nau
da. °

"Keleivio" Laikraš
tine Etika

“K-vis” persispauzdino iš 
“Lietuvos Žinių” “D-ko” 
editorijalą už vardytą “Grio
vikai” ir “Patrijotai.” “L. 
Žiniose” buvo paminėta,kad 
tas straipsnis paimtas iŠ 
mūsų laikraščio, bet “"Kelei
vis” to “nepatėmijo.”

Tai nebe pirmiena, ir vi
sai “keleiviškai.” 
_44omu čia pastebėti, kad 
tos pačios mintys “K-viui” 
nepatinka, jei jos telpa 
“I)-ke,” bet jis jas be ko- 
mentarų ir su pasigerėjimu 
cituoja, jei jas pastebi savo 
sėbrų laikrašty.

“K-vio” laikraštinė etika 
ir principai yra wonderful !

£

' ■ •

Kas gali išeiti iš antrojo 
pasiūlymo siųsti amerikie
čių kapitalą Lietuvon, neap- 
siimam. spėti. Kaip jau mi
nėjome,^ idėja sveika, bet 
mums rūpi žinoti, kas ir ko
kiose ekonominėse ir politi
nėse apystovose operuos 
mūsų pinigais, jei mes juos 
sudėtum Lietuvoje. Politi
nė Lietuvos padėtis prie da
bartinės valdžios perdaug 
paremta asmenimis. Neįta
riame jų gerų norų, bet jie 
mums atrodo perdaug ner
vingi. Tautos pulso nebe
galime užčiuopti, nes jis už- 
bandažuotas stora cenzūra.

•>

Šarkio Pralai 
mojimas

KIEK YRA GYDYTOJŲ 
VISOJE LIETUVOJE

Šiuo metu visoje Lietuvo
je yra įregistruota medici
nos gydytojų 476, dantistų 
278, medicinos felčerių 353, 
akušerių 270, gailestingųjų 
seselių 152, masažistės spe
cialistes 8.. J5e to, išstojo 
Lietuvoje yra 48 ligoninės 
su 1756 lovomis ir trys sa
natorijos— Varėnoj, Birš- vo dvaro rajone, lenkų sar- 
tone ir Kulatavoje. gybiniai perkėlė į mūsų de-

Tik tas žmogus yra gražios dva
sios, kuris su artimu gražiai elg
damasis, gražiai gyvendamas, gra
žina pasaulį.—R. Striupas.

F' 
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< Friegtam atsimename, kad 
■F ir mūsiškės bendrovės irgi 

buvo paremtos asmenimis. 
Užtat nei siųsti patariam, 
iiei atgrasiname nuo siunti-

• mo. Tedaro kiekvienas kaip 
V- kas išmano.
Fįir

Yra tečiau vienas “biz
nis” Lietuvoje, kur pilnai 

C -įderinamos ir tėvynės ge- 
rovė ir asmens nauda — tai 
įkiš. Pinigai įdėti į ūkį pri
klauso ne nuo ko kito, bet

£ tik nuo to, kurs ūkį įsigija. 
Yra- nemažai tokių, kurie 

z Čia perka ūkius. Kodėl ne
Įaetuvoje? Dabaę dar yra 

e Lietuvoje daug dvarų cent- 
ir šiaip gerų ūkių, ku- 

į‘' riuos amerikiečiai galėtų į- 
I gyti sulyginus su Amerikos 

ūkiais neperbrangiausia. 
p* Taip pat Klaipėdos krašte 

galima įgyti visai modemiš- 
‘ kus ūkius. Kapitalas įdė- 

į Lietuvos ūkį neš dvi
gubą naudą Lietuvai, nes 
viena, pinigai bus apyvarto
je Lietu vojėp© antira^'&ie-

£9
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Liepos 21-mą Sharkey 
pralaimėjo kumštynes su 
Dempsey, bet tas anaiptol 
dar neužbaigia jo karjeros. 
Šiais metais už čampijonatą 
x>ksuosis Tunnev su Demp- 
sey. Lig kitų metų Sharkey 
>e abejo turės progos stoti 

kovą su pralaimėtoju: 
Dempsev, arba Tunney.Vis
kas, žinoma priklausys nuo 
to, ar Sharkey į tą laiką 
pergalės visus kitus kumšti
ninkus mažiau iškilusius už 
Tunney ir Dempsey. -.

Šis pralaimėjimas turėtų 
išeiti Šarkiui ant sveikatos. 
Tiesa, jam niekuomet netrū
ko pasitikėjimo savimi, bet 
jis perbalsiai skelbdavo pa
sauliui tą savo pasitikėjimą. 
Atrodydavo lyg savęs gi ri
mas, bandymas sau drąsos 
priduoti prieš nuveiksiant 
darbą. Tas nesukelia sim
patijų pas kitus ir kenkia 
tam, kurs pats savę giria, 
nes besigirdamas jis leng
vai gali sau įkalbėti tą, ko 
jis ištiktųjų neturi.

Tikime, kad tas pralaimė
jimas išgydys Sharkey nuo 
nereikalingo palinkimo gir
ti savę ir tik, padvigubins 
jo lietuvišką užsispyrimą ir 
pasiryžimą laimėti ir neabe
jojame, kad dar matysime 
jį čampijonu — ne šiais, tai 
kitais metais.

Bene Bazen

Užburtas Malūnas
Išvertė V. M.

Senojo Giumo malūnas ištisomis dienomis ir 
naktimis taip sparčiai ir gerai veikė, jog kaimy
nai vien tik stebėjos, o malūnininkas lobo. Ma
lūnas stovėjo ant kalno, akmeninis, baltas, jis iš
didžiai švietė visoje apylinkėje. Malūnas buvo 
tvirtai pastatytas ir tikrai bus jį statęs neblo
giausias meisteris. Visi medžiai šimto metrų ap
linkumoje buvo iškirsti ir malūnas stovėjo kaip 
ant delno, didžiuodamasis atviroje iš visų pusių 
lygumoje.

Mažiausias vėjelis sukdavo jo sparnus, o aud
ros jį siūbuoto siūbuodavo.

Žiemą, kai-pūsdavo šiaurys, malūnininkas nu
imdavo nuo sparnų drobes, ir galiu jus užtikrin
ti, malūnas veikdavo kuopuikiausiai.

Poilsio valandomis malūnininkas dažnai sė
dėdavo prie lango, žiūrėdamas į vieškelį, kuriuo 
važiuodavo malūno linkui apkrauti maišais mu
lai, arba skaitydavo farmas, kurių kuone kiekvie
na buvo jam daugiau ar mažiau įsiskolinus, o 
javų pinties metu,—džiaugdavosi pelnu, kurį jam 
žadėjo gražus derlius.

Maišas glūdų — dū maišu miltų — toks buvo 
jo saikas.

Mažu-pamažn, visai trumpu laiku jis liko į- 
žymiausiu apylinkėje žmogum.

Visą^savaiię jis buvo malūnininkas, išsimilta
vęs nuo galvos iki kojų, užtat sekmadieniais jis 
nuduodavo tikrą poną, apsirėdęs naujais rūbais, 
rimtu ramiu veidu, patenkintas savo gyvenimu.

Niekas nebuvo juo nepatenkintas. Jis buvo 
teisingas. Bei,“ nelaimei, sykiu su senatve atėjo 
ir godumas. Turtėjant jo širdis kietojo, jis la
biau spaude savo skolininkus, mažiau besidėjosu 
neturtėliai, kurie, neturėdami nei ratų, nei mulų, 
nešiodavo pas jį malūnan kviečių maišus ant pe- 
cnj. V • Į ■

Kaltą, giedrią dieną; ktida Visi laukai rodės 
pageltę nuo Šitttdų, o tyras vėjelis malūno spar-

Išmintingas žmogus visame ran
da pagalbos, nes jo privalyto — 
imti gerą iš visą ii* visa.—D. Bes- 
kijfas.

šypsokis ir visi tavo rūpesčiai

m% pergaH. stovio pne lango. Atsirėmę palangės, jie apie

šį tą šnekučiavo, bet svarbiausia — apie ateitį, 
kuri jiems rodės dar puikesnė,.nei dabartis.

Malūnininkaitė buvo panaši į tikrą miesto pa
nelę. Ji nebuvo bloga, bet įprato vertinti žmo
nes sulig savo išdidaus tėvo pažiūrų.

— Na, ką, Žanete? — kalbėjo tėvas, — juk 
mūsų dalykai.neblogai einas?

— Tuo jums geriau!
— Tuo geriau ir tau, Žane. Už poros me

telių malūną parduosim ir turėsi pasogą. Aš ma
nau, ne vieųas ponas panorės susigiminiuoti su 
tokiu turtingu uošviu.

Duktė šypsojos.
— Taip, gerai padariau, nenorėdamas jokių 

reikalų turėti su tais skurdžiais. Teeina, kur no
ri. Ar ne taip, dukrele?

Atsako vietoje jaunoji malūnininkaitė ištiesė 
ranką vieškelio linkui kurs stačiai kilo į kabią ir 
buvo apaugęs žilvyčiais.

Tuo keliu maža kas ėjo ar važiavo. Giliai nu
sileisdamas pakalnėn, lygumon, jis rangės žalia 
juosta ir nyko mėlyname toly. Retkarčiais, ir tai 
tik pinties metu, pasirodydavo ant kelio koksai 
vežimas, prikrautas rugių ar avižų arba prava
žiuodavo koks retas gyventojas iš farmų, prisi
glaudusių žemai lygumoje.

Žanete, rodydama į juoduojantį tašką, tarė:
— Štai, rodos, eina našlė su sūnum iš Genfo- 

lio. Ką jie ten velka ant pečių ? Galiu užtikrin
ti, jog grūdų maišus. Ką besakyti, geri klientai, 
ta našlė iš Genfolio su sūnum.

Ji taip garsiai susijuokė, jog, rodės, malū
no sparnai dar sparčiau ėmė suktis.

— Valkatos! Elgetos! — murmėjo senis Giu- 
mo, — matysi, kaip aš juos pasveikinsiu.

Jis tebestovėjo prie lango, abiejomis ranko
mis jo atsirėmęs ir, truputį iškišęs pro langą sa
vo miltuotą galvą, žiūrėjo, kaip moteriškė sun
kiai lipo į* kalną. Ji visa susilenkė nuo sunkaus 
maišo, kurį nešė ant nugaros, abiejomis ranko
mis jį prilaikydama per kairiąjį petį.

Trissyk ji stabtelėjo atgauti kvapą. Paga
liau,^ po vargijigds kelionės ji numetė savo mai
šą prie malūno tartų ir lengviau atsiduso.

— Nors-gi kartą, pasiekėm, Jonai,—- tarė ji

atnešiau puikios duonelės. Tiesa, jos nedaug, bet 
grūdai geri. «i

— Galite sau neštis atgal, — atsakė malūni
ninkas. Aš savo malūne tokiais niekais neprasi
dedu. Mano malūnas reikalingas geresnio gro
bio.

— Bet juk pernai...
— Taip, taip. Daugiau aš nebeprasidedu. 

Supratot ?
Ji taip gerai suprato, jog net ašaros ištry ško 

jai iš akių. Du maišu, vienas didelis, antras ma
žutis — Jonelio, gulėjo šalimais, tartum višta su 
pilku viščiuku.

“Vėl jos nešti atgal? Ar tai būtų galimas 
daiktas? Tikrai malūnininkas nebus toks žiau
rus, jis tik pasijuokė.” Ir apsimetus, jog ji ne
tikinti jo žodžiams ir viską imanti juokais, ji 
kreipės į berniuką:

— Eiva, Jonai, ponas Giumo paims mūsų 
maišus ir duos mums baltų miltelių.

Ji paėmė berniuką už rankos, kuris žiūrėjo 
aukštyn į malūno langą, kartodamas: “Jis neno
ri! Tas piktas malūnininkas nenori!”

Bet vos spėjo ji nueiti keletą žingsnių, kaip 
įsiutęs malūriininkas išbėgęs pagriebė maišą ir 
pilnomis rit'škučiomis ėmė mėtyti prinokusius 
grūdus į senę ir jos sūnelį.

— Še jums jūsų duona! Pasiimkite ją grei
čiau, jei nenorite, kad aš visą išbarstyčiau, jūs 
elgetos!.._

Ir grūdai sunkiu lietum pabiro iš jo rankų. 
Jie biro žemyn į kelią, į nustebusią moterį ir bris
dami iš aukštai išsibarstė virš malūno, lyg kruša, 
birclami ant jo stogo.

— Kaž-kas sutraškėjo ir malūno sparnai stai
ga sustojo.

Bet malūnininkas į tą neatkreipė jokios do
mės. Jis laiptais jau ėjo vidun, tuo tarpu našlė 
sielvartaudama susirinko savo jau pustuštį mai- v są.

Žane šyi>sodamosi žiūrėjo iŠ aukštai pro 
langą.

Netrukus našlė 4su sūnum dingo Gilinto ir ji 
dukterei iš akių.

* Jie liovės juokęsis ir tik dalia r 4ep;istebėjo. 
kad malūnas stovi. Sparnai drebėdami, Vos-voj

. . judėjo, tartum tuokė vĄjo, kurs juos vėl Hju
5 tamstai dintų. {Bus daugiau? <

I



Joks žmogus taip nekalbėjo,

Kalbėk, Petrai, meiliai klau

Mirtis sakei?

. — Ne, jūs Jį išsirinkote, 
Taigi Besididžiuokite. Ne-

PETRAS
JUDAS. -

Tai atbalsiai Mokytojo žodžiu. 
Kodėl, Petrai, mums duodi tokius perspėjimus? 

PETRAS (nulipdamas nuo uolos). — Deja! 
Ateina laikas, kuomet Kristus, Dievo Sūnus bus 
išduotas į priešų rankas.

(Įeina Judas D. Jis parodo neramumų).
JUDAS. — Ar gerai nugirdau? Kas ištarė 

žodį V išduotas?” (Visi nustebę žiūri į Judų).
JOKŪBAS. — Judai, iš kur taip ūmai atė-

“PAVASARIO”

Prieš Kapčiamiestį, Ka
lėtu kaime lenkai stato savi 
pusėje stebėjimo punktų 
(majaką) tikslu, anot vietos 
gyventoju, sekti neva Vo
kietijos ir Lietuvos orlaivių 
skraidymų, per Lenkijos te- 
ritorijųr Be'to, šiame kraš
te lenkai paleido gandus, 
kad naktį iš 30-YI į I-VII 
ar sekančia naktį lenkų par
tizanai pulsiu Kapčiamiestį.

PETRAS, 
kaip Jis.

JONAS. — Koks prakilnus, ankštas, Jo 
mokslas. “Palaiminti,” Jis sakė, “palaiminti 
beturčiai dvasioje, nes jų dangaus karalystė. Pa
laiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Palai
minti nesuteptos širdies, nes jie matys Dievų.”

JOKŪBAS. — Ir. a, kaip Jis mus myli. Jis 
mus -pasišaukė prie savęs, pavadino mus savo 
prieteliais, davė galybę stebuklus daryti. Jis 
yra vynmedis, mes šakelės. , •

PETRAS (pasistodamas K. ant uolos). — 
Klausykit mano žodžių. .

JOKŪBAS, 
sysime.

PETRAS (rimtai) 
bet Jis išsirinko jus. 
sididžiuokite, nė tuo, kad darote, stebūklus, bet 
verčiau, kad jūsų vardai būtų danguje užrašy
ti. Tegu didesnis iš jūsų tapiauja mažesniam, 
ir taip nusižeminę seksite savo Mokytojų. Bū
kite prisirengę: Eiti ir mokyti visas tautas. Ti
kėjime būkite tvirti. Sergėkitės nuodėmės, kad 
druska neprarastų savo skonio.

JONAS.

dai, tau stinga brolių dvaiies. Š«ykr W. 
ištikrųjų su Mokytoju? z \

" JUDAS (labai primai). — Aš bū«i« sn Moky
toju ir jumis visais Yyt vakarą. Tai žinokite? 
3us Velykų vakarienė.' ■ d

ANDRIEJUS (maloniaiJ. — Judai, Model 
toks piktas? Toksireramus? Gal kų nors Mog# 
padarei?

.JUDAS (nustebęs). — Sloga? Kaip? Sakyk! 
\ų,tu girdėjai? Raupsuotasis jog tau nieko no- 

pasakė? >
JOKŪBAS. — Raupsuotasii? Koks raupatio- 

asis?
JUDAS (sumišęs). — A, a, taip. Ką aš ga

jau? Bet vakar vienas raupsuotasis manė pik- 
adaryste apkaltino. Aš, parodydamas, jog 
am už tai dovanoju, iŠgydžiau jį. A, a, a, Taip, 

aš jį paliuosavau nuo visų skausmų ir nąsiųn- 
čiau pas Mokytojų. ' j

TOMAS (paėmęs piniginę). — Abejajaj. ju
dai, ar vakar tiek turėjai pinigų. Juk vakarbS- 
davojai teturįs tris skatikus. Dabar sidabrinia? 
skamba. (Visi sužiūri.) < d

JUDAS (įtraukdamas piniginę). — 
tau darbo?

PETRAS.

jant, privažiuota prie Do t- 
n u v.o s, kur Žerąės $kio 
Akademijos < studentavęs) 
studentišku. nuošįrdumuprir 
ėmė išlipusius i-ą^ęrikieČiųs, 
mat, Vyčiai *ni Akademijos 
svečiai. Sveikintojas—stud. 
Kuprionis. Iš palengvo vi
si traukiasi Akademijos 
link. Pasidalino įspūdžiais. 
Senesnieji sako: Męs Lietu
vos nepažįstame. To anks- 
čiau niekad nebuvo. Toks 
jaunimo nuoširdumas ir pa
sišventimas sutinkant mus!
O Vyčiai štai kaip išsireiš- kurie drauge su 
kia: Mes puikiai žinojome, manievrais, 
kad Lietuvos katal. jauni- taip greit nepasibaigs.

vertė Jonas Tarvydas
• ■■ii.

• • •' -.t:"'.
(Tęsinys)' į

nei tėvai, bet kad

*
— Kristaus sekė- 

Aš noriu matyti Kristų# 
jog. J* yra labai gražia: Jis įlyli 

leidžia jiems sėdėti ant save kelių, 
palaimina. Aš Jo nematau. (Verkiat Įtart 

Aš tankiai pargriūvu ir re*

-VILNIUS. — Šiemet Vii- 
niaiis lietuvių labdarių drau- 
gijos amatų mokyklų baigė 
24 amatninkai, iš jų 12 siu
vimo skyrių, ’4 audimo, 4 
mezgimo ir 4 batų skyrių. 
Liudijimų įteikimo dienų šv. 
Mikalojaus bažnyčioj kun. 
K. Čibiros buvo atlaikytos 
mišios,kurių .metu giedojo 
pačių amatininkų choras. 
Po pamaldų įvyko kvotimai, 
kuriems pasibaigus, egzami
nų komisijos nariai ir moki
niai,. lietuvių inteligentų 
klube bendrai papietavo. 
Pietį} metu po draugijos 
pirmininko kun. P. Bie
liausko trumpo pasveikini
mo kalbėjo laikinojo lietu
vių -komiteto pirmininkas 
dr. Alseika, kun. prof. Krau- 
jalis ir kiti, linkėdami nau
jokams pasisekimo jų ama
te ir ragindami kartu nesi
skirti su tautiškais idealais.

Vakare -šv. Mikalojaus sa
lėj, patys amatininkai su
vaidino trumpa veikalėlį 
“Slidžiais takais,” o choras 
padainavo kelias lietuviškas 
daineles; Po to kun. Bie
liauskas padalino mokyklos 
baigimo liudijimus.

Kitų dieną buvo suruoš
ta lietuvių amatų mokyklos 
ekskursija į Trakus, kur da
lyvavo daugiau, kaip 80 mo
kinių su mokytojais. Tra
kuose vietos dekanas Maliu
kevičius paaiškino Trakų 
bažnyčios istorijų, pažymė
damas, kad Traki} šv. Mer
gelės paveikslas buvjo lietu
viams senovėj tas, kas len
kams Čenstakavas. Čia šu- 
plaukdavo iš tolimų kraštų 
Lietuvos maldininkai ir čia 
skambėjo graudingai Šven
tos giesmės. Po to pily nu-j 
piešė gražiai Lietuvos pra
eitį, jos galybę. Jam pabai
gus, viena mokinė padeklia- 
mavo, Maironio “Trakų pi
lis” ir bendrai sugiedota 
Lietuvos himnas. Ekskursi- 
ninkai giliai atjautė nupa
sakotus—padeklamuotus da
lykas ir matydami apleistas 
suirusias sienas-kai ku
rie apsiverkė.
' Pasiirstę laiveliais, padai

navę lietuviški} dainelių, pa
tenkinti kupini drąsos stoti 
į darbą, pėsti parėjo į Lian- 
dvąravą, o iš ten traukiniu 
parvyko į Vilnių.

bet; tokio jeutuizazmo ir to
kio atsidavimo mums, mes 
nesitikėjome. Ir koks mo
ki jimhs' priimti. ' r 
j * t > i ; . . * * ’ . ‘
,. Kitų, vagonų keleiviai per 
visų, naktį ramybės negavę 
ėmė teirautis, kas čia per 
triumfo, kelionė. Vyčiai in- 
formavosi kiek Lietuvoje 
Pavasarininkų kuopų. Su
žinoję, kad tuo tarpu 558, 
visi ėmė stebėtis. Amerikie
čiai iaip niekuo nesistebi, 
bet Lietuvos katal. jaunimas 
stebintis juos privertė savo 
“naktiniais manievrais,” 

“dieniniais 
kaip matyti,

J ŪDAS. — Iškepsim nors žuvį. (Paima žuvį, 
piniginę ir savo skraistę padeda ant žemes).

JOKŪBAS. — Dar ir ugnis tebesikurena. 
(Judas pučia į žarijas, pakursto ugnį, ir kepa 
žuvį. Prie tamsios šviesos iki mėnulis užteka.) 

— Ar tu senai Mokytoją, matei'1 %
Bus jau keturios dienos kaip ne

mačiau. Paskiausia mačiau Jį Betanijeje Simo
no Raupsuotojo namuose. (Panieka.) Koks tai 
buvo Magdalenos aik-vojimas. Ji brangų tepalą 
išpylė ant Mokytojo kojų.

JONAS. — Tuo ji parodė Kristui savo meilę 
ir dėkingumą.

JUDAS. —
Nes ta;

rijotąi, bet ar tu tikrai su Mokytoju?
JUDAS (piktai). — KoŽs klausima*! A?: 

man pavydžiate, afe aklaikau ]&njginę. py
PETRAS (piktai).'— Perdau*dranga^ 

parisimais. '
‘ JŪDAS (neramiai juokiasi). -^- A, a,a.EI 

valgyk žuvį ir nesirūpink apie paHšręjiig.„

Judai, tu nevogei :
JUDAS. — Ne, Petrai, ne vagyste- tiak. pini

gų gavau, bet gudrumu — taip, savo paramų. 
Skubiai nueina D. Visi nustebę žiūri viens } 

antrą.) .,
TOMAS (Sūrėdamas tolyn). — Jis nuėjo. ?
(Mėnulis pradeda šviesti ant vandens.) .f .y‘ 
JOKŪBAS. — Patėmijot jo neramią, išvaiz

dą? . :||
TOMAS. — Toks elgesys slepia kaltybę,
JOKŪBAS. — Iš kur jts tiefc pinigf gato? 
JURAS. — Andriejau, sakyk, ar nuriįte-

Antroji diena

Liepos 4 d. is~ pat ryto, 8 
vai, visi pavasarininkai su
sirinko bazilikon į gedulin
gas pamaldas už mirusius 
pavasarininkus. Po pamal

dų kongresantai pasidalino: 
vieni ėjo į stadijoną sporto 
olimpiadon, kiti į chorų 
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konkursą, kuris tuo pat me
tu ėjo valstybės teatre. Tik
tai po pietų 5 vai. vėl susi
rinko visi į vieną vietą, į 
dainų šventę. Šiuo kartu 
choristų tebuvo tik koks 
ketvirtadalis to, kiek buvo 
pirmąją dainų šventės die
ną. Daug ką laukė namie 
darbai, ir jie buvo paleisti į 
namus. Nepaisant to, šventė 
praėjo gyvai Dainų šventė 
bus įvertinta skyrium.

Iš kalno visa marguliuo
janti pavasarininkų ir jų 
svečių upė pasileido vėl į 
Kauno gatves, kad vakare 
valstybės teatre gautų už-' 
baigti dainas ir iš viso kon
greso. Atėjus skirtųjai 8 va
landai dainų šventės vedė
jas p. Likerauskas paskelbė 
chorų konkursų rezultatus. 
Konkuravo 20 chorų. Teisė
jų komisija, kurią sudarė 
A. Kačanauskas, J. Karosas 
ir Ap. Likerauskas, 18 iš jų 
pripažino premijas, vaini
kus. Premijos buvo trijų rū
šių. I lūšies premija pripa
žinta Rygos lietuvių kat. 
jaunimo “Šviesos” d-jos 
chorui. Jam “Pavasario” 
S-gos centro valdyba įteikė 
čia pat dovanų kankles. 
Pirmąją premijų gavo ir 
Utenos choras. Jis apdova
nojamas Amerikos Vyčių 
atvežtąja taure. Jurbarko 
choras prie pirmos premijos 
gavo p. Kačanausko dovano
tų jo kompozicijų rinkinį.

, Telšių Valančiaus liaudies 
, un-to chorui įteikė p. Nau- 
. j alio dovanotas jp kompozi- 
. cijų rinkinys, o Telšių rajo- 
. no dūdų orkestrui, kurs vi- 
r sų kongresų tfoHai ėjo savo 

pareigius, paskirtos Muzikos 
Koperacijos kanklės.

II rūšies premijos skirtos 
Pilviškių chorui su šv. Ka
zimiero D-jos < 
niaus albumu. Skriaudžių

■ - * . > I 1 ! -• ' ■ - j • 1 . . .

Triukšminga kelionė į Dot
nuvą. — Pavasarininkų “nak- 

* tiniai manievral” — Ameri
kiečiai VėT išmoko 'stebėtis.

Birželio 28 d. 20 vaL 40 
mirti Vyčiai išvyko iš Klai
pėdos. AčttUKlaipūdos sto
ties viršininkui išgautas at
skilas, patogus vagonas, ku
riame svečiai pradėjo savo 
pirmų kelionę Lietuvoje. Iš
lydėti atvyko vietinio komi
teto nariai: Kun. D-ras 
Bartuška, Direktorius Kon
čius, P. Brakas ir kt. ir be 
to — Uosto Direkcijos pir
mininkas, P. Galvanauskas.

Kretingos stotyje sutiko 
ekskursantus vietiniai Pa
vasarininkai su simpatin
gais--Šv. Pranciškaus pase
kėjais priešakyje. Karštai 
sveikino ’drg. Petrikas, kur 
riam atsakė ekskursijos va
idas ir Vyčių Sąjungos Pir
mininkas, Kazimieras Vie
sulą. Pirmi gėhų pluokš- 
tai džiugino Amerikos Lie- 

(tuvių širdis. Choras gražiai 
padainavo. Darbėnuo- 
s e sveikino Kretingos “Pa
vasario” rajono pirminin
kas kun. Matulionis — dai
nos, gėlės, valio! Skuode 
Pavasarininkai puikiai su
dainavo. Drg. Kateivos svei
kinimai padarė rusėms gi
laus įspūdžio. Atvyko su
tikti ir gerb. vietos Dvasiš- 
kija. Važiuojant per Lat
vijos teritorijų; vidunaktį, 
buvo pagerbti ekskursijos 
Petrar ir Povilai su visu tuo 
linksmumu ir gyvumu, ku
riuo pasižymi Lietuvių jau
nimas Amerikoje. Po to vi
si rengėsi truputį pasilsėti, 
tas būtiį ir pasisekę jei, jei 
— Lietuvoje Pavasarininkų 
nebūtų!

Antra valanda ryto. Py
lė, kaip iš kibiro, bet Ma
žeikių katalikiška vi
suomenė nieko nebijojo. Or
kestras, choras, dainos, gė
lės, kalbos, valio. Viso trau
kinio keleiviai ant kojų. Kal
ba Darbo Federacijos atsto
vas. Grakščios pavasarinin- 
kės ir šaunūs pavasarinin- 

_kai lydi svečius smagiai pa
sišnekučiuodami iki Viekš
nių stoties. Iš kalbų sužino
ta, kad Žemaitijos jaunimas 
nepaprastai gausiai vyks į 
Jaunimo Kongresų.

Dar nesuspėta atsipeikėti 
nuo įspūdžių, kai P. a p i - 
1 ė s stotyje vietos kataL 
jaunimo vadas, Antanas. 
Sutkus, su gražiomis paly
dovėmis skubinosi įteikti ir 
gėlių, ir šiaip dovanų (tau
todailės dalykėlis), o Kur
šėnuose jaunimas su
tinka brolius ir sesutes iš už
jūrio iškilmingai su duona, 
druska ir naminiu vvnu.

Šiauliuose — pava
sarininkų, šaulių, skautų, 
ateitininkų peronas pilnas. 
Orkestro aidai iš naujo pri
kėlė keleivius. Sveikino gra
žia, jaudinančia kalba Šiau
lių “Pavasario” rajono pir7 
mūriukas kun. Jodka, toliau 
p, Ubeika ir šaulys Mielys, 
kuris kvietė Vyčius po Jau
nimo Kongreso atsiįanlfyti 
Šiauliuose.

Vis nauji stebuklai Lie
tuvoje: Saulė temsta! Vy-(kuopos kanklininkams «u 
«iąi jflU nebežino kas d<4«- ĮPIairybės D-jos kanklėmis, 
si toje Lietuvoje. Betyrinė-Mariampolėe įbonu-lSU

Pasigailėkite! (Verkia)* l 
Andriejau, ar šitas benuu* 
sidėjo, kad jis aklas? .. . k •' 
— Nei jis 

Dievo darbai būtų apreikšti.
ABI ŪDAS (atsiklaupęs) 

.jai, išgydykit mane 
•Man sake, 
vaikelius, 
juos 
visuomet naktis. Aš tankiai pargriūtu ir re* 
sižeidžiu. Išgydykit mano akis. Kuomet» už* 
augsi u, toks kaip jū«, aš būriu Kristau* išpažin
tojų. ir visiems gera darysiu. (Verkia). I

PETRAS (susigriaudinęs). — Kokia širdis* 
ga jo kalba. (Išsiima iš savi juęętoe pinigų.)? 
štai pinigas, kurį mau Mokytojas liepė Burti ĮS 
žuvies nasrų, kad nemokėčiau maitų už JiJjLsa? 
ve. Aš palietesiu su juo Išminko akis, jŪs^K**' 
liai, melskitės, kad Kristaus vardu, berniuką* 
apturėtų regėjimą. (Su pinigu jia pfclie&A Vur'* 
niuko akis. Akvs atsiveria. Berniukasilthkaa 
ištiesia,) ’ ’ • į

ABIT7DAS. — O! aš regia, regiu dangų,ma* 
džius, kalnus! (Ttliai meldžiasi;}. * ’ •! ‘ 3

PETRAS. — Jis regi. nto
Viešpatie, nes aš žmogus ntiodėmingM.,” < |

(Paveikslas. Berniukas klūpo viduiTją t6« 
tts tl vie»os pusės, Petras i» kitos. GiesurihU

A, tai aikvojinias brangaus te
palo. “Nes tas tepalas buvo galima parduoti 
daugiau kaip už tris šimtus denarų ir išdalinti 
beturčiams.”

JOKŪBAS. — Bet Mokytojas ją pagyrė. 
“Ji padarė man gerą darbą,” Jis sakė. “Ji iš- 
anksto patepė Mano kūną laidotuvėms.”

TOMAS. — Ir ar mus nesudraudė ir tarė: 
“Beturčių jūs visuomet turite su savim ir, ka
da tik norite, galite daryti jiems gera. Mane 
gi ne visuomet turite.”

JUDAS. — Tiesą tu sakai, Tomaų aš gai
liuos ištaręs tokius žodžius. Ir liūdna man gir
dėt apie Jo tnirtį.

JONAS. — Deja, .Tam mirtis gręsia. Vyriau
sieji žydų kunigai, Rašto žinovai ir papsiejai 
A • . • v . t I». Jtapasi prieš Jį.

- JUDAS (neramiai). — Tariasi prieš Jįl1 Jo
nai, tavo baimės žodžiai išreiškia tiesų. (Panie
ka.) IŠtikrųjų, kas,gi Porėtų Jam bloga dalyti.

PKTRAS. r- Ar tu. nežinai, kad TČajifaa 
trokšta Jo kraujo? ~ _

JUDAS (nustebęs).Petrai, taip nekalbėk. 
Kajifas, tiesa, yra blogos valios žmogus. Tačiau, 
nemanau, kad jis nori pralieti šventų kraujų*

PETKAS. - Aš Kajifui, Gėdėonui ir ki- 
tieins nepasitikiu. Jie vinį Mokytojo neępkep-

JUDAS (švelniai). — Jų neapykanta, turėtų 
mgiht mnn prie kfctftesnfe meilės. -Broliai, aš,

bą. Jis veda (Dievo Avinėlį į mirtį.
ANDRIEJUS. — Užlaikyk savo sielą 

ta. Mes tankiai užmirštame Mokytojo žodžius: 
“Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami.” ’ •

PETRAS (karštai). - 
ties nebus, aš jums sakau, 
mirties, ir jūs, kad ir visi kaip bailiai pabėgsite, 
aš vienas Jo neapleisiu ir, jei reikės, galvų UŽ 
Kristų padėsiu.

ANDRIEJUS (švelniai). - Petrai, Pfettai, 
tu neparodysi didesnės meiles už mus. Kiekvie
nas mūsų mirsime už JĮ.

(Ateina senelis Osijas ir Abindas iš Kj* , '
OSIJAS. — Sveiki, prieteliai, Kristaus šo

kėjai. Per kiaurą naktį aš. jūsų ieškojau. Kris
taus išrinktieji, aš jūsų meldžiu, uždėkite rankų 
ant mano sūnaus ir pagydykt ji. Jis aklas* Jau 
bus'trys metai kaip jis apako. Jo.motin* (Senų 
ir naktį verkia.

JOKŪBAS.
kas ar jo tėvai nu

ANDRIEJUS. -

JUDAS. — Pamokslas buvo, a? Petrai, tu 
pamokslininkas. Tik bėda, kad tavo pamoks
lai visi tokie pat. Vis perspėjimai, vis perser
gėjimai! (Darosi tamsiau).

PETRAS. — Aš kalbu taip, kaip mūsų Mo
kytojas. Judai, “Budėk ir melskis.”

JUDAS (tarytum pašiepdamas). — Taip, 
“Budėk ir melskis.” jei aš tai tedaryčiau, vi
suomet būčiau alkanas... Saulė jau nusileido; 
neturite ką valgyti?

JONAS. — Mes kalbėjomės apie Mokytojo 
į meilę. Valgį užmiršome.

1. Garbę ir Movę Bieize malouAs, <
Tegul per amžins Tau duoda Žmoni

2. Ir mes prityrę Tavo gerybė*, ’’
Garbinam Tavo giesme linkamybt*

< x 'J ’ ----- - At
3. Dovanas Tavo tankiai atminę

Tan aejū sakom susigraudinę.
* Uždanga , »

“Dirvos” b-vės dovanotų 
smuiku. Daukšų chorui šu 
“Dirvos” b-vės mandalina, : 
Kalvarijos su kun. Vaitkaus 
dovanotu “Dievo Išganvto- 
jum,” Luokės chorui, Aly
taus, Skuodo, Linkuvos, III 
rus. premijos — Tauragės, 
Pušaloto, Žąslių, Lyduokų 
chorams. Premijuotosios 
kuopos lenkė savo, vėliavas 
ir teisėjai dėjo joms, vaini
kus. Paskui dar konkuravo 
geriausieji chorai, Jh^hazko/ 
Telšių, Rygiškių “Šviesos” 
choras,, o lietuvė amerikietė 
dainininkė p-lė Gribaite pa
dainavo t keletą dainelių. 
Balsas grynas, skambus, 
švelnus sopranas. Vyčiai į- 
teikė “Pavasario” s-gai a- 
merikonišką dovaną — 100 
dolerių. Visi chorai, daini
ninkai, sveikintojai buvo 
sutinkaim triukšmingu en
tuziazmu. Garliavos kuopos 
gyvuoju paveikslu — bale
tu ir paskum prof. Ereto 
padėkos ir atsisveikinimo 
kalba kongresas baigtas. 
Jau buvo 12 valandą nak
ties.

Būriais išsiskirstė chorai, 
pavasarininkai ir koncerto 
klausytojai į namus. Kon
greso dalyviai jau buvo nu
vargę ; ir patys sąjungos va
dovai buvo tiek prisivargę, 
kad ir pakalbėti jau negalė
jo. Ir kaip nenuvargs: trys 
dienos intensyvaus darbo, be 
poilsio, be atvangos. Nak
voti beveik visi gavo karei
vinėse ar mokyklose veik 
ant plikų grindų. Tiesa, 
šiaudų buvo. Bet iŠ kur pa
imsi tiek šiaudų, kad jų pa
kaktų kaip reikiant 10,000 
žmonių. Ir jaunimas pralei
do naktis vargingai, nepai
sant kad.vaikštynės, repeti
cijos, ir visame kame inten
syvus dalyvavimas dienų be 
galo malšindavo. Bet savo 
nuovargio jaunimas nepai
sė. Visų laikų jų nakvynės 
namuose girdėjai dainas, 
džiūgavimus, įspūdžių pasa
kojimus arba kaip mergai
tės karo muziejaus sodely 
buvo apdovanotos rožėmis 
už tautiškus drabužius. Da
bar išsiskirstė nnvatgę, bet 
praeis kiek laiko ir vėl tas 
pats jaunimas į naujų kon
gresą* Vytauto Didžiojo Ku-’ 

dovana Vili nįgrtikščio kdngrisBų* kuris į- 
vyks .1930 metais visų kon
greso dalyvių pareikštu lū- 
ke^B gal jau ne Kauną

r *
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Minėtas komitetas kviečia 
visus Brooklyn’o ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti minimam 
išvažiavime.

( Dienos programas bus įvai
rus. Bus įžymių kalbėtojų ir 
dainininku. -

Visi apylinkės chorai daly
vaus išvažiavime ir visus sve 
čius linksmins gražiomis dai 
nelėmis. —

Bus garbingi svečiai, tik kų. 
iš Lietuvos atplaukę ‘ ir tiki
mės, kad daug naujo pasakys 
visiems. ' • ' -

V. P. Jedinkus,
Buvęs Fin. Raštininką:

Čia 
s skaičiui

DAYTON, OHIO

lietuvių randasi nema- 
Visuomeniniame 

peikime katalikai užima pir-
’tpą vietų. Yra ir tokių, ku- 
-įie sėdi rankas sudėję iF-Jatr-

Be to, bus įvairiausi užkan- 
džių ir gėrimėlių — saldžių ir 
rūkščių, kur visi praalkusieji 
galės pasisotinti.

Taigi visi kas gyvas kvie
čiami būtinai atsilankyti į mi
nimų. gražų ir naudingų pokilį.

Važiuojant iš New Yorko, 
paimti ant Ganai St. subwav 
Jamaica traukinį ir važiuoti 
iki Forest Parkvay stoties; iš
lipus eiti po. kaire Į kalnų ir 
uz kelio miškely minimas iš
važiavimas. Brooklyniečiai ži
no visi.

nors
Ko-

ggrascių mažai pareina, 
'didžiuma moka skaitvti 
-fespondeneijų laikraščiuose ne- 

• • * • 
~rimato. Labai dažnai girdžia-

... .

□g®e vieni kitus niekinant ir 
-pravardžiuojant. Yra ir tokių, 
Jcurie nori būti ‘‘ klebonais. ’ ’ 

.-Jokie -žmonės daro gėdų prieš 

.jvetimtaučius.
Šios, kolonijos lietuviai eina 

dŠjĮnarkiais žingsniais prie iš- 
feutėjmo. Kur nepasisuksi, 

■Jtisur kalbasi angliškai, moka 
Šr ne. Mūsų vaikučiai neturi 

.inokytojo, kuris su jais skalbė
ja lietuviškai. Gerai, kad te- -•* *
yni mokina, o jei ne, tai jid 

negirdžia savo tautos kal
bas. Lietuviai turėtu laikvtis 

■Įjfc. « * *

itenvbes ir lietuvystės, šluo
kime lauk tuos, kurie priside
da prie nutautinimo mūsų jau- 
Simo, kurie šaldo nuo katali- 
kBko tikėjimo ir tolina nuo 

• savo bočių prigimtos lietuvių 
į kalbos.

CLEVELĄND, OHIO 

Muzikų čižauskų “Radio” 
•' * Programas 

jkętvęrge, liepos 28 d. 8 vai. 

d 9 vakare-dainuos Jonas ir 
larijona Čižauskai asistuojant 
F. Skirbanta baritonas ir Fr. 
Jagis, tenoras ir smuikininkas 
Tfitėlfe su dkompaniste Aldo- 
la Vilkeliene, radio stoty W. 

Hollenden viešbuty. 
•Svetimtaučiams labai patin- 

:a mūsų artistai Čižauskai. 
įau kelintų kartų yra kviečia
si, Bus dainnota keliose kal- 

f - • • > >

UŽstatvkite savo “radio

Radio

Nuo keleto metų čia gyvuo
ja lietuviškų draugijų Sųry-, 
švs. prie kurio priklauso du < 
delegatai nuo kiekvienos drau- ; 
gijos. Tas vietinių draugijų 
centras daug yra nuveikęs Lie- ; 
tuvos labui. Minėtasis Sąryšis 
nemažai aukų pasiuntė Vii- < 
niaus vadavimui ir kitiems 
Lietuvos reikalams. Ne kas k i- 
tas kaip tik Sųrvšys pirmuti
nis užgyrė rengimų “Lietuvių 
Dienos,” vėliau su stambia 
auka prisidėjo. Kasmet Sąry- 
šys rengia du istorinius atgi-Į 
musios Lietuvos sukaktuvių 
paminėjimus. Vasario mėnesy 
— paskelbimą Lietuvos nepri
klausomybės ir liepos mėn. — 
pripažinimų Lietuvoj per A- 
meriką. Surengimai būna į- 
vairūs: koncertai, prakalbos, 
vakarienės, piknikai ir visuo
met su gražiu turiningu pro
gramų, dalyvaujant augštiems 
svečiams. Sąryšio parengi
muose yra dalyvavę ne tik 
augšti šio miesto valdininkai 
bet ir pats Mayoras; ne tik 
svečiai iš senos tėvynės, bet 
ir patys Lietuvos atstovai A- 
merikoje dalyvavo Sąryšio pa
rengimuose dėl Lietuvos išgar
sinimo ir lietuvių garbės.

Šio mėn. 30 d. Sųryšvs ren
gia didelį piknikų gerai žino
mam Schuetzen parke, pami
nėjimui 5-rių metų pripažini
mo Lietuvos per Ameriką. Da
lyvaus visi mūsų parapijų 
chorai. Bus dainuojamos lie
tuviškos ir amerikoniškos dai
nelės. Užkviestas yra pagar
sėjęs Lietuvos orlaivininkas 
kapitonai Darius. Bus ir ki
tokių dalykų. Atsilankiusieji 
kaip visuomet bus patenkinti.

Nauja nesukūręs, sena negriauk. 
R. Striupas.

Kūdikiai Mėgsta šį Sveiką Desertą 
o ima jį tik vieną minutą padaryt

T
IK rieke, kėkso arba apskritas biskvi 
tas—

Apdėk uogoms arba supiaustytoms bananams, 
arba apelsinais (orančiais).

O ant viršaus visko-apipilk gausiai
BORDEN’S PASALDYTO KONDENSUO 
TO PIENO.

Kūdikiai labai jį mėgsta—sykiu ir labai mais 
tingas.

Atrasi, kad tai yra vienas iš ekonomiškiausiu 
desertų, nes kainuos mažiau negu perkant cuk
rų ir Smetonų paskyrimu.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų 
Kiekvienas Borden Leibelfa kaip ntvaizdaotn turi didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausią premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabriniu daiktu. lėkSėių. laikrodžių ir, 
daugelį puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leibelials nuo 
žios rnSles Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe
lius šiandien. Tamsta džinpgsles. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI iliustruoto katalogo, kurtame randasi daug premijų.

Mūsų Boston'o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Frienęl St., arti Haymarket Sų.

/ KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALL RIVER, Mstse. -RRTDGEPORT. Ct PROVIDKNCE, R.T. 
14—3-rd Street 1<1C5 Congress St 49 ?Aborn Street
arti Bedford SL arti Main Street tfrtj tVashlngton St

—Įsigyk Šių Stebėtinų Knygų
“MIIk—arui lt* nsing Ic cnooklng," paniAė Mrw. Rently. Tai I* 
Rba|nnės pulklnnM knygutė npk» pl<mų !r jo vęrtojimų nnmaoM*. 
Tik atsiųsk savo vantų, ndrvsij ir kurtų Palto ženkle!] oi 1rtc. 
apmokėjlmnl pakavimo. Įvrstnntlrao ir tt

TITE BORDEN COMPANY, BORDEN BT.DO,, NWW TORK 
'—-v. _ * - . t. f ♦ I -VH«. t.

-■j Dantavo per Radio,

Birželio 3W'd.”pp. Čižauskai 
dainavo per Radio WJAY. 
Šios stoties manageris p. J. 
Mack gėrėjosi p. Čižauskų dai
navimu.
p/isakė: ‘‘Marvelous bari ton,” 
o apie p-nių Marijonų. Čižaus- 
kienę pasakė, kad ji turi 
“Specially vonderful sopra
no.” r

Lithuanian Investment Co. 
arba Čia žinoma Lietuvių bu- 
čerių korporacija po septyne- 

Aple p. Čižauskų jis. xju metų gyvavimo priėjo prie 
bankroto. Direktoriai nutarė 
šaukti ekstra susirinkimą rug- 
piučio 11 d. '

Tad visi šėrininkai būtinai 
sueikite prie paskirstymo kor
poracijos turto ir užbaigimui 
kitų reikalų. ■ > '

Susirinkimas bus šv. Jurgio « 
draugijos svetainėje, 8 vai.-va
kare. •

P. Mack taipgi sveikino mū- 
imuikininką p. Vilkelį ir 

akompa-
sų 
jo žmonų Aldonų 
Ipistę.

Visi, kurie tik klausėsi per 
radio iš WJAY stoties lietu
vių muzikos ir dainų gėrėjosi.

Dabar Radio stoties mana- 
džeris kviečia artistus Čižaus
kus dainuoti per radio kas 
antra arba trečia savaite. P. 
Čižauskai pakvietimų priėmė 
ir atvėsus orui pradės pildyti 
programų.

Garbė lietuviams turint to 
kius artistus.

Clevelandiečiai ypač laimin
gi turėdami p. Čižauskus ir p. 
Greičius, kurie irgi' pasižymi 
muzikoje.

Retoj lietuvių šeiinynoj ne 
rasi kokio nors albumo. Bet r e
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai Kiekvienas laikus save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50,į

“DARBININKAS”
366 Broadvąy, So. Boston, Mass

Virimo Receptas
Vardan sveikatos reikia nors po 

sykį į dieną valgyti ką nors iš sė
lenų padaryto. Sėlenos (bran) ran
dasi pardavimui skanioj fornioj ir 
galima panaudot daugelyj formų 
šalip kaipo grūdų. Sėlenų kleckus 
visi mėgsta — sėlenų duona su 
mielėm ir pyragaičiai taipgi ska
nūs. Selenų galima dadėti ir į rie
besnius, arbatinius pyragaičius. Du 
šaukštai į dieną skaitoma apsau
gine doza, ir tiek lengvai galima 
su valgy t poroj kleckų. Sekantis re
ceptas parodys kaip pagaminti 
kiaušinienę su sėlenom, kuri yra 
sveikiausia ir skaniausia.

Kepta Sėlenų Kiaušinienė
1 puodukas sėlenij 
2į puoduko karšto pieno 
į puoduko cukraus 
| šakštuko druskos 
Į šaukštuko vanilos
3 lengvai suplakti kiaušiniai.
Sumaišyk sykiu ir kepk svies

tuotam inde iki kiaušinienė sukie
tės. Kiaušinių trynius galima su
naudoti pudingui, o baltimus pa
darymui putų kurias uždėjus ant 
pudingo reikia aprudinti pečiuje.

Virtuvės patarimai.
Lengviausias būdas nuvalyt pe

čių yra suvilgtus skarulį kerosinft 
ir juo trinti.

Jeigu valgį gaminant prie pe
čiaus apsidegini dėk ant tos vietos 
košelę iš avižų miltų ir šalto van
dens. Avižos apramins ir'greičiau 
išgydys nudegimą.

Ledų šėpą reikia laikyti švariai 
kiek galima ir kaip kitas narni) da
lis. Kas rytas reikia numazgoti 
lentynas.

Kad neprisviltų pienas verdant, 
išvirink puodelyj vandeni apie co- 
no giluo ir paskui pilk pieną.

Naminiai pasigelbėjimai
Sutraukimui sveterio, išmazgok 

jį labai karštame vandenyje ir iš
plauk tyrame karštame vandeny
je, po to tuoj pamerk i šaltą van
denį. Permaina iš šilumos i šalti

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 .

“KAR|”
“ Karys ” rašo ne tik apie įvai

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

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo prą 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

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

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

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

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

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

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

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

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

“Karį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

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

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

Dv. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, IUinois.

Redąktorius—Kan. C. Matulaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, IUinois.

I Vice-Pirm. — J. Svirskas,
104 Dorchester Street 
Worecster, Mass. ;

II Vice-Pirm. — O. Adomaitienė,;
36 Norton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
___ 6 CommonWealth Avė.!

Woreester, Mass.
Iždo globėjai »— 

Kun. P. V. Strakauskas, 
50-W. 6th Street 
So. Boston, Mass.

J. Tatulis, 44 Barelay St, 
Woreester, Mais.

RaAt — V. J. Blavackas, 
104 Dorchester St, 
Woreester, Man.

ps?■r.
ŠEIMININKĖMS KELRODIS

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvi SeiminlnkS- Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus lodomus kožnai Lietuvei šeimininkai.

sutraukia vilnas. Dar labiau su
traukimui, padžiaugk jį sausame 
šaltame ore. Pirm negu jis visai iš
džius pasidėk jį ant stalo ir ištam
pyk kaip reikia. Nepakabink sve- 
terio džiovinimui, nes jis išsitam
pys ilgyn, bet sudėjus j kokį mai
šelį pakabyk džiūti.

Prašalinimui rūdies nuo vario, 
vienatinis dalykas yra trinti žvy- 
riniu popierių, pašlapinant, kerosi- 
nu laikas nuo laiko iki rūdys pra
dings.

Geriau yra užsiakyti po biskį le
do kasdien negu imti po du ar tris 
sykius savaitėje.

Grožės Patarimai
Kad blakstienai augtų reikia 

tepti alyvų aliejum arba vaselinu. 
Niekad nenaudoki! tam darytų 
preparatų su perfumu arba ako- 
holiu, nes jie užgauna, akis. Ką 
nors dedant ant blakstienų reikia 
daryti labai atsargiai kad niekas 
nepatektų i akis. Geras būdas ap
saugojimui kad niekas nepatektų 
į akis laike tepimo yra tai suvy
niojus šmotą popierio padėti po 
blakstienomis pirm tepalą naudo
jant. Blakstienus reikia šukuoti 
porą sykių į dieną, naudojant še
petuką isęapačios, ne iš viršaus ir 
braukti Į viršų.

Ypatiška Sveikata
Vienas iš paprasčiausių atsitiki

mų namuose yra tai nusideginimas 
arba nusiplikinimas. Gydant to
kios rūšies susižeidimus, svarbu 
prašalinti orą nuo sužeistos dalies 
kaip greičiausia galima. Mažiems 
apsideginimams, sumaišyk bonku- 
tę sodos Bikarbonato su šaltu van
deniu kad pisidarytų švelni koše
lė, ir greitai užtepkit ant nudegu
siu iki s*-
žeistojdaly skausmas praeis, pas
kui numazgoti su šaltu vandeniu 
ir užrišti užtepus raminantį alie
jų. Carron aliejus tam geras. Ki
tas vaistas yra pamarkius skarulį 
gerame Sėmenų arba Saldžiame 
aliejuje.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

Standard arba Challenge pienas užganėdins visus virtuvės 
reikmenis kada tik reikės pieno ir cukro sykiu. Taupyk leibe
lius ir už juos gausi dovanas.

Nėra to kampelio, kad ne- Ramų likimas veda, užsi- 
būt kryželio. spyrėlį velka. — Kleanthes.

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

“IšEIViy DRAUGI”

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 
lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvienų 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 a7 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mSn. 3 šilingai ir 6 penai.

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

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

Redakcijo rir Administracijom antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. GUsgovn S. S. Scot- 
land.
'f - ■! ' .
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krttfius, 
)ku gerai

.Tas tris dienas pereitos 
savaitės Bostonas minės il
gai.

ir šeštadie- 
ūžė, t unks miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir £ i 

to, dar kas mėnno savo skaitytojamš duoda įžymi 
tuvoswVįj^o paveikslą

;®8^^’tRIMIT4” metams arba pusėi 

gaun^aa^oi-jddmių 160 pusi, knygą “Špionažo;

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintįs
Trisdešimt dainų /...............

PARSIDUODA MAŽA ŪKĖ
WOBURN, Mass.—Stata su vi
sais Įtaisymais, dvi vištinyčios, 1 
didelis tvartas, 4-ri akeriai žemės, 
daiig vaisinių medžių. Prekė la- 
bąi žema. Mažas įnešimas. Atsi
šaukite: J. STUKAS, 2 Balmoral 
ĮPk., So. Boston, Mass. (L-26)

J Savo įteibs ppvenimą šių 
dienų žmonija žiūri pro ma
žinamąjį stiklą, p. į ją upm- 
pantį ftasaulį pro teleskopus

Turime gerą progį lietuviui 
jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz- j 
nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
[parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

jeigu gali šį reikalavimą išpil
dyti, mes parodysinre kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai į šį 
skelbimą bus. nžlaikondi slaptybė
je. Atsakymus siųskite . taip: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass. - '(f)

devynI Oro Karaliai 
BOSTONE

Ketvirtadienio vakaras, tai 
buvo Šharkey-Dėmpsey va
karas. Nors jau tą dieną 
dienraščiai plačiaį rašė apie 
[atlėkimą pasižymėjusiij. la
kūnų ' Lindbergh, feyrd, 
Chamberlin ir kitų, bet pla
čiosios visuomenės nesuįdo
mino, nes visi tik kalbėjo a- 
pie kumštynes.

Praėjtls kumštynėms pla- 
Įčioji visuomenė pakrypo 
prie lakūnų. J Visi kas gyvas 
ėjo jų pairiatyti. 

Į Penkiadieny 
Įny Bostonas 'tik 
mavo. Pulkai kariuomenės 
ir visos miltarinės jėgos bu
ko ištrauktos ^-gątvėą^h 
llijoninė midi a qaakėi valioti 
I lakūnams perlėkusiems At- 

, lantiką ir Dąeifiką. Apse- 
giojo juos medaliais už jų 
dtąsą. a

Lindbergh buvo pirmas^ 
kuris perlėkė sker^aiAk^^-; 

nal žuvo,- nui i * t m . ,;.v 
. Taipgi atlėkė Oiamberlin,

' “DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo
nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbūs ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią- 
į geresnę ateitį. , • ’ ‘ ' -j

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

‘‘DARBININKAS ” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako i 
klausimus savo nuolatiniams skaitytoj anas.

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

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas pfivaio skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

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

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas : Kaunas, Nepriklausomybės Aikšte 
2-ra, LltĖUlNIA.

Didesnė iš tų dviejų kom
panijų veikė po sekančiais 
vardais — Florida Lloyds 
Organization : Intemational 
Lloyds A geneles, Ltd.; In- 
temational Lloyds Lt.; Iii- 
tėmaĮtional Lloyds;’ A. J. 
Josephs prezidentas ir L. I. 

_ • Stern sekretorius.
Antra kompanija 

pašto siuntinius* po vardu 
Interstate Resort Organiza- 
tion; Interstate Resort Sub- 
dividers, ir E. Hjelmer, ir 
apart Floridos dar pardavė 
lotus' Wisconsine.

Abi kompanijos vartojo 
labai gražią literatūrą ir 
puikius'apgavingus paveiks
lus prigaudinėti lengvati
kius, ir abidvi kompanijos 
pardavinėjo lotus toli nuo 
vieškelių ir nebuvo lengvai 

. automobilių prieinami. Bet • , . .. .. >z_visi apgarsinimai pranese, 
kad tos žemės buvo arti di
džiausių gatvių ir pagerin
tose vietose.

Joseph ir Stern, preziden
tas ir sekretorius, iš Lloyds 

% Organization pereitą liepos 
mėn. pasirinko Alacliun ap
skrityje netoli Gainesville, vieną mylią pakol rado lo-

Daugelis tų lotų buvo par-’
I , ■'•i''' *'■ ' . > .-.."i . • Iduota, >nors t wąes kompani-t 
jos Rųg-
sėjo 15 d. “option” išsibai
gė bet kompanija žemės ne
pirko ir nedėjo jokių pa
stangų sugrąžinti pirkėjams 
pinigus. Tik netekus tos že
mės, kompanija pasirinko 
kitoj vietoj. Pastatė judi
nama lenta su. vardu

' “Lloydsdale,” kuri lenta bu- 
gavo vo nešama iš vienos vietos 

į kitą paveikslo tikslams 
privilioti daugiaus pirkėjų. 

Bet vėl “option” išsibai
gė. Šitą sykį Stern ir drau
gai nupirko nuo 300 iki 400 
akrų žemės astuonias mylias 
nuo originališkos vietos už
mokant $18 už akrą. Kilno
jama lenta vėl vartojama 
kaip ir girnių lotų “blue 
prints.” Nuo tų • apgarsini
mų buvo galima tikėti, kad 
visa Florida Lloyds Organi- 
zation žėiiiė buvo pagerinta, 
kad nainai jau pastatyti, 
gatvės paskirtos, ir vanduo 
ir elektra įvesta.

Bet ištikto buvo tik gi
rios, apie 15 myl. iš Gainės- 
ville. Pašto inspektorius, 
kuris tyrinėjo reikalą, turė
jo keliauti per girias, beveik

Popieruoju, labas 
ju ir' nikeliuoja 
kranusčtc. Dirl 
ir pigini . A*. AK 
^vc.,7Cambridįe, 
tęr 2876-R. nuo .5 iki 10 vakare, 
nedaliomis iki2 vaL j>.p. (L26)

DABAR NE SENIAU

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įti
kiu, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko hė- 
gaištant visa kas dedasi mūsą krašte ir visame pasauly 
greit galima Sužinoti iš “TRIMITO.”

“TĖiMTtAŠ” ne partinis sivaitinh tetykti- 
tis, paveiksluotas, trumpai ir supranfaihai f^ofisdiš Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyy^>'

nimų. piKejams^iąE^ad ne
buvo ‘ jprhnešfa/ Ka^ ’Jų nū-’ 
pjrkįa žemė būyapenųajny-i 
tą nuo vienos vietos kiton.

. ~ > j

, Interstate Resort Organ- 
ization ir Int^state. Resort 
Sūbdividers, kita kompani
ją prieš kurią įsakymas iš-, 
duotas, buvo Biznio vardai 
tųjų Emil Levy ir T. H. 
Kiapperieh. Jie pirmiaus 
turėjo “buckeishėp” biznį 
po vardu AVarren, Lois ir 
Oompafiy, kurį biznį Pašto 
Departamentas taipgi tyri
nėjo.

• ■ " . ‘ s- ’r - .» •

Klapperich nuteistas- nuo 
vieno iki dešimties metų Jo- 
liete kalėjimai!.

Lloyds organizacija var
tojo apgavingus keturių 
puslapių apgarsinimus su 
gražiais paveikslais gražių 
namų, medžių, gatvių. Ant 
apgarsinimo buvo matyti 
miestai Jaspęr’ ir Genoa, 
Hamilton apskrityje, Flori
doj. Ir šitą žemę inspekto
rius rado labai toli nuo ap
gyventų vietų, ir absoliutiš
kai be vertės žemdirbystei,

Levv ir Klapperich irgi 
pardavė žemes Wisconsine.-

Šitos kompanijos vartojo 
netik viršmiiiėtus apgarsini
mus, bet ii- lengvus “puz- 

Izles” laikraščiuose su pra- 
I nešimu, kad žmogus kuris iP1^ 
gaus gražų 20x100 pėdų lotą j 

Į už dyką. Bet kuomet žmo-! 
nes pasiuntė atsakymus at
gal gavo laišką pranešant 
kad jiems savasties doku-Į 

Imentaš bus išduotas jeigu 
/ tik pasiųs $5.85 užmokėti už 

perdavimą. Laimėtojas ta
da buvo ragintas nupirkti 
Ikitąlotą^padidintrtrt^ kurį I 
laimėjo, ir už šitą naują lo- 

Itą buvo prašyta $49.50. Bu
vo pranešta, kad tie lotai, į 
trumpą laiką, bus verti net 
dešimts syk tiek kiek jie už
mokėjo. Kadangi žemė bu-į 
vo parduota apgavikams už 
$2 už akrą, matyt kiek pel
no šitos kompanijos apga- 
vingai padarė. '

F.L.I.SĄ

“Maikia “kiinigų” draū- kė ' Facifiką ir lakūnai 
gas rašo: “Pereitą sered£ Byrd, Noville, Acosta ii* 
Lietukų parapijos-mokykla Baicheh. . p ;
m vosurengųsiv išvažiavimą Beparoduojant užėjo smar-į 
vaikučiams į Spot Pond.” ti audrą, bet-parodos neiš-i

> Gaila, kad. nežinojau, ka4 sklaidė. y l
“Keleivio” parapijos vaiku- So. Bostonas^ irgi turėjo 
čių buvo išvažiavimas po til-: progą pasveikinti lakūnus, 
tais Spot Pond. Būčiau nū- nes*leitenantas Hegenberger 
ėjęs ii* vargšils vąikučiūs nū- čia gyvena.
sivedęs į’ Marijos Vaikelių - Virš 25,000 žmonių susi- 
draugijbs išvažiavimą, kur rinko į Marine Park, Kal- 
jokių tiltų iiebūvo. Be to? bos sukėlė didžiausias ova- 
aš pirmą karią girdžiu, kad cijas. Sveikinimams nebuvo 
“Keleivio” Maikis Savo pa- galo. Laike parodos susi- 
rapiją vadint# “lietuvių pa- kimšūsioje minioje vienas 
rapijos ihokykia.” . nuo spaudimosi V mirė ir

Man ^ądla, ■ kad Maikio daug sužeista. ■ :
parapijos vaikučiai tūrėjo | Devintas oro karalius, tai 
lindėti po tiltais, kur net mūsų kapT Darius, 
vargšai nuo .žaibo sugadytoš 
elektros apsidegino. ..

Toliau “Keleivio” “kuni
gų” draugas rašo, kad nuo | 
trenksmo vaikučiai labai 
persigando ir pradėjo bai
siai rėkti. “Keleivio” za- 
krastijonaš su “t-yčeriu”, 
puolė aūt kelių, ir pradėję |Shedlow 
žegnotis. “

Labai gerai, gal nors per
kūnėlis “Keleivio” zakrasti- 
joiią ir' parapijoms atvers 
viri a Dvasios, i Šventos.

Toliau > c ‘ Keleivio ’ ’ kuni
gų”, draugas Jporina pamo- 
kinitną savo y kuhigužiams 
šiaip: .; >-

“Bent dabar mūsų kuni- 
gužiai turėtų pasįstėngt'tin- 

į kainai išaiškint tiėmš vaiku
čiams i 
mūs.” ■ 
• /“Af nė w _— 
Įkimigužiai gali vaikučius iš
mokini/ apiė dgaintoš apsi
reiškimus, kuomet pats 
“K-vio” “vyskupas” Mai
kis mokiną^ kad nėra To, 
kurs tą g&ntą sutvėrė.

Marijos Vaikelių draugi
jos išvažiaviųį£, kuris įvyko 
irgi Spot Fonde, tokių atsi
tikimų, kaip pas Maikio pa
rapijos vakučius patilčiais 

I atsitikę nebuvo.
Tiesa, pėfkuiiėlis pasi

trankė, bėt nė vieno vaiko 
nesužeidė ir heapdegino. 

I _ Rep.

Pof^iNIO SKAITLINĖS. 
į ŠIANDIEN

Vėliausios skaitlinės bu
vusio potvinio Louisianos 
valstijoje yra šios: «

Žuvo 306 žmonės.
Milijonas žmonių neteko 

lianių.
Šeši šimtai astuoni tūks

tančiai žmonių šaukėsi vi
suomenės pagelbos, bet visi 
išskyrus 35,000 sugrįžo į sa
vo namus. . I

Šimtas ir.vienas apskritis 
buvo apsemtas vandeniu.

Fenkiosdešimts dėvyniuo-i 
se apskričiuose jau visai 
vanduo nubėgo ir laukai sau
si-, " -• ••

Kiti 22 apskričiai beveik 
sausi. .

Viso 3,500,000 akerių ja
vų vanduo išplovė.

Laip maždaug yra šian
dien potvinio vietose.
' -Apie’ potVihį afneriklcčiai 
daug mažraū kalbėjo ir grei
čiau pamiršo, negu apie 
Lindbėtgbfc nors nuopotvi- 
hię daug žmoiiių i^tėko gy
vybių ir daug dar ii šian- 
dferi bodą l^hČia.
Į* - . - - - _—*■-< . 2. •

KAP. DARIUS APLANKĖ 
“DARBiNlNKĄ”

»-• — - ' ’

Pirmadieny po pietų kap.
,Darius ir jo draugas ponas 

r su palydovais ap-
ilankė “Darbininką.” Jis 
papasakojo apie savo kelio
nę oru. Iš Chiėagos New 
Yorkan viso 1,000 malių jam 
užėmė lėkti 10 vai., o iš New 
Yorko Laivrencan (Palan- 
gon) 2 vai. ir 50 minučių, o 
nuo Russell Ėstate, Ando- 
ver, Mass. .mažiau nė 20 mi
nučių. Kelionė buvo puiki. 
Aplėkė kelius kartus Bosto
ną ir 11:15 vai. ryte nusilei- 

apsireiški- do East Boston airporte.
4 kap. Darių patiko būrė-
Kaip jūsų li^ lietuvių: ady. J. Cuiiys, 

Albertas Kibūrys, Dr. Ka
počius, Feliksas Žaleckas, 

’ 1 Ščensnuleviciųs ir V. 
Grudzinskas..

Pirmadienio vakarą ap- 
ankė Sharkey, o šiandien 
pasiruošęs lėkti New Yor
kan. Laimingos kelionės.

MIŠKAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos .........................   .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą...............   .>. .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas............ . ........... c ^5
15. Pirmyn į kovą.................................  .50
16. Mes grįšim ten .. ................   .75
17. a) Išauš vasarėlė, •

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

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

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

20. a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno........ .. . . .... .50

51*: ū) Oi džiūm-džium,
b) Už jūri^ . . ,t
c) Kalbin jaunas bernužėlis,
'd) Aš turėjau-vištą . J... ’.. :: . j '. r?.' * .50 

22. aT^kiišid irytėlis, ' ‘ ų
, ■ b) Oi laksto vanagėlis* -,' , ?•

c) Kur Nemunas, dl^Oi čiūčia-liūlia .50

’ VišdS virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdatni užsakymus 
drauge pnsjųękįte įr pinigus., Visuomet adresuo
kite taip: . •
fS < , ' i “DA&BININKAS”
366 We^ BfufcdlHft ' -South Boston, Mass.

I



t

Kitą dieną susirinko apie* namuosev *

,T

F. L. I. S:

X.

I

r-M

‘‘Senas pasakymas, jog mo
kydami kitus, patys mokomės, 
niekur.geriau nėra patikrina
mas, kaip ten, kur patys moko
me save.” (Dinteris)
,■ v—y. ■■1 L~.

TeL Brockton 5112
D A N T I S t'A S

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietą
705 Main St., Montello, Mass.j

(Kampas Broad Street)

g LIETUVIS DENTISTAS | 

IDR. ST. A. GALVARISKII 
| (GALINAUSKAS) 1
J414 Broadway, So. Bostooi 
g Telephone So. Boston 2300 
a Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, p 
1 nuo 1 ;45 iki 5:20 po piet ir nno 7
H iki 9 vakare, šventą dieną pagal stf M 
įį sitarimą. ,
Biiiairciii^Piim^

Kuomet kiaušinių pilna ir 
jie pigūs, reikia * domės

F. L. I. SJ\

ir pridėk vandens LAIKAS SUDĖT DURŲ IR( kuriose vietose 
60 moterų, norinčių suįiesė- liu moterys iš kiemo buvę iš- stiklo (sodium silicate) vi e-

lllšįvį

kia juose pradurti mažą 
skvlelę. Tai daroma, kad iš- 
leidus orą iš kiaušinio jam 
sukaitus, ir tuomi neleis su
trūkti.

—. LANGŲ SIETUS 'daug pagelbės išnaikinimui 
’ Geros- šeimininkės užduo- tų,* lamos 'netikėtai įsigavo.

‘r
Kuotū

KAIP KONSERVUOTI
• KIAUŠINIUS

ITALIJOJ RADO AUKSO 
KALNUS

, .Žmonių padavimai apie 
paslėptus žemėje turtus pa
sirodo. nęvisumet buvo pra- 
manyti ir kartais turi daug 
$jkrenybes. Ypač tie padavi
mai, kurie, eidami. iš kartos 
į kartą nenustoja savo pir
mykštės prasmės. Sakysime, 
kaip padavimai apie paslėp
tus, turtus arba brangiąsias 
jaugęs žemėje. Kad tokie 

! padavimai daug teisybės tu
rį, rodo ir. šis pavyzdys. 
Šiaurės Italijoj, apie Turi
ną labai senai vaikščiojo 
žmonėse padavimas apie tai, 
kad kažkur kalnuose esą 

' tiek daug aukso ' ir jei jis 
•kam nors pasiseks rasti, tai 
radėjas būsiąs turtingiau
sias žmogus pasauly. Kai 
kurie padavimai net nusa- 
kė ir vietas, kurias netruko 

į visur gausūs aukso ieškoto
jai surasti. Tačiau visus 
juos sekė beviltingai nepasi
sekimas. Ir pasirodo tik dėl 

“te, kad jie nepažinojo auk
so, kuris neretai jų kojomis 

- mindomas šypsojosi vilingai 
y gelsva ugnele ir ieškotojų 

sielvartos. Matyt ilgai auk
sas dar būtų buvęs nesuras
tas, jei ne italas Džiovoni 
Bufinati, kuris grįžęs iš Af-^‘ 
tikos aukso kasyklų nusipir
ko Turino apylinkėj bakū
žę ir žemės sklypelį, tikėda
mas senatvę tėviškėj ramiai 

y praleisti. Jis visai pripuo-, 
lamai kalnuose pastebėjo to- 

| kio akmens gyslas, kurio 
jam Afrikoj tiek metų teko 

L giliai žemėje rausiantis ieš- 
& koti. Ištyrus radinį Turine

ir Londone, pastebėta nema
žas nuošimtis aukso.

Šis radinys Italijoj sukė
lė didžiausią susidomėjimą. 
Nuodugniai ištirti ąuksą bu
vo pasklida tam tikra geo
logų komisija. Iš tų duome- 

kuriuos komisija turi, 
’ daro išvadą, 

galima būsią 
15,000 kilogr.

TĮr į- 
I fe

ŪKIŲ GYVENTOJŲ SKAI
ČIUS MAŽĖJA

ISuv. Valstijų ūkių gyven
tojui skaičius sumažėjo net 
649,000 *■ žmonių pereitais 
metais, kas * aiškiai * yra* ati
džiausias sumažėjimas' šiuo 
1920 m., praneša Suv. Val
stijų Agrikultūros Biuras. 
Sausio 1 d., 1927 m. 27,892,- 
000 žmonių gyveno ant ūkių, į “gero kiekio vaistų” par-

•» f . w .
~Ttr.*~ MoTTtetierrPstrsavtr par na -kvortą,- paskui- gerai iš-
........................ ‘ ~ fūbijs«§iĮ^kiu lOfišyk. .^ądąfsndėk kiauši- yra anksti sudėti sietus Pasekmingas musėms nuo- 

‘fĄreįpĖ^m^^.ger- įinis. [Nuriju coliai van- į iabguš ir duris, ir užmušti das tąi ąiĮpjąi^yjnaą trijų *** •“* _ ■ • ^ • V • ! y V -j y f i" •• • • ? .

dėjėja vigom^ll 
ti ir tik paklodė 
bus eiti į kiemą,dmr būsian
ti gimnastika. Kieme visos 
turėįp ^usikpbiąe užtvankų 
ratujsuktis aplink rAedį išti| 
są valandą. Tačiau nepra
ėjo nė pusvalandžio, kaip 
ratas pradėjo irti, nes dau
guma “besigydančiųjų” nuo

v i '
ihj iha: . _

ma, bet įlies norėjom tik pa- 
kiek didelė žmogaus 

Įčtailumo riba.” '
J

kiek galima ankstyvas mu- ^nažų šąuk 
sės, kol jos dar negauna .nio formai 
progos^ veisimuisi. Papras- j pieno arba pasaldinto van
ta muso padeda nuo 120 iki dens.
159 Idanšinukų vienu sykiu, 
ir per vasarą padeda po tiek 
nuo dviejų iki keturių sy
kių. Šie kiaušinukai išsipe- 
ri į dvidešimts-keturių va
landų dieną, ir miegojimo 
})eriodas nuo trijų iki šešių 
dienų. Praėjus nuo dviejų 
ir puses iki dvidešimts die
nų nauja musė jau deda 
k i auši nukils. Kitaip sakant, 
nauja musių veislė vidurva
sary prasideda nuo kas 11 
iki 14 dienu.j *

Keletas musių paprastai 
įsigauna į namus, ar tai du
ris darinėjant ar per ply
šius. Visi valgiai turi būti 
gerai uždengti, kad muses 
negalėtų jų pasiekti. Išde- 
liojant'musėms nuodus kai-

.. ....-------«... ‘

l DVI 2-JŲ ŠEIMYNŲ STUBOS 

| dar neužbaigtos, City Point, Mar- 
| ine Rd., netoli M. St. Ant pirmu 

| lubų 5 kambariai, re sepšin bąli ir 
| sun parlor, ant antrų lubų 6 kam- 
| bariai ir sun parlor. Bus šilto 
| vandens šiluma atskirai kožnai 
j, šeimynai, užpakaliniai piazai, vie- 
| tos dėl garadžių. Kreipkitės tuo- 
| jau pas savininką A. J. Kupstis.

• DVI GROSERNĖS
I Viena už’$200, daro gerą biznį, yra 3 kambariai užpakaly
► krautuvės. R-enda $20 Į mėnesį; kita krautuve už^700 su. 
! lisu, daro biznio apie $250 į savaitę. Nepraleiskite šią 
I progą, kreipkitės pas A. J. Kupstis.
’ ANGLYS JAU ATPIGO, katriems galima dabar pata
! riam pirkti. Kreipkitės pas:
: A. J. KUPSTIS
> 332 West Bxoadway, South Boston, Mass.
I Ofiso Telefonas: South Boston 1662—1373—0441
t Gyvenimo Tel.So. Bostno 1091.

žą nesmagu-Sens turi dengti kiaušinius 
visuomet.

Pilkiais, są*konšewuotais 
kiaumniaįs #lri bi|ti - laiko
mas vėsioj, sausoj vietoj,^ge
rai apdengtas, kad skysti
mas neišgaruotų.

Šviežius švarius kiauši
nius tinkamai konservuotus, 
galiina 'pą^kmmgai nąųdoti 
prie virinio ir vąlgynioC Jei 
konservuoti kiaušiniai ~bus 
viriifanii, prieš verdant rei-

S 
k’S

4 4

Yra aišku iš nužiūrėjimo 
visų musių paprotį, ’ kad 
sietai ir musėms nuodai bū-? 
tų nereikalingi 'jei vietos,' 
kur musės veisias^ būtų nai
kinamos ir švariai užlaiko- 

, -i s ■ ju;- t j p- kmos. i.-
F. L. I. :Sk

pigūs,, 
kreipti kaip įuos k^pservuo? 
ti ^ienaąi. Šviežius kiauši
niui tinkamai sukonseiya--  ------------- -- ——; faikyti 3iuo ąt-, 
šuonių iki dvylikos mėnesių 
gerame stovyje.

Kad turėtr cgęras pasek
mes, .kiaušiniai turi būti 
švieži ir švarūs; Kiaušiniai 
kurie plaukioją, nėra švieži 
ir dėlto negalima jų konser
vuoti. Nereikia.-jų plauti, nes 
tas nuima' pievelę, kuri su
laiko juos nuo gedinio, bet 
jei, kiaušinis pešvarųs, gali
ma jį nušlųostv’ti skepetai
te pamirkytajactė. Niekuo
met nereikią konservuoti 
labai nešvarių kiaušinių, nes 
tokiam stovy jie suges.

Geras būdas konservavi
mui kiaušinių yra varto
jant vandens stiklą (sodium 
silicate). j- x . •

Reikia imt|-vieną kvortą 
vandens stikfo sodium sili
cate ir devynias kvortas 
vandens, kyjis^.atvirįntas ir. 
atvėsintas, ir tą visą supil-

bet sausio 1 d., 1926 metuo- griuvę iš jųiovąjrgįo rąįt^sL. 
r.----------------4- oo nnn meįu ^ęįebįasį g/4vto-

jiį,. bet visų įnųsfebimUi, jų 
nebuy4.: Į nalp£ durvšFbuvo Vus įgalima 
užrakintos; kiemas aukšta 
mūrine siena buvo aptvertas 
— neišeisi. Kad ir galima 
būtu išeiti, tai takiuose rū
buose,.' kaip paklode-, apsi
gaubus, Pąrvžiaus gatve to- 
ėjo nė pusvalandžio, kaip 
Ii nenužvgiuosi. Tuoj ap
spis didžiausios minios prie
tikius mėgstančių žmonių.

Moterys atsidūrė tokioj 
būklėj, kurioj drovu net pa
galbos šauktis, bet; ir tylėti 
tuščiam kieme nebuvo pra
smės. Prancūzų laikraščiai 
rašo, kad vaizdas kieme bu
vęs toks, kokio jokie kino 
artistai nesuvaidinsią. Kie
mas atrodęs tarsi slapto mi
tingo vieta, kur susirinkę vi
sais atžvilgiais Ievos dukte
rys svarstė nesmagią savo 

Ne- būklę. Nežinia kuo būtų bai- 
trukus .po skelbimo pasiro-gūsis ši komedija, jei ne na- 
dymo ištisas būrys storų mo sargas, kuris išgirdęs ne

paprastą erzelį 'kieme susi- ti į penkių galionų puodą, 
domėjo pažiūrėti. Ko ne ap
alpęs vargšas iš nustebimo 
ir juoko visa tai pamatęs.

Didžiam moterų apmaus 
dui jis pranešė nesmagią 
naujieną, kad namas tuščias 
ir buvęs tik kelioms dienoms 
išnuomuotas kaž kokiam llam atvėsus, atmieruok aš- 
ieplioriui. tuonias kvortas, supilk į

se net 28,541,000.
Rokuojama, kad net 2,- 

155,000 žmonių persikėlė 
nuo ūkių į miestus ir mies
telius pereitais metais, tir 
kad 1,135,000 žmonių persi
kėlė iš miestų, arba 1,020,- 
000 žmonių daugiaus nuo ū- 
kių į miestus. 1926 m. gimė 
658,000 vaikų ant ūkių- ir 
mirė 287,000 arba naturalis 
padidėjimas iš 371,000, kas 
sumažina skaičių nup ūkių 
persikėlusių iki 649,000. ■

JUOKINGAS NUTUKIMO tuščiam kieme nebuvo pra- 
GYDYMAS

. Nesenai Paryžiuj įvyko 
nepaprastas nuotykis.' Vie
ną dieną laikraščiuose pasi
rodė skelbimas, kad visos 
ponios, kurios nori trumpu 
laiku suliesėti, gali tai at
siekti atvykę su 63 frankais 
pas ponią Montelienę.

moterų nekantraudamos bei-; 
dė į nurodyto buto duris. 
Tačiau trumpam laikui te
ko joms nusivilti, nes pasi
rodžiusi apysenė moteris ga
na šiurkščiai atrėžė, kad gy
dymas prasidės tilTsėkaneią 
;dieną. “Ligonės” atvykda- 
mos be sauso užkandžio turi 
atsivežti ir paklodes.

• v
Jame bus galima sudėti pen
kiolika tuzinų kiaušinių.

Paimk penkių galionų puo
dą, išvalyk jį gerai, paskui 
išplauk su verdančiu vande
niu ir išdžiovink. Suvirink 

■ vandenį ir leisk jam atvėsti. 
I — ■ - • - -
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. VrOASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
OJsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dgldienfais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

S TEL. So. Boston 0506—W. - X.
| LIETU VYS DANTISTAS S 

f A. L. KAPOČIUS | 
1251 Broadway, So. Boston | 

v (*Ketelyio” namejr x
XonsciVALAJTOoe; nuo 9 iM 12. nsg 

ad jj.fr tkl-0 vtfbiN. x
y Seredomis uu<r& iki 12 vL aįeną 
-,'Subetomlsr nuo 9 Ud,6 vak. NaM v 
^fiomia nuo 9 iki 42 (pagal ■utartll

I
■
‘ - prof. Feliei
į. kad kasmet
I gauti apie
į aukso. Auksui kasti jau su

sidarė italų ir kanadiečių 
piniguočių bendrovė, kuri 
savo darbams gavo iŠ italu 

L valdžios 1,100 ha. žemes plo- 
k tą.

nų,

I

p KIEK GARO PRISTATYTA
Suvirs 7,000,000,000 svarų 

’ garo kasmet parduota met
rais New Yorke didžiuliams 
‘ ‘ skvscrapers, ’ ’ augštom s
trioboms ir dideliems apart- 
mentų namams; Tie namai 
ir triobos užima suvirs 800,- 
000,000 kubiškų pėdų vietos.

. Garas vartojamas šildymui 
ir pajėgai — šviesai, eleva
toriams, atšaldymui ir val
gių gaminimui. Inžinieriai 
praneša, kad neužilgo namų 
sa.yininkai vartos garą vie
ton anglies.

. New York’e net keturias- 
desimts penkios mylios ga
rinių paipų randasi po mies
to gątvlfj. Toms paipoms 
garas varomas labai toli. Ir 
nęužilgo garas galės būti ly- 

: gintas su elektriką ir gnzu. 
Suvirs 2,000 triobų, inimant 

usias Manhattan’e,
vartoja net 3,500,000 svarų 

' garo kas net (tai yra kiek
viena), pmdūklioti tą garą 
net 350,000 svarų 'Anglies 
suvartota.—F. L. I. S.
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Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadway So. Boston 
Ofise tik vakarais

GRABORIAI
| PATARNAVIMAS DIENĄ § 
| IR NAKTĮ |

D. A. ZALETSKAS |
Graborius ir Balsamuoto jas 

S 877 ir 448 Cambridge Street $ 
$ Cambridge, Mass.

Telephone University 8831-W
i
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1179 WASHINGTON STREET (J 

Norwood, Mass.

1 r

Tel. Norvood 1503

E. V. WARABOW
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
. IR BALSAMUOTOJAS
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