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Rusai prisiima senas caro 
skolas

DĖL LIETUVIŲ DARBININ
KŲ ĮVAŽIAVIMO LAT^į 

VIJON
Latvijos minis.tė- 
svarstė Lietuvos 

laibi n inkų
Spaudos

AUSTRAI EINA PRIE 
IŠNYKIMO

Padarytu apskaitymu, Aus
trijoje iš dviejų milijonų žmo
nių kasmet gį^jsta.^^tūjodųjj- 
čiai fcūdikių/^jtnpitarpu iš ttk 
kio pat skaičiaus per metus 
miršta 32 tūkstančiai 
kia, kiekvienais metais Austri
jos gyventojų skaičius sumažė
ja devyniais tūkstančiais žmo
nių! •

Taip yra dėlto, kad Anuri
jos gyventojai nenori turėti 
vaikų. , .

VALST. LIAUDININKAI, “TIKRIEJI DEMOKRATAI’* 
RUOŠĖ PUČĄ '

Areštavus pučo vadą Pajaujį, opozicija pareiškė Vyriausybei 
nepasitikėjimą

Paskelbs naujus rinkimus, o gal militarę diktatūrą?

KAUNAS (Kablegrama “Darbininkui”} — Sąryšy su Sei
mo nario Pajaujo (valst. liaudininku atstovo) areštu kaltinamu 
ruošime pučo kovo mėnesy, Seimas pareiškė nepasitikėjimą 
Vyriausybei 44 balsais prieš 30. ūkininkų, partija, valstiečiai 
liaudininkai, social-demokratai ir lenkai balsavo kartu. Prezi
dentas paleido Seimą. Romanas

RYGA. — 
rių kabinėta 
laukų darbininkų Įvežimo 
klausimą. Spaudos žiniomis, 
užsieni reikalų ministeris Cie- 
lens pasiūlęs tautos gerbūvio ir 
vidaus reikalų ministerijoms 
susižinoti su Lietuvos 'vyriau* 
svbe. Tautos gerbūvio ministe-

Ir Lenkija darys su SSSR ne
puolimo sutartį?

VARŠUVA. — Šiomis dieno
mis Pilsudskis ir Zaleskis tarė
si su iš Maskvos parvažiavusiu 
Lenkijos pasiuntiniu Patekti 
dėl deryhų su SSSR nepuolimo 
sutarties reikalu.

SULŪŽO FORDO RATAS

Ieško $5,500 atlyginimo

ROCTIESTER, N. Y. — 
Tūlas Angelo Tomasello nu
sipirkęs “Fordą” išvažiavo 
pasivažinėti.

Bevažiuojant subirėjo pir
mutinis ratas ir vežiką iš
metė per priekinį stiklą, iš
mušė dantis ir sužeidė veidą.

Kadangi nelaimė atsitiko 
už kelių dienų po nusipirki
mo automobilio, tai savinin
kas patraukė į teismą For
do kompaniją ir reikalauja 
atlyginimo $5.500 už sužei
dimą.

medinį garadžį ir sandėlį 
pačiame biznio distrikte.

Atstatymas mokyklos kai
nuos $750,000. •«*.

Užsidegus garadžiui 24 
žmonės turėjo išsinešdinti iš 
namų. ,

VILKAI PLAUNA RUSUS

TIFLISAS. Rusija.—A- 
pylinkėj šio miesto vilkai 
naktimis nepraleidžia nė 
vieno gyvo sutvėrimėlio. 
Piauna kas tik jiems pasi
maišo po kojų. Tokio vilkų 
užplūdimo dar niekados ne- 
buvorkaip šiais metais;

SUĖMIMAI VILNIAUS 
KRAŠTE

VARŠUVA. Pasak “Rzecz- 
pospolita,” rjfšy su padaryto
mis Vilniuj kratomis lenkų 
valstiečių nepriklausomos par
tijos ir gudų “ Hromados” sek
mų Dianos ir Vilniaus apskri- 
retoriatuos suimta daug žmo- 
tyse. Lenkų policijai pavykę 
suimti Vilniaus apygardos ko
munistų komitetas, kurį suda
rų 5 žmonės. Tarp suimtųjų y- 
ra dvi Vilniaus 
studentės žydės.

KUR SIUNČIA KOMUNIS
TUS ČILI VYRIAUSYBĖ

Čili vyriausybė nutarė suim
tus krašte komunistus išgaben 
tr f Robinsono Masafueros sa 
las ir ten. aprūpinus juos sta 
tomaja medžiaga, sėklomis ii 
gyvuliais, palikti gyventi.

L. D. S. Centro Valdyba,
“Darbininko” Redakcija, 

Administracija ir 
Darbininkai
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sas ir Oklahoma valstijose 
tūkstančiai akerių žemės 
virto jūrėmis pakilus upėje 
vandeniui ir šimtai gyvulių 
prigėrė, kuomet ūkininkai 
buvo priversti palikti- viską 
ir bėgti, kad išsigelbėti nuo 
mirties.

Keturiolika meksikiečių 
prigėrė netoli Rockyford, 
Okla., kuomet Washita upė 
pakilo keliom pėdom į poni 
valandų. Taipgi traukiniui 
nubėgus nuo relių prigėrė 5 
žmonės.

NUŽUDĖ TRIS, VIENA JO 
ŽMONA

BLUEFIELD, W. Va. — H. 
Griffith, 49 m. amžiaus iš Rich- 
land. Va. prisipažino užmušime 
dviejų moterų, viena iš jų bu- 
o jo paties žmona ir vieną vy
ra.

Jų kūnai rasti upėje.

SMARKI VIESULĄ
ANADARKO. Okl«. — jV 

Viesulą ‘užmušė 3 žmones, 
telefonų stulpus išvartė ir * 
vidus nutraukė.

DIDŽIAUSIAS LAIVYNAS 
KINIJOJ

; SHANGHĄI. — Kiniečių 
nesusipratimai sutraukė į 
jų prieplaukas didžiausią

Nuo ledo paliuosuota upe < 
Patvinus bėga į jūres.
Štai ant kalvos ten gervė tupi 
Ir šniokščia vėjas per ririas.
Pusnynai dideliausi sniego 
Sutirpo—jau nėra žiemos!
Gamta pakilusi iš miego 
Liuosvbės dainą uždainuos. 
Ir žmonės lenda iš bakūžės. 
Lengvoms kvėpuoja krūtimis. 
Ir šventadieniniais drabužiais 
Pas’rėdę traukia miniomis. 
Jie eina ten, kur varpas gaudžia, 
.To aidas skamba pet laukus. 
Jis kasžinkur juos kviečia griaudžiai— 
Senius, jaunimą ir vaikus.
Veidai linksmi, nušvitę akys, 
Jų -žingsniui spartūs ir lengvi, __ 
Tartum jiems būtų kas pasakęs, —- — 
Kad rojų ras ten netoli.

~Ten~rpjftno nėr, ■■ bot kas .ji^ns ųpjusl 
Geresne sk^thba naujiena; ~ 
Nors jau kasmet atsikartojus:— 
Velykų jau atėj diena!

t. Kokia stebėtina ta šventė! 
Kaip tik pasklydo gandas jos. 
Užmiršo vargdienis ką kentė, 
Nes alleluja užgiedos!
Tokią žavėtiną linksmybę 
Tik Dievas gal duot iš dangaus, 
Nes Jis tik jpučia ramybę 
T širdį vargstančio žmogaus.
Mirtis jau nugalėta tapo, 
Išnyko jos žiaurus gelmuo;
Žiūrėk: nuo Atpirkėjo kapo 
Sunkus jau nuverstas akmuo!
Jis kėlėsi, kaipo pasakė, 
Tr išsipildė žodžiai Jo!
Kareiviai griuvo, kaip apjakę. 
Kurie prie karsto Jį daboj.
Žmogaus galybė, kaip šešėlis. 
Išnyko saulės spinduliuos.
Žmogus sukniubo, Kristus kėlės,—- 
Kas Jam tikės, su Juom gyvuos! 
Užtai ir linksmos mums Velykos, 
Nors jas ir švenčiame kasmet; 
Tr džiaugias doras katalikas. 
Nenori mirt tiktai gyvęt 
Lai Viešpats nuo garbingo sosto 
Palaimiu’ savo vaikelius,

■ T jai mūsų ašaras nušluosto 
Ir doros stiprina kelius!

J. K/

4 •- j i»> t ■
SVEIKINAME L. D. S. ORGANIZACIJOS 

NARIUS, “D-KO” SKAITYTOJUS, BEN
DRADARBIUS, PRIETELIŲS IR RĖMĖ
JU S-SU KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVEN
TĖMIS—VELYKOMIS. \

3,000 šautuvų, 1,000,000 skry-l 
nučių amunicijos ir kirvių 

. • atėmė iš bolševikų •

SHANGHAI, Bai, 14. — 
Generalis streikas Kinijoj, 
iššauktas bolševikų, pridarė i 
daug žalos.

Pamatę kiniečiai, kad rau-1 
donųjų pasidrąsinimas gali 
privesti kraštą prie visiškos 
suirutės, susiivenyję stojo 
kovon. Susirėmime žuvo a- 
pie 200 žmoinų ir daug su-" 
žeistij.

Gen. Chfang Kai-Šek, .ka
riuomenė numalšino sukilu
sius darbininkus ir kai kur

Bolševikų sandeliuose^ ra-, 
do daug ginklų ir amunici
jos. Paėmė 3,000 šautuvų ir 
1,000,000 pakų amunicijos. 
Didžiausias grobinis tai sep
tyni vežimai kirvių ir apie 
2,000 durtuvų.

Bolševikai planavo tuos 
visus ginklus panaudoti ko
voje su kiniečiais.

Daug jų areštavo ir bus 
baudžiami už sukilimą.

GAISRE SUTIRPO 
MILIJONAS \

FALL RTVER, Mass- — 
Du dideliu gaišiu padarė ža
los už daugiau nė milijoną 
dolerių. Puikią Teknikos 
Aukštesnę mokyklą sunaiki- 
Jo iš (lauko ir iš vidaus. 

Priežastis nežinoma.

“Sandara” rašo: Ką tik gan 
ta žinia . .. 1

“Keleivis” rašo: gavome ži 
nių.

Iš kur gavote? Iš Lietuvos 
ar iš “Darbininko?”

Pasisakyldt abu.

pie Lietuvos darbininkų įveži
mą esąs labai painus. Jei vy
riausybė įsikiša į šį reikalą, tai

* • ■ i1
ji turi pasiimti darbininkų įve
žimo kontroliavimo teises. Tu--■s įEį 
rėtų būt panioštos taisyklės, 
kuriomis einant darbininkai 
galėtų įvažiuoti tiktai su vy
riausybės leidiniu. Be to, rei
kia garantijų, kad darbdaviai •' 
sutartis vykdys ir, kad darbi- 
ninkai nebūtų be globos. Bet 
svarbiausia reikia žiūrėti, kad 
nepaliktų be; darbo Latvij<BJuX 
darbininkai, todėl siutimų dar- 
biįtinku įvežimas turįs ,būti/»k' 
griežtai kontrolinojamas.. Mi->.0ar 
nisterių kabinetą? nutarnųų 
Tiepriemęs, o tik ]>avedęs užsi$Tt;l jį 
nią reikalų ir tautos,gerbūvio, 
minisferiauis paruosti taisyfc-' * 
lės įvėžamiems iš. Tx»nkįjos Iru- 
kb darbininkams kontroliuoti. J

■iirife ■ —_

žada atlyginti per 62 metu 
SU nuošimčiais

TfTTri _____
• į PARYŽIUS. — Prancū

zija oficialiai pranešė : So
vietų Rusijai, kad sulaikytų 
raudonąją propogandą sklei
dę šioj šaly, jeigu nori pa-

- sėkmingai užbaigti pradėtas 
-derybas.

Sulig derybų projekto ru
sai prisiima visas caro sko-

- las ir žada atlyginti sM nuo
šimčiais per 62 metu.

LODZĖS (PREZIDENTAS 
CYNARSKY NEŽU

DYTAS
VARŠUVA, bai. 14. — 

Lodzės miesto prezidentas 
. Cvnarskv nudurtas mirtinai * «. • *

einant iš namų.

gojimui svetimšalių gyvy
bių ir nuosavybių.

172 kariniai laivai
Šiame mieste galima pa

stebėti plevėsuojant vėliavas 
astuonių svetimų šalių. Taip
gi yra 172 gerai apginkluo
ti kariniai laivai, be 30 pa
prastų laivų.

Atstovaujamos tautos yra 
Jungt. Valstijos, Didž. Bri
tanija, Japonija, Pranei ja, 
Italija, Ispanija, Portugali- 

PAK0R6 1« REVOLIUCIJO-ja * Netherlandija.

NIBRIŲ
LONDON.—Praneša, kad

Tiranos mieste, Albanijoj 
pakorė 16 žmonių, kurie pe
reitą lapkričio mėnesį buvo 
įsipainioję revoliucijoje.

K E \V TURK. —'Gėriau" vė
liau negu nrokadbsako priežo
dis. Tūlas G. IV. Dodge, 83 iii. 
amžiaus. Sliingle House. Pa. 
banko prezidentas, “jaunikis” 
apsivedė su našle Jane F; Swa- 
llow, 81 metų amžiaus. isįNev 
Yorko.

Puiki porelė.
Prancūzų arba užsienių 

firmos Prancūzijoj, kurios 
nori samdyti darbininkus ne 
Prancūzų tautos turi gauti 
valdžioj leidimą tą padary
ti.

KAUNAS. — Elta praneša, kad balandžio mėn. 12 d., po 
debatų dėl liaudininkų interpeliacijos Pajaujo byloje, Seime 45 
balsais prieš 31 balsą pareikštas nepasitikėjimas Vyriausybei ir 
priimta rezoliucija neišduoti Pajaujo.

Tautininku rezoliucija apie sąfhokslo pasmerkimą, kurios 
priėmimą Ministeris Pirmininkas statė kaipo sąlygą galimumo 
dirbti su Seimu, nepraėjo.

Respublikos Prezidentas paskelbė Seimo paleidimo aktą. 
Nauji rinkimai bus paskelbti atskirai.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

Šias visas žinias suglaudus į vieną pasirodo, kad val
stiečiai liaudininkai ir social-demokratai, susidėję su len
kais. ruošė sukilimą.

Matyt, kad jie būtinai norėjo atsigriebti prarastas vie
tas ir atiduoti Lietuvą Varšuvai arba Maskvai.

Kadangi Konstitucija garantuoja Seimo atstovui ak
mens neliečiamybę ir jį gali suimti tik Seimui sutikus, iš-, 
skyrus tuos atsitikimus, kad atstovas vra užtiktas nusikal
timo vietoje, tai turbūt tuo pasiremdami priėmė rezoliuci
ją neišduoti Pajaujo, - , , _ . <

’ J’asirtAtorkŠm visa"opozicija'"yra kbUinm^ais ruošia-' 
mo pučo. Aišku, kad pozicija, taip dalykams susidėjus, ne- ‘ 

\ galėjo dirbti ir turėjo paleisti Seimą.
; Sulig Konstitucijos Respublikos Prezidentas privalo 

skelbti naujo Seimo rinkimus, kurie turi Įvykti ne vėliau 
kaip po 60 dienų Seimą paleidus.

Daugiau žinių apie Lietuvą bus sekančiuose nume- 
„ riuose. .

BENT JAUNAVEDŽIAI

— Visos svarbiausios popie- 
i’o išdu'bystės Čekoslovaki
joj padarė ir pasirašė sutar
tį, sulig kurios turėsiąs pa
čias agentūras. . Planuoja 
tokią pat sutartį sudaryti ir 
su kitų šalių popiero išdir- 
bvstėmis Vokietijos, Ilunga- 
rijos, Bulgarijos ir Jugosla
vijos.

Čekoslovakijos kompani
jos išdirbo $100.000.000 ver
tės popiero 1926 m.
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IŠ RYTO

noon

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsf

South

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spaliii mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25c,

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap- .... 
darų 75 centai, su apdarais________________ ’_____________ :__ $1.00

- POEZIJA, DAINOS IR EILES
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius  ______________25c,
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _______________ _15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_____ 5.00
ŠIŲ NAKCELY__________________A_________________________Z—30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ . ■ ________ 20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU _ ___________Z_____________ 2flfe

UŽ ŠILINGĖLĮ_______________________________ • 30c.
SKYNIAU SKYNIMĖI^ - .
LIGHO (latviška)___________ iOn.

Žmonių jjuodėmes mes iS> 
rašome į metalą, o jų prakil
numų mes piešiame ant van
dens. 's— Sliakespeare.

TEATRAI a

2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c.
- trijų veiksmu komedija. Parašė Sei- 
___Z.____ 2_______________ 25c.

50c.
.25c.
50e.

■laiškai vieno vaikelio. Verte S. Rakauskas_______15c.
Kas tai yra bolševižmtis ir jo vykdymas

Didžiausia Dievo Aažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

Naujas ir Labai malonus Cigaretas

atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
gaidomis___________________ 75c.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ

i. kad padidėjo pakrovi- 
Vidutiniškai per parą pa
mina 276 vagonai, iš už-,' 
priimama — 112 vagonų.

------2------ r 
;------------------------------------ ' * * I
izn A T VP A TTCTAC T*

G1LIUKINGAS VYRAS- 
ELGETŲ GUDRUMAS 

rijų Juozukas . -
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po. 1 ak

tą"; parašė Seirijų Juozukas_____ ____________________________35e.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ._______ ;______46c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas________________ 1______________________10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų. 5 pav. Vertė J. M. Širvintas—30c. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.____________10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo* 

nas Tarvydas________________________ _______________________ 10e.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 35e_ 
DRAMOS: 1) Germaną: 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas 

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas_____________ *_______________ 65c
VAIKŲ TEATRAI: dalis I: 1> Pagalvok ką darai; 2) Jon<rt»r>-——, 

mė: 3) Pasakyk mano laimę ; Surinko S. K, D. ir N. Į .
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) ištirsime paskuiT2) Antaaukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N________\ 1&»

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-kO”spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.50 

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:
DARBININKAS \ f

366 West Broadtvay

, pamąsčius. Nelaimingoji bro- 
lio Vinco sesuo, jį sulaikant 
pešdaina_ nuo galvos plaukus

• ' , ' _ * \ Veltui statysite bažnyčiaą
Didžiame amžių laikotarpyje y- veltui rengsite misijas, kursite 

ra tik vienas sakinys — “dabaf.” mokyklas, darysite visokios 
Partekite t,. nepapruų puik, rt3iee darbus — visi jft 

” rtA">«i * <u«kais, jei ne- 
diena puiriu! niktta? vartoti spiginamojo

tindama nė viena seknndagmo aft-’ir puolamojo, ginklo — geros 
žiu; nuo kada tuo keliu eina. katalikiškos spaudos.—Pijus X

f I

:j2tiT*

_> . tit (iVAĮSiošiMrĮĄps
MANDAGUMAS-y-įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime." Parašl Kun. A.‘ Staiūukvnas._____ 2(

£PIĘ KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ —pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Paraše 
Kuo- Jėzuitą? Feliksas Cozel__ ;______ _____________ .tOr

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti. x~_ 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai— 8v.

HŲCKLĘBEIIRY FINNAS-ląbai įdėmi apysaka • ,«į75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims-jų asmeninis--
. iuę, šeimyniniąme jr visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.”

V. Kulikauskas ____________ ~

BBN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai ’ s- 
,, įdomi iji- plačiai Žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo

nas Montvila_______ *... ____ •________ . _______ ■» 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė.Kun. J. Tumas__________ . _50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vvniauskas. Vertė P; Ę — ------------ 40e.

TRUMPI SKAITYMĖLLAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas . ' 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______4»Cs

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo Įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.

-Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio____________ 1.00
PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis—75c. 

DIDŽIOJO KARO .UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met.
Parašė P. Žadeikis.___________________________________1__ __ ,75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per. Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L.___________________________________________ 15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis...,_________ •______________ - ; ______ :,.„..J5c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a______________________________________ ;___________ 15c.

•KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas --------- ---- -—.............     50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOSStatutas-^vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_______ ____
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_______ ._____ ___
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui.

PETRIUKĄ!

BOLŠEVIZMAS
Rusijoje____________ • •_________ _ _______ ——15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybes vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis - ■ > - . . SOe.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus......... - ~______ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- , 
tė JonasJML Širvintas_________ _______________________________ 50c.
' I

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis —_ __________ JjOc.
' K. Y
LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas—40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK :^Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina-------------------- • _—:------------- 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas---------------- 10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitė—15c.

t
1



f-

1

-- DAR

A

t n

kuri, uinuadiėnv, halai.'l:
Dievo įsakymus tobulai už- vaizdoje”

aiin mėnesį p-nia gauna kambarius 
■, žmona Nevv

Yorko majorą,.

DVASIŠKŲ SKAITYMELIŲ SKYRIUS
VEDA KUN. PR: JURAS, L. D. S. DVASIOS VADAS

KRYŽIUS ,1 „ \
“Ir aš kad būsiu paaukš- ščįoja ant žėri n ri įrengi i ų be

vienu žodžių 
riuos Viešpats buvo davęs 
Mozei” (Joz. UI, 15). Eze- 
kijas meldė Viešpatį, saky
damas: “Maldauju, Viešpa- — 

J tie, atsimink,* kaip vaikščio-
'jau tavo akyvaizdoje tieso- L . . . , ...
Ije ir tobulą ki-dimi ir da^ . “«*•? P"* kompsm-taisytas.

PdreteTat ll-,:,:,. k;is patinka tavo akv-

• ' • ' ’ ’(4 Kar. 20,-3).
* jo moteris El-

_.. _____  _________ _ buv# teisiu Dievo

"b

Nauj as Laivas “New York 
Atplaukė New Yorkab'

i . * ’■ •
%

Naujas Haiuburg-Amerikos' kiekvienas praktiškiausias ap- 
Linijos laivas ’New York” vė- saugojimo išmdimas vra jau į- 
t. . / 1»V1 : _ I_____________ : L • X _

> talpina 200 pirmos 
........... ........ ......... , ______rio iTkle.šds, 420 antros, ir 460 ti*e-• * I 7 7
d. padaręs pirmą kelionę Nęw čios klesos pasažierių. 
Yorfcin. & laivą “pakrikšti
jo” pereitą Spa 
Janies Walker

mo, peržegnoja ugnį ir vaik- UŽLAIKYMAS. PRISA- į 
. -______ _________________ KYMŲ ' į J į

m,° ,žwu^ visi» Pf5 jokio skausmo. ’ 3® metaiš 
(•Ton. 12, | Konstantinas Kryžiaus žen- , -

'klu pergali priešu pulkus. laifcg M^Uo"tč^T E^o- pririjąs ir į< 
Sv. Kotrina. sutrup.na kai-Į.^ gv Rašte skaitome: zbieta “buvčĮ

, . • . . (“tiis .vaiasvivjo su xrievu ir <«voc, v<*uk^w»aiiviu uv pa-
Joniu BvaiTgėnstui ^5^0 daugiaus matytas, peikimo visuose parėdymui-

se ir prisakymuose v lespa-1 Naujas garlaivis yra ketvir- 
ties ’ (Luk. Iį 6). Kada Je- įas tarpe Albert Bailiu, Deuts- 
zus tarė turtingam jauni- chland ir Haąūmrg, ir jį pasta- 
kaičiui: “Jeigu nori įeiti į tė Blolini & Voss, Hamburge, 
gyvenimą, užlaikyk prisakv- Jo. principais miera yra: il- 
mus,” jisai galėjo atsakyti: gis 633 pėdos, plotis 79 pėdos, 

Viešpats tarė: “Aš esu Vi-“Vią tai užlaikiau nuo ma- gylis laivo vandeny 56 pėdos, 
vaikščiok 110 jaunystės” (Mat. 19,20). yra dvi«riubinis aliejum 

mano akyvaizdoje ir būk to- Šventųjų gyvenimai aiškiai kūrenamas, turįs du atskiru 
(Prad. 17, I). Ir iš- parodo, kad yra galima už- rata- 

ikrų j ų, jis taip buvo išti- laikyti Dievo įsakymus. Iš . &is laivas maždaug panašus
• . į Albert BaHin ir turį nerie-1 

dančius Frali m’s tankus, kurie 
•užtikrina nuolat urną' Šis lai
vas turi du kaminu ir du stie
bu. Jis turi 9 denis." Specialėj1 
priežiūra buvo duota statant šį klauso kompanijai, kuri pui- 

“ laivą prašalinimui vibracijų, kiaušiai veikė per 8 mt. (Sk.)

savę patrauksiu.”
• 32)^‘-.<- . i
. •• Prabėgo virš devvniblika'

Sinrtų.metų, bet »T- Kaste .raitome: įmeta nuvestu vtevo
pasaulinė Kryžiaus tragedi-į*“rr “Jis .vaikščiojo su Dievu ir akyse; vaikštančiu be pa-

ja gyvuoja amžinai. Kalva
rijos istoriją su didžiausiu

. nusistebėjimu skaito ir jau-i
ni ir seni. Kalvarijos Isto
riją skęlbs kunigai pasau-
liui iki pasaulio pabaigos.
Šventas Povylas sako, jog
“Mes apsako jame Kristų,

- prikaltąjį į Kryžių, žydams.
"tiesa, papiktinimą, y —

nims gi puikybę, bet pa va-1
> dintiesiems, kaip žydams

taip ir graikams. — Kristų,
Dievo gatvbę ir Dievo iš
mintį” (I Kor. I, 23).

Kryžiaus istorija visus pa- .nių garbė
traukia, nes ji yra begalinės
vertės. Per keturius tūks
tančius metų Dievo Teisybė
laukė Kristaus mirties ant
Kryžiaus. Kristus Kryžiu
mi nupelnė mums laimę,, ir

Trečios klesos pasažieriai 
su dviem, 

trini ir keturiom lovom. Visi 
patogumai Kataliką ir Protes
tantų religiniams reikalams 
randasi ant šio laivo.

Pasažieriai, visų trijų klesų, 
gali naudotis knygynu, kur ras 
knygų keliom kalbom. Geriau
sia’ orkestrą duoda koncertus 
ir UFA krutanti paveikslai 
linksmina visus.

Malonus ir mandagus patar
navimas ir visi kiti patogumai 
visose klesose.yra ant šio lai
vo, kaip kad ir ant kitų laivą.
“New York” ir “Hamburg” 

yra naujausi laivai plauk jojan
ti Atlantiku ir turi vardus 
dviejų principalių portą ir pri- - - - • % • « • •

Šv..
ir Šv. Benediktui nieko ne- neg Dievas - 
kenkia nuodai, kada jk> ge?'(Prad. 5> 24). ‘ Apie Noę 

pasakyta: “Noė buvo teisus 
ir tobulas vvras savo karto- 
je, jis vaikščiojo su Dievu” 
(Prad. 6/ 9). O Abraomui

iria juos peržegnoję.
išskaitliuosi visus Kryžiaus 
galybe padarytus stebuklus. 
Per Kryžių Dievas apreiš
kė savo galybę ir mielašir- 
dystę. Šventas Povilas sako 

’’ kad visa Evangelija telpa 
^2° i Kryžiųje. Net da daugiau.

Jis sako, kad Kryžius sutari 
ko mus su Dievu ir suteri 
kia mums malonių per Jėzų 
Kristų mūsų Viešpati. To
dėl Kryžius

1

ir yra krikščio-

.*

Visada, ir

*
*

visų akys yra 
nukreiptos i Kryžių. “Ir aš
kad būsiu paaukštintas nuo 
žemės, visa pas save pa-

^Plaukite po Amerikos Vėliava*

sagalis Dievas;

bulas”
ti
kimas Dievui, jog dėl Jo kitos gi pusės, nupuolimą^ 
meilės buvo pasiryžęs paau- aniolų liudija, jog ir tobu- 
koti savo-sūnų Izaoką. Apie lieji gali prarasti Dievo ma- 
Jozue taipgi randame para- lonę, jeigu pasitikės vien tik 
syta: “Jis neperžengė nei savo pajiegomis.

■■ ■ !—■—■■■ i — '■

✓ ' ’ •' - _

Dar Dėl Kunigo
- Ištrėmimo

■ " 1 !

Dabar laikas galvoti apie kelionę 

LIETUVON 
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 

rjABAR toks metų laikas. kuriame 
plaukti juromis yra smagiausia. l>ienę» 

ant marių yra ramios ir saulėtus, o niekad 
nėra galima pamiršti neprilygstamų pato
gumų ant laivų, priklausomų ir oj>eruojamų 
Suvienyti? Valstijų Valdžios.

Keliavimas į * tėvynę gegužio mėnesi 
nuvežš jus Į priprastas aplinkybes kaip tik 
gražiausiame metų laike. ‘

Išplaukimai United Statės Lines 
laivų gegužy bus:

S.S. PRESIDĖNT ROOSEVELT

S.S.

laivų gegužy bus:

f

f.

H 
s į«
3Gegužių 4 

GEORGE WASHINGTON 
Gegužio 18

S.S. LEVIATHAN 
(via Cherbourg) 

Gegužio 21 '
S.S. PRESIDENT HARDING 

“ Gegužio 25
S.S. REPUBLIC 

Gegužio 28 
(Visi laivai plaukai į Bremen, 

Leviathano.)

-v

•L*
X 

apartįS@S©©ffi®©@S®®©©©®©©@® 

^Ekskursijos j Lietuvą 
BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS LAIVAIS į 

Tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą be persėdimo Į
Ceriausi laivai, geriausia' kelionė ir geriausias užlaikymas. | 

Smagiausią važiuoti su dideliais lietuvių būriais ir apturėti ke- | 
lionėje visus smagumus. Nereikia mainyti laivų, nereikia kan- S. 
kintis mažiukais laivukais kad pasiekti Klaipėdą, Lietuvos uos- g 
tę. Išplaukimai tiesiog j Klaipėdą yra šiose dienose ; Gegužės 3 ra 
d., Gegužės 24 d. (su “Vienybės” ekskursija); Birželio 14 d. | 
(su didžiausia Lietuvos Vyčių ekskursija); Liepos 19 d. Va- | 
žiuokite ši pavasari Į Lietuvą ir pasidžiaukite visais gražumais 1 
ir linksmumais; praleiskite ten vakacijas, nes pigu ir smagu, g 
Laivakorčių kainos: ’ ©

3 klesa į Klaipėdą ............................................$107.00 |
Turistų 3 klesa ...................................................$117.00 g
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 3 kl. (round trip)... .181.00 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti turistų klesa.............. 196.00 |

Labai žfimo^ kainos 2-ros klesos (cabin). Visais ekskursijų rei- 1
£ kaisis ifreif^itės asmeniškai arba laiškais, o aš padarysiu, ka,d g 
g kelionę turėtumėt apsaugotą ir smagią. Apart agentūros lai- g 
-g vakorČių pinigų siuntimo ir-kita reikalii užlaikau krautuvę vi- S 
g šokių vyriškų, moteriškų ir vaikams apatinių drabužių. Pas ma- g 
g ne gausite gerą tavorą ir pigiau negu pas svetimtaučius* Atsi- g 
g lankykite, ir paremkite savo tautietį. • g
| JONAS SEKYS ‘I

g 177 P ARK STREET HARTFORD, CONN. |
(^®@®®@©©®®©©@®©©©@©©©©@©@©®@@63©®©©©©®®®®®®©®©®©®-3®®e»

' ?•< .7<rPasirinkite bile vieną ir keliausite su savo 
tautiečiais, o visi bagažo ir kelionės reikalai 
bus aprūpinti jums išaAksto.

Pilnų informacijų klauskite vietos agento 
arba rašykite pas:

- —atlygino Dievui Tėvui už ^raui^iu/’^tebūkliĮ stebūk= 
žmonijos nuodėmes. Išsipil- jtas. Kada Jis vaikščioja ant 
dė ką Pranašai skelbė, išsi-' 
pildė tas ko patsai Išgany
tojas troško; išsipildė bega
linės vertės auka, kuri per
maldavo begalinę Dievo Tei
sybę ir. išpirko mus iš pik
tos dvasios vergijos. Išsipil
dė begalinės meilės aktas.

Per 4000 mętij žmonių gi
minės laukė Kryžiaus trage
dijos. O kada Kristus per

- Kryžių attiki išganymo dar
bą jr atidarė, dangaus var
tus, visų akys liko nukrerp-

• tos į Ji kaipo į vienatinę 
^-vilti.

■ * *■

Kryžius pakeltas ant KaL 
no Kalvarijos padalino, mn- 
žius. Jis stovi ir stovės auk
ščiausiame laipsnyje iki pa
saulio pabaigai. Jis nušvie
čia mums gyvenimo kelią, 
atitraukia mus nuo pasau
lio, sergsti nuo nusidėjimų 
ir užtikrina mums išganymą 
ir nevystantį vainiką, jei tik 
mes eisime keliu į amžinąjį

. Jgwenima.
Kryžius patapo palaimos 

-- ir podraug padėkos ženklu. 
Per visus amžius buvo var- 

w 'tojama f prio2iJr po kiekyie- 
no kilnaus darbo: Prieš dar
bą, kaipo trumpiausis palai
mos meldimas, o po darbui 

- kaipo padėkos ženklas. Ter- 
tulijonas, kuris gyveno ant
rame šimtmetyje, ragina ant 

. kiekvieno žingsnio ir judėji
mo daryti kiyžians ženklą. 
O kiek vėliau Šv. Ambrozie- 
jus ir Šv. Augustinas ragi
no visus ir mokino kaip da
ryti kryžiaus ženklus antį 
kaktos ir krūtinės, 
nas Krizostomas sako: 
daugi Kryžius vra 
užrašyk jį ant kaktos ir t^li Jovi
spausk 1 savo sirdj ir pro- kankilltoiaį.
tą. Sv. virvinis paaiškino 
delko mes taip dažnai tu-[ 
rime ginkluotis Kryžiaus kjV

r,.

žemės, kalba su žmonėmis, 
skelbia dangiškąjį mokslą, 
daro stebuklus, pasekėjų tu
ri labai nedaug. Bet kaip 
tik užžengia ant kalno Kal
varijos ir numiršta ant 
Kryžiaus, visą pas savę pa
traukia. Nespėja ištiesti sa
vo rankas ant medžio Kry
žiaus, kaip atgailojantis pa
saulis pradėjo skverbtis prie 
Atpirkėjo, kad tik apsi maz
gojus Brangiausiu Jo krau- 
juju ir apturėjus dūšios iš
ganymą. Taip. Kristus mirė 
ant Kryžiaus. Mirė už manę 
ir už tavę. Troško mano-iš
ganymo. Man liepė sekti... 
Eiti keliu išganymo. Bet ar 
aš seku Kristų ? Ar aš ei
nu keliu išganymo ? Juk aš 
taip dažnai nupuolu! Ir kįla 
mano širdyje klausimas: 
Viešpatie ar aš nepražūsiu ? 
Ir tos mintys veda manę ant 
Kalvarijos kalno.

Matau tris kryžius. Bet 
mano domę traukia viduri
nis. Nuo galvos iki kojų 
žaizdomis apdengtas, Ant 
galvos erškėčių karūna. Ran- 

kojos perdurtos vini
mis,
kraujas. Tas nekalčiausias 
Avinėlis sopulių suspaustas 
tyli... Akis pak-ėlęs į dan- 
giTsavo neapsakomą kančią 
ir gyvenimą Dievui paveda 
už mūsų išganymą.

Veltui laukti žmonių pa
sigailėjimo.. . Iš minios gir- 

\džiSsi didžiausi paniekini
mai, pasityčiojimai, pajuo- 
Ikimai. Išsižadėjo Jo net iri 

1^' mokiniai, kuriems šutei-Į
. a jkė gausybės malonių. kii-Į 

v?sur’|riems paliko savo Kūną iri

Šis naujas Vilniaus oku-,ma^ buvo paprasti metodai
pacinės valdžios žygis yra 
vienas žiauriausių, iki šiol 
jos padarytų lietuvių atžvil
giu. Piktinasi .juo ne tik 
lietuviai, gudai ir kiti, bet 
ir patys vilniečiai lenkai, 
kurie nėra dar nustoję žmo
niškumo jausmo. . Teisingai 
pastebi Vilniaus nuosaikių
jų lenkų “Przegląd Wilens- 
ki,’ kad kun. šimašio ištrė
mimas yra aiškus Įrodymas

tų aukštosios ‘‘kultūros” at
stovi). Ktm. išimasis buvo 
kaltinamas ir lietuvių šni
pu, buvo primesta jam ir 
dėžutė su piroksilinu, suvy
niota į laikrašti su kun. ši
mašio adresu. Pagaliau, jų 
pat pastangomis du suimti 
Braslavėj lietuviai Petkelis 
ir Petrokas buvo policijos 
mušami, kad prisipažintų,. 
jog “kun. šimašis Įkalbėjo

v

S

V.M. Stulpinas &Co.
Atstovauja

VISAS LAIVŲ UNIJAS
Parduoda laivakortes ant vi
sų laivų, ir ant visų laivų 
plaukiančių tiesiog į ,__-

KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, Geriausias Pa- - 
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portas, Pagryžimo Permitus, 
ir Farmerių Affidavitus, bei I 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės J 
pas: į

V.M. Stulpinas & Co-1 
3311 So. Halsted Street I 

Chicago, III. I
Notary Public — Yards 6062 I

iiais.” Taip | 
udaryti jam |

to, jog lenkų valdžioje baž- Jllos. 

tiek pat &i, kaiptir buvo 
caro Valdžioje.

Laikraštis duoda įtikinan
tį vaizdą, už kokius “prieš
valstybinius” darbus kuni
gas šimašis nusipelnė ištrė
mimo. Dukštuos ne jis rado 
lenkus, bet—lenkai ji, 1920 
m. užimdami Braslavo sritį. 
Delt-o nebuvo jis “lastiger 
Auslander.” kuris būtų ban
dęs atsisėsti Lenkijoj ir 
virsti vieniems ar kitiems 
nepageidaujamu svečiu. Ku
nigas Šimašis buvo Dukš
tuos pa j save, ne kaipo pra
ėjimas, emigrantas ar palie
gėlis, liet kaipo klebonas, pa
skirtas- teisėtos dvasios vy
riausybės.• ,

Visas kun. Šimašio veiki
mas Ilukštuos fiirėjo Tie po7 
litinio, liet 'grynai kultūri
nio pobūdžio. Steigė jis mo
kyklas, atidarinėjo bibliote
kas ir skaityklas, įėmė Šv.

• ■

Kazimiero švietimo drau
giją, plėtė koperatyvinį ju
dėjimą, ruošė vokalinius 
muzikalinius vakarus ir t. t. 
Dūkstai iTa lietuvių parapi
ja, o nežymų nuošimtį len
kų sudaro joje tik kelios 
[dvarininkų šeimos, jei ne
skaityti saujelės valdininkų, 
karių, policininkų, provoka
torių. Tikybiniai lenkų rei
kalai buvo pakankamai ap
rūpinti: kas sekmadienis 
buvo skaitomos lenkiškos e- 
vangclijos. o tautinėmis len
kų šventėmis sakomi, ir ata- 

|tinkami pamokslai. Supran- 
|tania, kad kun. šimašis ne- 
Isutikdavo profanuoti šven
tyklos dainavimu “Rotos.” 
Į Vietos‘dvarininkai ir atė
jūnai už tai prieš kun. Ši- 
niaši sukilo ir pradėjo savo 
žemą darbą. Pasak .“T’ize- 
glad Wilenski,” nebuvo 

[šmeižtų ir melų, kuriais jie 
[nebūtų pasinaudoję. Skun
dai, prasimanymai, pajuoki-

nyčiai - prie pilnos laisvės
iogšau-

■A'

buvo sieki 
opinrįgL 
lių

Tokioms aj^inkybėms e- 
sant, dar prieš trejus metus 
birvo norėta kun. Šimašį iš
tremti, bet šis pats kreipėsi 
į vaivadą, kuris įsakymą at
šaukė, pareikšdamas, kad 
kunigo vietoj ir pats dirbtų 
kultūrini darbą. Tuo tarpu 
kun. Šimašio priešai visą 
laiką dėjo pastangas kuri
joj, kad iš Dūkštų būt iškel
tas. Ir š. m. sausio mėli, ar
kivyskupo Jalbžykovskio 
jam buvo pareikšta, kad 
valdžia jį. reikalaujanti iš
kelti į vieną tolimų lenkiškų 
parapijų. Kun. Šimašis su
tiko keltis net vikaru, kad 
tik j lietuvišką parapiją. 
Dėl priekaištų- tačiau pa
reiškė, kad jis nesijaučiąs 
kaltas, ir prašė išnagrinėti 
tuos kaltinimus teisme. No
rėjo nuo jų pasiliuosuoti, o 
paskum keltis į kitą vietą.

Tačiau netrukus po to kun. 
šimašiui buvo įteiktas įsa
kymas išvažiuoti į’ Lietuvą.1 
Lenkų administracija kun. 1 
Šimašį trėmė kaip didžiausi | 
nusikaltėlį. Klebonija buvo| 
apsupta raitos, pėsčios ir I 
slaptos policijos, o daiktams I 
supakuoti duota tik viena I 
valanda laiko. Policijos ap- Į 
suptas kun. šimašis buvo Iv- Į 
dimas iki pat demarkacijos I 
linijos. Tremdama policija I 
parodė liek vikrumo, kad | 
larapija apie ištrėmimą su- I 

žinojo tik po įvykusio fak- I 
to. ’ • .

Parapijiečių tarpe kun.'j 
Ši mušis buvo tiek mylimas, I 
jog protesto raštams, kurie | 
siunčiami arkivyskupui ir 
Pilsudskiui, surinkta jau 
keli tūkstančiai parašų. Tik, -i 
kaip pažymi tas pat “Prze
gląd Wilenski,” naivu būt. 
manyti, kad kam nors ten | 
rūpi jų skriaudos ir pasi
skundimai.. .—‘yLiėtuva

I

Iš visų sąnariu -feW* • ina:

>

>

b\

$107.00
$117.00

Žinių dėlei kreipkitės Į vietos agentas ar į 
bendrovę -
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Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau. 
nknu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kristus
pažvelgia į juos, o paskui 

(pakėlęs akis į dangų sušun- 
> r. , • “Tėve, atleisk, jiernsų
zenkhL .nssako: Kaip laz-1 es nc?jno k<? „ R()ki
(los bijo šuva, taip Kryžiaus Tokiuose sopuliuose
—- jnni l)r>tae- (siUnčia prie dangiškojo Te-

‘jvo taip karštą maldą...
tamjs Nusvy ra Jo galva. Pama-Į 
1 l*į- i to |>d Kryžiumi mažą grupe-1 

~ N- Pa<laryt’ jlę. Stovėjo šaly Jraaus Krv-1 
-1’ ; ir piktos.žiaus Jo Motina,

na tą medžio Kryžių, kuris I 
jį nugalėjo.” šv. Antanas? 
sakydavo, jog gana jam 
sižegnoti - 
kryžiaus ženklą ir piktos.žibus Jo Motina, ir Jo mo- 
dvasios nuo jo atstoja. f.inos sesil<; Marija Kleofa,

Sv. Tiburcijus, nuteistas ir Marija Magdalena ir šv. 
Dicklecijono aut sudegini-)Jonas Apaštalas.
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— 362, Tech-

sauliui, o mums brangių. Iš

fakultetuose. Ypač daug žy-

ŠIŲ LAIKŲ DIDVYRIS

Bolševikai pasitraukė ligi pat Dvinsko, o len-

•> 
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teisėtais Vilniaus krašto šeimininkais. Tuo lai
ku jie svajojo irgi apie pavergimą visos Lietu
vos. ..
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Universitetas — aukščiau- Vilniaus universiteto išėjo 

šia mokslo įstaiga — yra vi- j Adomas MickeyjČius, Kon- 
. inys. ‘dratavičius, Vysk., M. Yų- 

Mažam krašte, kokia yra irjįaačiu^ S. Daukantas. Tai 
Lietuva, kur gali būti tik vis mums artinji ir ln*angūs. 
pienas universitetas, į jį žiū- vardai. Bet universiteto dva7 
ri visa galvojanti tauta, šia nepatiko nmftr-ir\ mūsą 
laukdama ką jis pasakys laimei ar. nelaimei, 1832 m. 
kiekvienam svarbesniam jis buvo uždarytas. Taip 
tautos gyvenimo momente. ‘

v Visos svarbesnės krašto in- 
teligentinės pajėgos yra su
kauptos universitete arba 
bent turi su juo kokį noro 
ryšį. Taip yra dabar/taip 
buvo ir nuo senovės, kaip 
tik atsirado aukštosios mo
kyklos, kurios? dabar yra va
dinamos universitetais arba 
akademijomis. Kiekviena 
tauta norinti sukurti ir pa
laikyti, o geriau sakant, at
rasti savo tautišką kultūrą, 
privalo turėti universitetą. 
Jis yra savystovaus kultu- buvo nepatogios: nebuvo idi
liško gyvenimo sąlyga.

Aukštąją mokyklą — 
kademiją — vėliau virtusią 
universitetu Lietuva susi
laukė 1579 met. Vilniuje. 
Jis greitu laiku pražydo ir 
pragarsėjo ne tik rytą, bet 
ir vakarij Europoj, jis davė 
* v 1S

Mass.

Ąr žinai, skaitytojau, dėlko Kristų užmušė? Manai gal, 
į prikalė prie kryžiaus “blogi” žmonės. Ne! Jį nukry- 
“gerieji” žmonės—jie norėjo “apginti” Dievą nuo Kris- 
užsipuolimų! ” Ne latrai ir ne Magdalenos kalė Jį prie 
os. Latras mirė anf kryžiaus sykiu su Kristum, Magda- 

raudojo po Kristaus kryžiumi. Kristų mirtin pasmerkė 
.ii» parizejai, rašte mokytieji ir žydų kunigai. Kaip 

ė vyriausias kunigas, kuomet Kristus pasisakė esąs 
vo Sūnus! “Jis piktžodžiavo Dievui; kam dar mums rei- 
liūdytojų? štai, dabar jūs girdėjote piktžodžiavimą? Kas 

i?” Tuos žodžius ištarė vyriausias kunigas, Kajifas 
tm pritarė jo pakalikų minia ir suriko: vertas mirties. Ka

mai, norėjo apginti Dievą nuo Jo Sūnaus, Jėzaus Kris- 
“piktžodžiavimų!” Ir “apgynė:” nužudė*Kristų irpa- 
Jį į karstą. Bet neilgam. Jau trečią dieną Kristus trium- 

liai prisikėlė iš karsto, nes Tiesos ir Meilės užmušti negali-

Parizejai buvo neblogi žmonės. Mylėjo jie Dievą, mylėjo 
rnę, bet dar labiau mylėjo patys savę ir savo siauras nuo- ~ 

savo išgalvotus įsakymų aiškinimus. Atėjo’ Kristus, 
Naują Įsakymą; liepė mylėti Dievą labiau už viską, lie

pų mylėti artimą kaip kad myli pats savę, liepė net priešus my- 
to, liepė dar ir savęs išsižadėti! Tas buvo parizė- 

mis perdaug. Juk jie Dievą mylėjo, bet taip, kad visi matytų, 
ino Dievą ant gatvių kampų, kur visi žmonės matė jųjų 
Kam čia savęs išsižadėjimas? kodėl neturėtų žmonės 

įgirti juos matydami jų maldas? Mylėjo jie tėvynę, bet-norė- 
j^būti. vadais, ne tėvynės darbininkais. Norėjo, kad visi juos 

garbintų už tąją jųjų Dievo ir tėvynės meilę. Kristaus 
įsakymas jiems nepatiko, nes liepė savęs -išsižadėti; 

ans gi norėjosi mylėti Dievą ir tėvynę—ir savę taipogi. Kris- 
is pasakė, kad negalima tarnauti dviem viešpačiam: reikia iš- 

a savęs, arba teks kitus paminti Savęs išsižadėti jie nė
jo—ir užmušė tikros meilės ir tiesos nešėją—Kristų. Ir 

nustatė sargus prie Jo karsto, kad Tiesa-Meilė negalėtų prisi
eit Tiesa-Meilė prisikėlė—Jos gi užmušėjai žuvo amžinai 
l^žiūs pergalėjo kryžiuotojus. Kryžių mes garbiname (labai, 

į-tattiriai tik lūpomis)—kryžiuoto jų nėra nei pėdsakų.
į: Kristus mirė, prisikėlė, užžengė į dangų. Jo darbas nepasi-

. Jis mūsų nepaliko. Nuo KryžiauZJis metė -aklą, kuri 
fntiiet atrodė mažesnė už garstyčios grūdą. Ta sėkla išaugo į 
didį medį—Bažnyčią. Jis metė mažą nematomą raugo krislą į 
Įt&Sų sielas, metė meilės kibirkštį ir nori, kad kibirkštis degtų, 

raugas petrraugintų sielas, išmokytų mylėti. Ar išmokome 
riylėti, ar meilės liepsna liespnoja mūsų širdy, ar nušviečia ir 

mūsų- gyvenimą, mūsų santykius su tais, su kuriais 
- išums tenka susidurti? •

Susiduriame su tėvu, motina, su broliu ir šešete, su sūnu-

y* • dratavičius, Vysk., M. Va-

Lietuva vėl liko be mokslo ir 
kultūros židinio.

Susikūlus nepriklausomai 
Lietuvos valstybei, kilo klau
simas, kur mes auklėsim sa
vo jaunuomenę kur kon
centruosis mūsų krašto poli
tinės pajėgos. Gyvam rei
kalui verčiant laikinojoj so
stinėj Kaune užsimezgė pir
masis universiteto diegas — 
Aukštieji Kursai. 1922 met. 
vasario mėnesio 16 dieną 
jjuroai virto universitetu. 
Universitetui dirbti sąlygos

nos gimnazijos abiturientų 
ir kas met į universitetą 
atvažiuoja apie tūkstantį 
naujų studentų. Taip nuo 
481 studento, kaip buvo 
1922 m., šiandie skaičius pa
kilo iki 3,064. Sulig fakul
tetų studentai skirstosi ši
taip: Teisių f. — 948, Medi
cinos — 5C2, Humanitari- 
nių mokslu — 534, gamtos- 
matematikos 
nikos — 354, Teologijos Fi
losofijos (šitam fakultete v- 
įa du skyriai: teologijos, 
kuriam mokosi kunigai ir 
klerikai ir filosofijos—dau
gumoj svietiskiai) — 294 ir 
Evangelikų Teologijos f._— 
10. Pažiūrėjus į statistikos

Teologijos-Filosofijos fa
kultete yra: lietuvių — 99,7 
%, žydit — 0, ir kitų 0,3%.

Humanitarinių m. fakul
tete yra: lietuvių — 70^8%, 
žyd; 25,8% ir kitų 3,4%.

G.-Matėm, fakultete yni: 
lietuvių — 72,4% žydą 23,5 
% ir kitų 4,1%.

Medicinos fakultete yra: 
lietuvių — 49,5%, žydų 45,7 
% ir kitų 4,8%.

Technikos fakultete yra: 
lietuvių — 70,6%, žydų 20,9 
% ir kitų-8,5%.

E v. Teologijos fakultete 
yra: lietuvių^—50%, žyd: 0, 
ir kitų 50%.

Taip matom, kad blogiau
sia lietuvybės dalykai stovi

|mų, nebuvo profesūroj ne- 
•A-- buvo nei tikrai savos stu

dentijos, kuri būtų išėjusi 
visą lietuvišką gimnaziją 
nuo pradžios, bet visi tie 
sunkumai šiandien jau šiaip 
taip pašalinti. Vienas sun- 
kiausis keblumas — rūmų 

savo, auklėtinių, tarpo klausimas — šiandien išriš- 
daug garsių vynj visam pa- ta prasme, kad universi

tetas talpinasi visoj eilėj rū- davinius visų universiteto Medicinos ir Ev. Teologijos
mu, bet ir tai dar vietos 
maža, studentam dažnai ten
ka klausyti paskaitas sto
vint ir sunkioj atmosferoj. 
Dabar yra statoma rūmai f i- 

institutui, 
laikinai su-

NEŠVENTAS KAZYS 
DŽIAUGIASI

“S-ra” džiaugiasi iš “Dar- ..
bininko” editorijalo “Tau- 
tos Valia.” Jai patinka i mokslus
sų pasakyma^ kad “Tautos J-a ari)a
Valia nėra dar tautos va-1 j.,- ‘. _T . . daų savo uzsie» maų ten at
ilos reiškėją. Nėra ja nei pro

S-ra- 'klausimas irgi i lengvai ri-
“S-ros” redakcija būtinai garnas/bet šmip taip eina 

yra užsispyrusi identifikuo- pinnylL 1922 met. aukštes- 
ti “Tautos. Valią” su dabar- nį0jo mokslo personalo — 
tinę valdžia. Gal “S-ros” re- profesorių, docentų ir pri- 
dakcija teiksis mums paaiš- vatdocentų — buvo 39, o da- 
kinti, kodėl cenzūra išmargi- bar jau yra 135. Studentų 
na “T. Valią” nei kiek ne-klausimas gal geriausia pa- 
mažiau už “L. Žinias” arjyyko išrišti. .Mes jau turim 
Šiaulių Naujienas ?” po kelias aidas-veik kiekvie-

darymo

gyven'mo mėtų matom, kad
santykis tarp įvairią fakul- du yra medicinos fakultete, 
tetą,studentą skaičiaus žy
miai keičiasi : nuošimtis tei
sią fakulteto žymiai didėja, 
dar didėja Humanitariniu' 
-mokslų ir Gamfos-Matema^ 
tikos fak., o žymiai mažėja 
Medicinos fak.

įdomios taip pat žinios 
bus apie studentą amžių. 
Seniausias stud/Vra 59 mė
tą, o jauniausias 16, viduti
nis amžius visiems yra 24,5 
metu. įdomu taip pat gal 
bus palyginti nuošimtį lietu
viu studentą su kitataučiais, 
ypač žydais. Taip:

Teisią fakultete yra: lie
tuviu — 66,8%, žydą 29.1% 
ir kitą 4,1%.

nes veik pusė, dėl to tai ten 
jau kelintą kartą kiklikuo
se kyla kivirčiai dėl to, kad 
žydai studentai neduoda sa- 
vo tautybes lavoną.
• ^Bendrai svetimtaučių skai- 
čius universitete didėja. Tas 
rodo, ne ką kitą, kaip tik, 
kad jie pradeda daugiau pa
sitikėt mūsų mokslo įstaiga, 
nes pirmiau kas tik galėjo 
važiavo užsienin.

Tokia tai maždaug gali- 
įnY padaryti trumpa apžval
ga L. Universiteto pragyve
nus jam 5 metus. Pertą lai
ką, jis negalėjo daug ką pa; 
daryti, bet tik deda dar pa
matus. A. Š.

kalbos estiškai kalbėjo Estijos 
atstovas Kaune H. Oįdernia- 
nas, kuris pažymėjo, kad pasi
ryžimas ir pasitikėjimas savi
mi yra tiek lietuvių, tiek estų 
ęavvbė. Ji žada naujos drau
gijos darbui didelių vaisių. Su
grojus estų ir lietuvių himnus, 
j prezidiumą išrinkti: garbės 
pirmininkais estų atstovas H. 
Oidennanas ir teisingumo mi
nisteris St. Šilingas, susirinki
mo pirmininku burmistras J. 
Vileišis, sekretoriumJyupcike- 
vičius. Teisingumo ministeris 
S. Šilingas sveikina naujai 
steigiamą draugiją kaip ininis- 
terių kabineto narys. Jis atmi
nė, kad dar 1915 m. Švedijoj 
buvo susirinkę Pabaltos tautų 
atstovai ir iškėlė jų nepriklau
somybės minti. Dabar ji reali
zuota, bet dar neįgyvendinta 
jų vienyliė. Prie šio tikslolūri 
prisidėti draugija.

V. Bičiūnas savo paskaitoj 
trumpai atvaizdavo estą tautos,, 
istoriją. Ryšių tarp lietuvių ir — 
estų buvo dar gilioj senovėj, 
8-to šimtmečio estai gyvenu da
bar lietuvių gyvenamose srity
se? Mūsų senovės kunigaik
ščiai gynė estus-nuo kryžiuo
čių. Visur, kur tik lietuviai 
minimi estų istorijoj, jų vardas 
žymimas su: didele simpatija. 
Naujausioj istorijoj lietuvių ir

' estų atgimimas."'ėjų Ivgiagie-—-----
čiai. Kuriant abiem tautoms 
savo valstybių nepriklausomy
bę, estai atliko istorinį vaidme
nį: jie pirmieji sudavė smūgį' 
von der Golco avantiūrai. Es
tai nesą- lenkų šalininkai; jų 
spaudoj kartkartėmis pasiro- 
dantiėjirnršnriar, nedraugingi------
Lietuvai, esą mūsų blogos in
formacijos išdava. Paskaitą 
papildė gen. Įeit. Nagevičius, 
pabrėžė, kad lietuvių ir' estų 
kariškių tarpe esą užsimezgę 
draugingi santykiai. —- —

„,/ ■fi J -•

ramiais, apgalvotais, taktingais ir švelniais žy
giais Vyskupas Matulevičius trukdė lenkų pro- 
fanatorių darbą. Kodėl Vyskupas Matulevičius 
nepaskelbė atviros lenkams politikieriams ko
vos? Aišku, jog ne iš baimės, nes mes jau paty
rėme, kad bolševikų laikais gręšianeios jam mir
ties bausmės nepaisė. Vyskupui Matulevičiui rū-oc^uiukmuc »u ucvu, mviuia, su uiuuu u Scx;ic, ou ouuu- ^a«ii;L>5dntni iso-A nes ^ausines nepaisė. vyskupui Matulevičiui ru-

nfeilės? gal daugiau savymeilės? ar esame Kristais, ar parizė- 
savęs išsižadame, ar ieškome savęs? Priklausome prie 

i draugijų. Ir čia vėl: kiek dirbame—ir kiek pešamės? 
dedamės Lietuvos-Močiutės vaikais. Bet, ar Motiną my- 
labiau, ar savo kvailus ginčus? Ar norime jos labui pasi
ni, ar savę iškelti?
>aug yra Kryžiaus priešų,—bet visi mes po Kryžiumi sto- 
ar norime, ar nenorime ir tie, kurie Kryžių myli,* ir tie, 
su jūo kovoja. Visas mūsų gyvenimas sukasi apie vienui 

į klausimą:, už Kryžių, ar prieš Kryžių? Mes, ir pą, 
i, ir šeimose, ir organizacijose, ir tautoje,'ir spaudoje, ir 

i visame pasauly esame verčiami atsakyti į vieną pama- 
klausima: savimeilė, ar meilė; Kristus? kr Barabbas— 

ėjų atstovas?
Kaip mes Amerikos lietuviai katalikai į tai atsakome? At- 
ųę pas Kristaus Kryžių pagalvokim. S,
B visų pusią, muša į mus neapykantos bangos. Labai tan- 
ifr mes užsikrečiame taja neapykanta ir atsimokame neapy- 

neapykantą, pamėgdžiojame mūsų priešų savymeūę ir

Vilniaus krašto okupantai pasikėitjė, 

tačiaus lietuvių gyvenimo ir veikimo sąlygos nė; 
pagerėjo: vokiečiai juos sniadgė rekvizicijomis, 
bolševikai terorizavo idėjiniai, gi lenkai engė vi
sais žvilgsniais. Lietuvos kaimui prisiėjo aprė
dyti ir pavalgydyti nudribusius ir išbadėjusius 
lenką kareivius, o Vilniaus krašto lietuviams in-

Vyskupą Matulevičių kovojo. Užtenka paminė
ti. kad Vyskupijos Kancelerijoje besidarbuojan
tis kunigas vadovavęs skaitlingai tų žemadūšių 
draugystei ir prisidengdamas slūpyvarde X. Y. 
7i. rašinėjo į lenku laikfaščius Vyskupą Matule-' 
virių štm'iženčiussli-aipsnius. Ganytojas tačiaus_____ _
nekreipė visai- domesio į tą jo niekšišką darbą, 
bet žengA hirinyii tit^os ir meilės išanksto nusta- 

sai nedoras kunigas laikui bėgant visai nukrypo 
ir netekęs lygsvaros begalo žemai nupuolė. Ne
laimei atsitikus artimiausi jo jM-ieteliai ir rėmė
jai nuo jo pasitraukę ir trenkė jam paniekos ak
meni ir paliko ji patį vieną. Vyskupas Matule- 
virius išvydęs savo priešą nelaimėje ištiesė jam ' 
pagelbos ranką, o patyręs su laiku jo tikrą atgai
lą ir Įiasitaisymą paskyn* jį klebonu .ir dekanu t < 
tūloje įžymioje vietoje, kur jis j»o Šiai dienai pa
sekmingai darbuujasį.

Štai, kaip Vyskupas Matulevičius savo pra
kilnumu mokėjo priešus paversti prieteliais.o ne
dorėlius naudingais darbininkais...

Kiek tas didvyris Vilniuje lenkams bešeimi
ninkaujant nukentėjo, gali suprasti vi<‘n tas. 
kurs tuo laiku sale Jo gyvendamas atidžiai tėmi- 
jo jo gyvenimo aplinkylx*s. Paiyzdžiui paduo- 

išskaitlingi! įvykių.
Tūlą kartą (hnls buVo tai gegužės 3 diena) 

Vilniaus lenkai sugalvojo rengti “patriotines” 
pamaldas... Bet tuo kartu nelio kur kitur, o Ka
tedros Bažnyčioje. Laike tokios rūšies pamaldų 
paprastai imant vietos Vyskupas privalo daly- 
\ailfi. Lenkai manė, kad Vyskiųms Matulevičius 
tose pamaldose atsisakys pats dalyvauti, liet sa
vo vietoje paskirs kurį nors Kapitulos pralotą. 
Tokį V.vsktipo Matulevičiaus pasielgimą klastin
gi “bracia” buvo nusistatę išgarsinti savo spau-. 
doje, apkaltinti Vvskupjj ant i-valstybinėje pro
pagandoje; sukelti Valdžios tardymą ir... nuo

mųjų užtarimas. Vyskupas Kankinys gerai nu- lytu kėliu. Turiu šioje vietoje pazyniet iy kad tie
matė, jog atvirai engėjus Vilniaus krašto kovo
damas jis neilgai Vilniuje užsilaikys. O juk Baž
nyčios profanatoriai vien tik to ir laukė; jiems 
svarbu buvo išguiti ir visiškai nusikratyti jų 
niekšiškam sumanymui bei nedorai politikai ne
pritariantį Vilniaus vy skupą. Tat aišku, kad 
Vyskupas Matulevičius kantrybe vaduodamasis 
nusistatė tol saugoti Vilniaus Vyskupiją, kol 
jam sveikata ir aplinkybės daleis. Toje kovoje

teligentams prisiėjo daug nukęsti dėl Ue^vybės ’ Vyskupni Matulevieiui nieks nepadėjo, bet visi

kultūrinio darbo.__
Bet. ne vien lietuviai tuo laiku nuo lenkų nu

kentėjo : baltgudžiams irgi kliuvo už jų tautinį 
veikimą. Taip lenkų valdžia, taip lenkų dvasiš
kąja buvo paskelbusi savotišką obalsį, kurio vi
som keturiom laikėsi: kiekvienas katalikas yra

ją į mūs pačių darbuotę. Kiek dar yra mūsų tarpe to- lenku. Sulig to ne vien per valstybines įstaigas, 
^°.s bet ir per Bažnyčią buvo brukama lenkyste. Pil- 

pabandyk^ik papeikti juos; arba tik nesutikti su jais—tuoj r J
riską ir pakels didžiausį triukšmą—lygiai kaip anie pari- 
kurie mėgdavo pirmąsias vietas.

let turime ir tokių, kurie meile gyvena—taja meile, kuri 
;kantri, maloninga,” meile, kuri ‘‘nepavydi, nesielgia sau- 

nesipučia;” kuri “yra nėsididžtaojanti, neieško, kas 
yra, nesusierzina, neįtaria piktume, nesidžiaugia neteisybe, 

gi tiesa; visa nukenčia, visa tiki, visako viliasi, visa 
Yra tai meilės kibirkštis, kuri krito nuo kryžiaus į 

užcfegė jas^k jie neša ta Šventą, ramią liepsną į savo 
ir į mūsų visuomenę. Taip, rodos, ir girdi, kaip tos 

elės ramiai-rau dantuoja: ar.manę pėikšit, ar girsit— 
vistiekpat, man vistiekpat—ir dirba> dirbą dirba... 
Nedaug Jų turtine, bet—tai milžinai.

stdskis, kad ir aiškus masonas-socialistas, kad ir 
nekatalikiškai gyvenimą vedąs, politiniais sumę- 
timais vaduodamasis Vilniaus krašte lankydavo 
bažnyčias su visu savo karišku štabu per lenku 
politikierių rengiamas “pamaldas.”

Vyskupas Matulevičius, kuris stovėdamas 
sargyboje Katalikų Bažnyčios garbės nedalėido 
bolševikams Ją sukoneveikti, — lygia drąsa ap
sišarvavęs stojo Bažnyčios apginiman ir šiam al
iejuje, kuomet lenkai ją nusistatė suprofanuo- 
ti pa vartodami Ją savo niekšiškos politikos tiks-

•įąms. Toji kova buvo vedama ypatingu bildu

Ikliudė, visi jį stengėsi suprovokuoti, visi irgi da- 
’rė jam kliūtis. ■

I
Štai kad ir lenkų Vyskupai. Pasimainydami 

atvykdavo jie į Vilnių: vieną kartą Teodora vi
rius, kitą žygį Bandurskis, tolesni ai Jlfynieviec- 
kis, tai vėl Gali. Atvykę Vyskupai visai nepaisė 
vietos Vitkuj*) Matulevičiaus. Kad ir galėjo 
Vyskupas Matulevičius juos lengvai suvaldyti, siu šioje vietoje dar vieną i 

vienok vengdamas papiktunnio' tikiučiųjų ir ki
tokių aplinkybių dėlei pasitenkydavo vien pri
vačiuose- įmsikalbėjimuose pareikštomis jiems 
pastalėmis, kad jų taktika daro begalo didelę 
žalą Bažnyčiai, o jų dalbai nesuderinami su auk
što Vyskii|Hi pašaukimu. Tačiaus šovinizmu tau
tiniu liėsivriduodaini Vyskupai nuoširdžių Matu
levičiaus žodžių negalėjo supiaasti ir savo pra
gaištingų darbą tolinus vare... Visi jie lanky
davo Vilniaus vyskupiją, laikydavo “patrioti
nes” jmmaldas, sakydavo agitacines prakalbas,..

Lenkai kunigai visais galimai* budais irgi
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gelbėk mus! Prisikėlė Die- 
vas h- džiaugsmu pripildė 
visą pasaulį. Viešpats lai- 
mino žemę ir vandenis, 
ris, ir paukščius, tardamas 
jiems: 
jums atnešiau 
šviesi] 
žaliuojančiais ir kvepian
čiais žiedais. Aš pripildysiu 
visit gamtą džiaugsmu. Te
esie jos įstatymai jums leng- 
vi. - .
Palaiminęs gamtą Lšgany-- 

tojas atsigręžė į žmones, — 
tuos, kurte Ji pirmieji su
tiko — išblyškusiais veidais, 
darbo* nuterioti, rūpesčių 
nuvarginti. Jis jiems tarė: 
Ramybė jums. Jie visi puo
lė ant kelių, ištiesė savo nu
vargusias rankas į JĮ ir ty
lia, tylia iš širdies gilumos 
einančia rauda atsakė: Vieš
patie! Išganymo! Galinga 
tai buvo malda, nes jų šir
dyse Tikėjimas. Viltis ir 
Meilė didžiu balsu šaukė: 
Viešpatie tai Tu čia!

Tai])! tai Aš — atsakė Ji- 
Aš jums* atnešiau Tie- 

yra paminta, 
užmušti jos negalima, 

ain- 
ji jus išvaduos. Jūs ją 
aukojate ir toji jūsų 
yra Alau brangesnė už 
kitas aukas.

* Velykų rytas buvo tai ne
paprastas rytas. Jame slė
pėsi koks, tai nepaprastas 

------ ntgvjimas. Visur tyla. Tar- 
tum kokie nematomPpančiai 

- viską sukaustė. Vien tik 
švelnus, malonus pavasario 
vėjalis pūtė iš rytų.

Bet štai viename lygumos 
krašte1 suskambėjo varpas. 
Iš kito krašto jam atliepė 
antras varpas, paskui tre
čias, ketvirtas... Tamsumo
je sublizgėjo apšviestos baž
nyčios, ir visos apygardos, 
kaip matant sujudo. Keliais 
pradėjo pulkais eiti žmone- 
liai..—>

Pirmučiausiai ėjo žmonės 
darbininkai, vargšai susku
rę nuo darbo ir neturto, 
žmonės nematę ramumo, nu
leidę žemvn galvas. Jie ne- 

savo nusižemi- 
rūpesčius. Tai 
ką jie galėjo

Ramybė jums! Aš 
~”*i šilumą ir 

Aš nuklosiu pievas

t-.

ir savo 
viskas, 
prisikėlusiam iš numi- 
Dievui. Paskui- juos 

keliavo turtuoliai, 
žinovai, teisdariai ir

šė bažnyčion 
nimą 
buvo 
duoti 
rusių
tolinus 
rašto 
visi kiti galiūnai, kurie gy
veno vargšo ^l.arbį niuko 
skriauda. Jie linksma t tar
pe savęs kalbėjosi ir nešė 
bažnyčion mintis apie tai. 
kai]> jie visi linksminsis per 
ši Velykų švenčiu laiką, 
gei-s ir skaniai valgvs. Bet 
neužilgo puikai žmonių pra
nyko, tolyn nuėjo. Varpas 
suskambėjo paskutini kartą* 
ir viskas vėl nutilo.

Didi paslaptis jaučiama 
buvo šitame greitame prasi
dėjusio judėjimo sustojime. 
Tartimi visiems nutilus ar
tinasi stebuklas, kursai tu
rėjo iš natijoj'isus atgaivin-

- ti. Vos pasirodė rytuose auš
ra, Įvyko visų laukiamas 
stebuklas. Prisikėlė panie
kintas ir nukryžiuotas Die
vas. prie kurio nuo amžių 
visi pavargėliai ir nelaimin
gieji Šaukiasi: Viešpatie,

sai. 
są. Dabar ji 
bet 
Užteks jums jos per 
žius: 
Man 
auka 
visas

Keliavo Išganytojas to
liau ir patiko kitą žmonių 
būrį. Buvo tai turtuoliai, 
valdininkai, teisėjai, rašto 
žinovai—dievobaimingi vien 
tik paviršutiniai, lūpomis. 
Ėjo jie linksmai besikalbė- 

Laukė jie ne Atsi- 
bet pasilinksmini-

darni, 
kėlimo, 
mų. Ir jie su nerimasęia su
stojo pajutę Prisikėlusi pri
siartinant, 
prieš juos

Jus. šio

Jisai sustojo 
ir tarė:
amžiaus žmones, 

esate puikybės pilni. Jūs
valdote pasauli ir jums ro
dosi. kad jūs esate galingi.

... .. . . t , ;

Jūs paniekinote, pamynėtė 
jx) kojomis visus —r ir Die
vo ir žmogaus — įstatymus 
ir didžiuojatės tuo. Bet Aš 
jums sakau: ateis liukas — 
jau jis nebetoli*—ir jūsų ga- 
lybe dings kaip dūmai vėjų 
išblaškyti, nes Aš Silpnes
niesiems daviau tikrą nenu
veikiamą galybę. Jūs esate 
silpni. 0 jūs! dar į nė sykį 
nešudrebėjote, nes nemato
te, ką jutus rengia jūsų pik
tybės, jūsų gobšumas, jūsų 
noras pasaulį valdyti! vis 
brendate gilyn ir gilyn — į 
pražūti?

Nusidėjėliai neatsakė nie
ko. Jie stovėjo akis nuleidę 
ir tarytum l^ukč kažko tai 
dar baisesnio.

Ir vėl Išganytojas ėmė 
kalbėti.

Prisikėlęs Aš ir jums pa
dėsiu prisikelti,- nurodysiu 
išganymo kelią. Matote an
tai Kalvarijos kalną, matote 
tenai tą kryžių, ant kurio 
Aš dar taip nesenai kanki
nausi. Kelias i Išganymą 
pro ten eina. Tas kryžius 
— tai kelrodis jums. Kito 
kelio nėra. Jūsų sąžinė — 
tai jūsų vadovas. Nesilpnin- 
kit jos. neapgaudinekit, ne- 
slopinkit. Tainsus tai kelias 
ir šaltas. Neapšviesite jo ir 
leapšiklysite savo menkutė
mis žemės žaltvykšlėmis. Aš 
ums atnešiau du* gal i ngu ži

bintu: Tiesa ir Meilę. Ne
kliudykit sąžinei pasiimti i 
vieną ranką galingąjį žibin
tą — Tiesi]. į kitą dar ga- 
ingesnį dvilvpą — Dievo ir” 
irtimo—Meilės žibintą. Tiė- 
a švies. Meilė šildys. Nuo 
šganymo kelio -negalėsite, 
iiiklysti. jei Manęs paklau
sysite.

Išganytojas nukeliavo to
liau.

Nusidėjėliai nuėjo į 
pusę: ten. kur turtai, 
džia ir smagumai... ir ap
vaikščiojo Velykas... su tau
rėmis. .1. Pftdefpinas

kitą 
vai-

■seniai pageidaujamą —nusikratymą. negeistinoKatedros Bažnyčioje. — suspenduoju
' Vilniaus A'yskup<»... Sutarta — nutarta ir pa

daryta. Kitų pagundytas karo generolas Rydz- 
Smigly atsilankė pas Vyskupą Matulevičių 

_ kviesdamas ji dalyvauti ruošiamose1 pamaldose. 
J’asirodo, kad Valdžia nesiklausė VyskTTpHeidi-

* juo pavartoti Katedros Bažnyčią tokios rūši'es 
painaTdbms” Tičf-VrėnTv^ėfė* jose~dalvvtrrttk—Aiš— 
ku, kad tas buvo padaryta tyčioms. — kad su
provokavus Vyskupą Matulevičių. Bet visas 
gudriai sutaisytas žabangas Vyskupo Matulevi
čiaus gilus protas numatė. Todėl, taip išvengi- 
mui pinklių, tai]) sulaikymui pragaištingos Ka
tedros Bažnyčioje agitacijos — atsilankiusiam 
generolui Vyskiųias Matulevičius ]>ažadėjo pa
maldas atlaikyti asmeniškai, ir virš to pasakyti 
]>amoksją. Gudrūs ir viską numatą priešai-su
prato, kad Vyskupas visus juos savo taktu ir gy
va orijentacija toli pralenkęs ir jų žygius niekais 
pavert<*s. Tat jie sugalvojo naują būdą Vysku- 
]>o Matulevičiaus suprovokavimui... Nusiuntė 
pas Vyskupą Matul<*vičiu lenkų kunigą, kuris 
mėgino bauginimu sulaikyti jį nuo tų pamaldų 
laikymo.

— <• Vyskii|H*, Tamstai gresia didis pavojus..- 
Mes žinome, kad pikti Jūsų Malonylies priešai 
rengiasi jus nužudyti tų pamaldų laiku...”

— “Be Dievo daleidimo nieks pasaulyje ne- 
— tarė Vyskupas Matulevičius. “Aš

z

f

Įvyksta”
mirti nesibijau... Pamaldas aš pat> laikysiu...’

JIes jus sulaikysime ir Į pavojų 
i. Kas čia tokio. — juk tas pamaldas 

Michalkevvicz.” — kal- 
vskima atvvkcs veidmainys.
• r • • t • , • •

— “O, ne! 
neleisime eiti, 
galės ai laikyti Pralotas 
kino Vyskupą atvykęs veidmainys. “O. ne! Mes 
Justi Maloiįvbės nebusimi* pavojum..”

nepaisant Vyskupas, pra
lotas ar pagalinus paprastas kunigas. — kurs 
drįs tą dieną laikyti toms iškilmėms pamaldas
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pijus tūlas sulenkėjęs žo 
džiais, bet lietuviškos sielos 
matomai dzūkaš savo “gro- 
matojeE’ 1
Ponas Aitvare

Prabočyk, kad aš Tau, ]x>- 
ne Aitvare, gaišinu brangii- 
jį Tavo čėsą; ale ką bepada
rysi — nieko nemačija; aš 
kanečnai noriu parašyti 
Tau, pone Aitvare, porą žo
delių. Šitai ve, aš Tau noriu 
pasakyti, kad,-jeigu ‘'TLko”
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. Laiškai ir Grūmojimai
ką rašo iš Pilvadei- * ” ~*

r*

lės, puikybę irjiuikybėlių, 
keistų ir karstelių, berg
ždžio, beivikalingo .darbo, 
betikslio lakstymo šen ir ten, 
kovu šu malūnais... Žiūrint

.......................... '

PAisą tat birūs Taū2 vaša
ros iš akių ir juokas imas 
Tuomet sėsk ir rašyk. Už 
tokius raštus būsiu dėkin
gas.—AtYveriM. ,

šas jį žino, gal ir supalio- 
kėjęs lietuvis, aprašė* Lietu- 
vos revoliuciją paliokiško^ 
mis eilėmis. Ve, klausyk, 
kai]) tas proše^anas apie 
Lietuvos perversmą kalba: 
(kitą syki išversk eiles lie
tuvių kalbom nes negalima 
trefnyti “D-ko” skiltis pa- 
liokiškomis eilėmis, kad jos 
ir kažkaip gerai aprašytų 
Sledzie\vicz ’ą. • Požėrą ir 
Szkapinskį ir jų nelaimes- 
bėdas. Džiaugkis, kad “Dar-

TRUMPAS “PAMOKSLAS”
s
X

Broliai!
Kiekvienas katalikas peikia 

broli kataliką, kuris gyvenime 
neseka savo tikėjimo principą. 
Net ir jūs. bedieviai, smerkiate 
toki „kataliką. Ir savo spaudo-
je jo nusikaltimą plačiausiai teisės

•si

nu. r*'

• ;•»—v

radzibatorius Tau duotų ki-jbininkas” įsileido Tavo laiš
ką. tokia biauria kalba ra- 
Švta. i savo skiltis. Tai bus 
paskutinis sykis, jei nepasi
taisysi. Turbūt iš Maliano- 
jaus “Saulės” jos išmokai. 
.1.)

Na. pone Aitvare, tuotar- 
])u ir sudiev! iki meilingo 
pasi matymo!

M unšainėris

Aitvaro atsuk y mus: .Kol 
kada atlėksiu į Pilvadelpi
ją, Tave paskirtu mano gi
zeliu. Visu pirma — neva
dink savęs Mūnšaineriu, nes 
saulės spindulius matai ir 
be mėnulio atspindžiu. Ant
ra — išmesk iš savo žodyno 
visus “čėsus.” “loskas,” 
“kaimeliai.” “navilias” ir 
kitus paliokiškus žodžius. 
Ant galo — žiūrėk, kur kas 
yra blogo, taisytino Pilva- 
delpijoje: tik žiūbėk ne pik
tomis akimis, bet per aša
ras. Tuomet Tavo siela iš
kils kaip aras aukštai, aukš
tai—ten, kur angelai skrai
do. Tik iŠ tos aukštumos 
tegalima matyti viską tikro
je šviesoje, taip, kaip ištik- 
iųjų yra. 
žmoiieliai. 
klaidžioja, 
pyksta, stato patys savę ant 
savo pačių pastatytų “alto
rių” ir patys sau kodyluoja: 
kai]> jie siunta, jei kiti ^ne
nori jų garbinti ir klausyti, 
kiek pas juos ant kiekvieno 
žingsnio tamsumo, savymei-

ką.. . tai aš “D-kui” duo
čiau kiką: taip, mat. Tavo 
raštai man patinka! (Jei 
tai]) manę myli, kaip sakai
si. tai kodėl neatsišauki. Ži
nai gi. kad aš paieškau gi
minių. Alau rodosi, kad esi 
mano giminaitis, ar bent kū
mas. .1.)

Toliau aš Tavę užklausiu: 
kas tai po šimts kelmų!., 
kad Tu net i peklą nuke
liauji navinų rinkti, o į mū
sų Pilvadelpiją nejirisiren- 
gi atvažiuoti ? Oi, broliuk, 
broliuk! kiek Tu čia navinų 
“D-kui” prisižvejotum!.. 
čia yra visokių dzyvų, trik- 
sų ir kipšip tik bėda, kad 
čia. nėra tokio gero ir ga
baus navinų rinkėjo kaip 
kad Tu esi.- Tai. kad Tavo 
loska, nepamiršk! atvažiuok 
Į mūsų garsiąją Pilvadelpi- 
ją-

Žinai, pane. kad aš būčiau 
toks gabus rašytojas, kai]) 
Tu kad esi, pone Aitvare, 
tai paprabax*očiau patapti 
“D-ko” skyj 
Ale kvarabą 
beč jur la: 
]>one Aitvare, 
radzibatorium, 
rių vedėjų liereikėtų: Tu 
vienas pakaktinai prirašy
tum.

Baigdamas tą mamxzgro- 
matą aš; Tau. |)one Aitvare, 
pasakysiu vieną navinėlę. 

ičia vienas paliokas, o. Aip-

is vedėju, 
tuomi! Ai 

!ad. jei Tu. 
liktum ‘D-ko’ 
tai ir tų sky-

•Matysi, kaip tie 
žemės vabalai, 

nereikalingai

• *

ramiai Vyskupas Matulevičius.
Klasta nepavyko. Vyskupas Matulevičius tą 

dieną atlaikė iškilmingas pamaldas. — patsai ir
gi pasakė pamoksta—ir tuo būdu nedaleidęs prie 
papiktinančios agitacijos savo mylimoje Kate
dros Bažnyčioje..U - ~. -'■

Tokias tai kliūtis prisiėjo Vyskupui Matule- 
š;rčiu~hŪLmlį^Lh(bminTrLA3»įftiiueiajlaę]enkią_oj 
kupacijos 1919 metai*. Kiekviename savu-žrngs- 
nyje privalėjo būti begalo atsargus, kiekvieną 
valandą turėjo susidurti su priešų' klastingais 
puolimais. Kitas jo vietoje ir tmmpos valandė
lės nebeišlaikytų. <>' Vyskupas Matulevičius net 
8 metus kentėjo ir veikė. Galop išvydęs, kad jo 
darbas geistinų pasekmių neatneš Vilnijoje ir 
kad Jis kur kitur reikalingesnis Bažnyčiai ir sa
vo Tėvynėj I Jetuvai. pasitraukė savo noru iš Vil
niaus Vyskupų Sosto.

.vA paštai iškas Sostas Įkainuodamas tuos visus 
Vysku]M> Matulevičiaus darbus pagerbė* JĮ pa
keldamas i Arkivyskupus ir paskirdamas Lietu
vos Apaštališko Sosto Vizitatorium. Tuo tarpu 
Vilniaus Vyskupijos Sostą n tapo paskirtas gar
bingas Bažnyčios Kunigaikštis ir Kankinys Ar
kivyskupas Ciepliakas. Kankinio vieta teko kan
kiniui!.. Bet Dievo Apveizda viską ]>ermatan- 
ti, matomai nenorėjo wn<‘isti. kad garbingas Ar
kivyskupo Ciepliako vardas būtų suteptas nedo
ra lenki] politiku: senelis Arkivyskupas (’ ieplia- 
kas mirė Amerikoje. — vieli Jo kūnas tapo pa
laidotas Vilniaus Katedros kriptoje.

Sekančiu Vilniaus Arkivyskupu Tapo Jalbži- 
kovskis. kuris savo pirnitakūno takais nevaikšto. 
Kaipo pavyzdi galima šioje vietoje nurodyti š 
nesenai Įvykusi laktą.

Arkivyskupas Matulevičius pasigailėdamas 
našlaičių pavedė jiems Vilniaus Vyskupinis 
skirtąjį vasarnami Trinopdyjc. Toje vasarinė
je Vysku]M> rezidencijoje gavo prieglaudą virš

atsakė 2M našlaičių-vargdienių. Kol Arkivyskupas Ala-

<

tiilevičius buvo Vilniuje tie visi vargšai turėjo 
sau pastogę. Ten tankiai ir Arkivyskupas atsi- 
!:uikydavo jų vargą nušviesti... O štai, kad ir 
skaudu pasakyti, dabar Arkivyskupas Jalbzy- 
ko\vski tiios visus našlaičius išvaikė: — vargdie
niai liko Im* pastoges. Kodėl jis taip padarė / To
dėl. kad tu našlaičiu būta lietuviu... Skaudi , * *• *

J. 'ŽODIS UŽRAJGAJ

štai, mielas skaitytojau, žiupsnelis žinių pa
imtų iš gyveninio mūsų mylimo ir garbingo Ar
kivyskupo Jurgio^ Matulevičiaus. Daug tokių 
faktų galima būtų ]>aminėti. bet aš asmeniškai 
nesu buvęs visų jų liudininku. Rašiau vien tai. 
ką pats patyriau. Lai gailesnė plunksna aprašo 
kitus skaitlingus jo didvyriškus darbus mūsų vi
sų painokininiui. Gyvendamas mokino Jis mus 
gyvu žodžiu. — mokina ir dabar numiręs savo at
liktų darbui ]>avyzdžiu.

Arkivyskupui Matulevičiui lankant lietuvius, 
išeivius čia Amerikoje mūsų netikėlių spauda 
“Naujienos.” ‘•Keleiviu.” “Vilnis” ir jiems pa
našūs šlamštai pravai-džinvo Į^‘klerikalų” už
tarėjų... Ar tie žemadūšiai virš nurodytiems Vys
kupo Matub-vičiaus tikriems gyvenimo faktams, 
kurių liudininkais buvo ne vien tūlas vienas as
muo. Ix*t visi Vilniaus krašto lietuviai dar išdrįs 
prieštarauti ?. . Ar jie gali prieš pastatyti Ar
kivyskupo asmeniui irgi kurį nors netikėlĮ'iš sa
vo tarp) ?.. Gal DeržinskĮ. o gal Grigaitį L 
Ne. — niekados l>ediexyl)ės raupsais liguisti so
cialistai lygiai aukštos dvasios vyrais liepusi- 

L džiaugs. Vien katalikai, vien tikintieji—dvasios 
^milžinus turi-. Jie lankiai išdidžiai iš mūs reika

lauja. “ Kur jūsų siu dienu šventieji ?..” 
kimi* tat jiems: •‘Žiūrėkit 
Matulevičius...”

aprašote — juokiatės ir džiau-
giatės.

\ isi nekenčia lokiu ž.mogaus. 
kuris negyvena kaip jis tiki. 
Visi nekenčia veidmainio.

Ir jūs, liedieviai; nebūkite 
veidmainiai. J r jūs sekitigsavo ♦ 
tikėjimo principus.

.Jūs tikite, kad nėra Dievo. 
<Jūs tikite, ka<l viskas pasauly 
yra materiališka. Jūs tikite’ 
kad ir žmonės vien tik tai]) ga
li elgtis kaip gamta nustato. 
•Jūs tikite kad žmonės yra gam
tos vergai — 
Ii Uosos valios.

Tikėkite, ką tiktai norite — 
bet gyvenime sekite savo tikė^ 
jimą. Nebūkite veidmainiai.

Jeigu jūs tikite, kad- žmonės 
neturi liuosos valios kad jie. 
kitai]) sakant, yra kaip maši
nos; tai jūs neturite tiesos kal
tinti žmogų, kuris ką nors Pio
tro }><‘daro.

Jei fordukas suvažinėjo žmo- 
>ą-, ar jūs tą forduką kaltina
te? Ar tą forduką traukiate Į 
teismą ? ar valdžia dės tą for
duką į kalėjimą? Taigi, jei jū
sų tikėjimas sako, kad žmogus 
esąs kai]) fordukas. kad žmo
gus kai{> mašina, kad žmogus 
be liuosos valios — jūs priva
lot*1 ir žmogų tik tiek kaltinti 
kada pav. užmuša drąugą. 
kiek forduką kaltinate.

Pagal jūsų tikėjimą — pagal 
jūsų principus, jūs neturite tie
sos kaltinti kapitalistus kada 
šitie budeliai kankina darbi
ninkus. Jūs neturite tiesos pro
testuoti prieš valdžias, kurios 
neteisingai žmones šaudo ir ba
du marina karo metu. .Jūs n<*-♦
turite tiesos net ir bolševikus 
kaltinti, kada šitie keletą šim
tų tūkstančiu darbininkų iš
šaudė!

Pagal jūsų principus šitie 
' znifngŽHdŽKH neturi riifošo's'VS-' 

Uos. Ji;* turi Imtinai taip elgtis 
kaip Gamta nustato. Ji<* Gam
tos vergai. Jie ne kalti.

kad jie neturi

Vien tik tie, k n ric tiki, kad 
kapitalistai, valdovai, bolševi-• ..2, 
kai turi liuesą valią, gali šitus 
kaltinti ir smerkti, kada jie 
kankina darbininkus. Bet .jfis,<- 
tikite kad. žmones neturi liuo
bos valios, .taigi jūs

"s šitus kaltinti.

Broliai, bedieviai!
Savo laikraščiuose 

kiate kapitalistus. Jūs keikiate 
valdovus. Jūs keikiate bokse... 
ne... m*... aš žadėjau sakyti jūs 
keikiate bolševikus. Teisingiau 
bus pasakyti — jūs giliate bol-. 
ševikus.

Kamgi jūs vienus keikiate-ir 
kitus giliate? Kaip jūs žinote 
kokius reikia keikti ir kokius . 
girti? Juk visi, ir kapitalistai, 
ir valdovai ir boIŠcvikai/darbi- • . 
ninkus kankina .

Bet kamgi jūs keikiate, kam- 
gi jūs giliate? Jūsų principai 
nelenlžia to daryti. Jūsų tikėji
mas sako, kad žmonės neturi 
liunsos valio. Tai kamgi juos 
kaltinti?

Nebūkite veidmainiai! Seki
te savo tikėjimo principus! Ne
kaltinkite nė vieno žmogaus. 
Negirkite nė vieno žmogaus.

_ ■ *

Jei jūs gyyensite pigai savo 1 

tikėjimą jūs ir manęs nekaltin
site dėl Šito pamokslėlio. Jei 
jūs gyvensite pagal savo prin
cipus, laikraščiuose nė vieno 
negirsite. nė vieno nupeiksite.

Ar yra tai]) jūsų bent vie- J 
nas, kuris gyvena pagal savo ( 
tikėjimą? Ar yra bent vieenas 
beilievis kuris nėra veidmai
nys?

Jeijiėni tarj) jūsų nė vieno, 
kuris gyvena ]>agal savo prin
cipus, jei visi l)edieviai —veid
mainiai. tai |»atarčiaii savo 
principus ]x*rkratyti. Gal todėl 
negalite pigai, principus gy
vi,*nt i. kad jie pagrįsti ant nre- 
io. Žin >ma su melu žmogus_tei- 
>ingai 'mgal gyventi. Melas 
mirti siūlo. Vien tik su Tiesa ' 
žmogų- gali teisingai gyventi.

'I'aigi perkratę kitę savo 
]irin<'i]iti- - - ieškokite Tiesą. 
Suradę Tiesą būsite laisvi, ži- 
HDsile. kad tūrių* liuosą valią. 
Žinokite, kad ne.-ate -gamtos 
vergai. Esate liuo-i. Gamta 
jums vergauja, 'l ik . suradę 
'l'iesa turėsite gvvenimą. lais- 
X ę. neveidmainingą.

Uii jums pasiseka tą Tiesą 
surasti!

neturite .

jūs kei-

•r.
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Penktadienį BdandžžotS, 192?

Mažųjų Ratelis

Henry Fordas, automobiliu iš- 
dirbėjas, kuris neseniai turėjo ne
laime su Forduku.

Išauš vasarėlė, 
Tu mano mergelė, 
Išbėgo mergytė ....... 
Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksci rvtu,
Aš užgimiau Lietuvoj.. 
Eikš mano mergele,

s negalės 
savo liu*

Nėra nieko geresnio 
užkietėjimo vidurių 

suirusio skilvio.

Ak, myliu tave..................
Bernužčl, nevesk pačios .
Graži čia gi raže..................
Meilė......................................
Meile uždegta krūtinė ...
0 pažvelgki......... ...............
Visuomet širdis surakinta

• *

Penkios linksmos dainos :

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia rrfūsų mintis
Trisdešimt dainų ..:...........

Tuščias darbas vaikytis, tinka
mu laikn-pradėti—tai svarbiausias, 
daiktas.—La Fontaine.

Žiū 
iš viso jų pasirvži 
Geriausio pasiseki

“V-hės” korespondentai už
krėsti anti-katalikiška dvasia 
maudosi purvuose ir jais drab
sto ant sau nepatinkamų asme-

LAWRENCE, MASS.
Radio Stotis (S. P. R. K. P.) 

30 m. 800 ž.

Pasekmingai pasibaigė

Balandžio 9 pasekmingai pa
sibaigė trijų dienų rekolekci
jos. Žmonių jmt visas dienas 
lankėsi gan didis skaičius. Aiš
kiai matėsi, kad žmones reika
lauja panašių iškilmių.

Ketvirtadienio vakare, lan
kėsi kaimynai kunigai: K. Ur-

į‘ •——--

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
------šiuomi pranešu savo pacientams kad mano daktariškas ofisas yra 
įrengtas pagal vėliausios Europiškos mados, turintis savyje naujausiai iš
rastus klinikos įrankius, kaip tai: z (

1. Artificiališk.) saules šviesą, kurios spinduliai stebėtinai veikia
ant nekuriu odos ligų, taip lygiai Išgydo prasidedančią džiovos Jigą ir. 
pradžioje odos veži. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus ligų 
ir žaizdų. .

2. Elektros įrankiai ir mašinos, kurios yra pritaikintos dėl gydymo
nervų, reumatizmo Ir moterų ligų. • »—

3. Skyrius dėl paslaptingų moterų ir vyrų ligą.
4. Laboratorija. kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas Ir t t.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campau Ąvenue N. Detroit, Michigan
VALANDOS: 10—12 dieną ir 2—8 vakare.TELEFONAS: Arlington 2683.

JAUNIMAS JUDA
Šv. Pranciškaus parapijos 

Atletų Khubas

Neseniai čia susiorganizavo 
jaunų vaikinų draugija, kurie 
stengsis platinti sportą lietu
vių jaunimo tarpe. Visi ėmėsi 
su didžiausia energiją į naują 
ir platų darbų. Suvirs 100 vai
kinų prisidėjo, kiekvienas pri
žadėdamas imtis už reikalin- 
giausio darbo, kad pradėtą 
darbą pastūmėjus pirmyn.. Po 
Velykų rengia^didi pasilinks
minimo vakarą. Pelną skirs i- 
taisymui ir prirengimui base- 
ball daržo, kuris bus Palango
je. Inžinieriai ir kontraktoriai 
rengia planus, nekantriai lau
kia pradėti darbą.

Garbė Lawrenco jaunimui ir 
jo vadams už tokį gražų pasi
ryžimą. Kuomet .Palangoje bus 
įrengta base-ball žaidimo dar
žas, tuomet jaunimą: 
rasti geresnės vietos : 
sus popiečius pr^B

Vyčių Base BaU Ratelis 
A .Orui atšfluš$kyisi base-ball 

lošėjai imasi riĮh pirštinių ir 
pradeda 1 avint įs^Mūsų miesto 
jaunieji Vyčiai Sporto mėgėjai 
irgi nepasiduoda. Kiekvieną 
vakarą lavinasi. Už kelių sa
va i čhi rengiasi į rungtynes su 
kitais base-ball rateliai 
rėsiine ka; 
mo išeis.
mo.

Darbininkai ntetoli Maudau, N. D. dirba Misspuri upes pakrantėse, kad apsaugojus gy
ventojus nuo potvynio. Toliau parodO “Liberty Memorial” tiltą.

------ 1--------------------------------------------------- ■ — — -
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bonavičius, J. Švagždvs, Vla
das Taškūrias, Pr. Juškaitis ir 
Pr. Juras, kurie padėjo išklau
syti išpažintis.

kolonijoje turime už- 
^tinai prityrusią biznieriii ir 
‘ofesijonalų, kurie* -visumet 
tarnauja visiems. "
Yra ir pusbiznierėliy, kurie 
įentauja kitataučiams. Tokie

Atsisveikinimo pamokslas
Kovo 30 d. šv. Pranciškaus 

bažnyčioj pasakė atsisveikini
mo pamokslą gerb.\kun. F- M. 
Juras. Žmoneliai apgailestavo, 
kad gerb. kun. Juras apleido 
mūsų parapiją.

Kaž kodėl taip yra, kad kun. 
Jurą.šventinant į kunigus ly- 
jo ,važiavo į Rymą Ivjo ir da
bar atsisveikinimo dienoje irgi 
lyjo?

Išleistuvių, pramoga

Gerb. kun. F. Juro išleistu
vių pramogoje prie skanių už
kandžių . pasakė prąkalbėles 
gerb. Tėvas Alfonsas Maria. 
Pasionistas, kun. F. Strakaus- 
kas naujasai A’ikaras, kun. J. 
Švagždvs. kun. F. Juškaitis, 
kun. Kučas ir vietos klebonas 
kun. F. Virmauskas. Vyte

Laivas “Harbkov,” kuriuo 
vežiojo žmones per upę Toree, 
patiko nelaimę. Važiavo apie 
40 žmonių ir laivui pradėjus 
skęsti apie 20 išsigelbėjo, o ki
ti nuskendo. Tris lavonus jau 
rado, o kitu ieško. ...

Dvasios Vadą Kun. Simonaitį 
surengė jo vardo dienoje pra
mogą. Brooklyn’o “bobelkai” 
ir čia nepatiko, ir tą pramogą, 
jos rengėjus ir kun. Simonaitį 
juodžiausiai aprašė.

Turbūt “Daugirdas,”. .“fyo- 
lelkos” peckelis norėjo, kad 
katalikai kunigą už jo gerus 
darbus pasmerktų. To tai lais- 
vadariai nesulauks.

Dabar kas link moksleivių, 
dėlei kurių pe'ckelis tiek ašarų 
ieja, štai ką galima pasakyti.

Jeigu jums moksleiviai taip 
apeina, tai delko nepakratote 
kišenės ir jų nesušelpiate. Ne
augi norite, kad katalikai ir 
ūsų moksleivius šelptų? Ka

talikai turi savo moksleivių ir 
juos sulig galimybės šelpia per 
A. L. R. K. Federaciją.

Gerb. klebonas kun. J. Simo
naitis yra dids inoksleivių_re- 
mėjaSjdr jis visumet ragina vi
sus šelpti neturtingus mokslei
vius ir pats juos šelpia.

Turbūt laisvadariui pritrū
ko dolerių, kad taip apsiputo
jęs loja ant katalikų. Patar
čiau visiems uždaryti kišenes 
ir nė- cento laisvadariams ne
duoti, o pamatysite, kaip greit 
jie išnyks^ Vietinis

Sakė deportuos

. Kovo pradžioj darbininką lie
tuvį Juozą Černiauską, kuris 
dirbo Point-Breeze gązaunėj, 
nejučiomis atėję* *da -polieistu 
nieko neklausę pasiėmė ir-, išsi
vedė. J. Černiauskas paklausė, 
kur jie jį veda? Policistas atsa
kė. kad būsiąs deportuotas ton 
iš kur paeina. Vėliau sužinota, 
kad J. Černiauskas .atestuotas 
už bolševikišką agitaciją.

fabriko kompanija atsikratė 
bolševiką." Na, o ką darys Lie
tuva ? Kaip Lietuvos valdžia 
>tsineš į tokį asmenį, jeigu jį 
t-n nutarabanis?_

bai sumažėjo, bet darbi
us didelio vargo nebus, 
us miesto darbų prie gat- 
avedimo ir kitokių dar- 

Vietinis

Sulig vietos anglų laikra
ščių pranešimo, bal. 8 d. išva
žiavo Europon žymūs artistai: 
Šalapinas. Morris Gest, Dalma- 
tov ir kiti. Sako, kad Šalapi
nas per 3 metus padarė $396,- 
00(1. Chicago Civic Opera už
mokėjusi jam už 26 kartus pa
sirodymo 1924-25 metais $91,- 
0(X>; Metropolitan Opera $33.- 
00 0;Londone už kelias valan
das gavo $125,000. Sekantiems 
metams su daryto kontrakto su 
Metropolitan Opera vertė 
$260.000.

nūs Lietuvos Kariuomenes reika
lus, bet irJRuoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsi</ūo.

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 pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

■“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink- 
fuojaši .kokivtif hau jus kare-jsabūk- 
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, 
į reginių, apysakų, eilių. įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos . . ... 
Giesmė į Šv. Kazimerą- ... 
T jetuvos Vyčių Iinnas .. „. 
Pirnivn i kova .......................* . * *
Mes grįšim ten .-.J.........
a)
b) 
e)
a)
b)
c)
a)
b) Aš sutikau žydelį,
c) Karti anksci kelcis.........
a) Miels tėveli,
b) , Oi skauda galvelę, ,t
c) Atsigėriau žalio vyno?..
a) Oi džium-džiuto,
b) Užjūrių,-. \
c) .Kalbi n jaunas bernužėli
d) Asturėjaįvištj.............

b) Oi laksto t

c) Knr Kernu

Jaunimas smarkiai veikia

Šios kolonijos jaunimas su- 
J sispietęs į L. Vyčių 90 k p. 

smarkiai darbuojasi, o ypač 
sporto srity. Turi basket-ball 
ratelį ir dažnai su kitais lošia 
ir. išsidirbo gerą vardą, šio 

K skyriaus vedėju yra smarkus 
jaunikaitis A. Makarauskas. 
, .Vietos vargonininkas daug 
dirba tarpe jaunųjų vyriukų 
skyriaus. Jis turi iš jų suda- 

. ręs chorą, kuris gražiai pasiro- 
<io įvairiuose parengimuose. 
Štai balandžio 16 d. statė gra?. 
žų veikalėlį “ Motinos Sapnas.’ 
parapijos naudai. Pavyko ge- 
l'tįi. ' " Pjugiamnjt" dalyvavo-is- 
vyresnysis choras p. Odeliui 

- vadovaujant. kun. -T. Simonaitis. Išreiškė 
nuoširdų ačiū visiems už gerus 
Mnkėjimus. dovanėles ir už su
rengimą, taip puikios pramo
gos. Džiaugėsi, kad parapijo
nys remia parapiją, ir jeigu 
taip bus toliau, tai sako turė
sime ne tik pradinę mokyklą, 
bot ir aukštesnę mokyklą.

Vietos lietuviai džiaugiasi 
turėdami jauną ir energingą 
kbhoną. kuris puikiai veda pa
rapijos reikalus. ’

Turime puikiai atnaujintą! 
bažnyčią, mokyklą, svetainę,! 
ir seseris mokytojas. Turime ir. 
lietuviškų kelnių, bet ir juos iš-1 
judinsime. Vietinis į

Bet ar taip darome?.
Kaip jau prisivarome pilną, 

stūbą kitataučių, tai keikiame 
lietuvius biznierius.

Graboriai irgi turi turėti 
l<laisnius.” Taigi, jeigu norite 
turėti lietuvį graborį žiūrėkite 

f ar jis turi “laisnj.” 
8ž' Detroitietis

Balandžio 3 <1. buvo Lietuvių 
> Svetainės B-vės susirinkimas. 

. Iš direktoriii raportų paaiškė- 
jo, kad bendrovė stovi neblo-

___ ,
5 ' Apsileidimas

yy VietosJietuviai katalikai pa- 
_• žemina savo gerą kleboną duo

dami bedieviams visaip jį nie
kinti. Laikas susiprasti. Vary
kim lauk bedievius iš mūsii or- 

z ganizacijų. Meskime skaitę be
dievių spaudą. Kas griauna pa-

d) Oi čiftėia-liulitRi®

Visos virs pamiprtos dainos galima gaittt'
■ “Darbininko” Knygine. Siųsdami tižsakyinur d 

Į drauge prianjskite ir pinigus. Visuomet adrestu^-

k&M® ... * u : 1 ‘ J
“DARBININKAS”

366 West BnAdway South Boston, Mass. i

» •

Turime graborių, kurie pa- 
ly^Visą darbą atlieka lx‘ kita
taučių "ir prie jų turėtume 
-kreiptis. ; ' ..

Kuomet suaugę imasi, už 
sporto, tuomet, ir mažieji nepa
siduoda. Štai Šv. Jono Berk- 
mano Altoriaus berniukų drau
gija nenori pasiduoti. Jie irgi 
susiorganizavo base-ball ratelį. 
J ų jų pasi rvžimas ~tat. tikra t 
stebėtinas. Kiekvienas su to
kiu ^markunnr rengiasi^ berods 
jie stos į “ivorld’s champion- 
ship.” ' '•

Jaunų Merginų Sodalicija.

Jaunų? Merginų Sodalicija 
irgi nesnaudžia. Laike pasku
tinio savo draugijos susirinki
mo nutarė balandžio 19-tą die
ną visos eiti pėsčios į savo va
sarnamį, į Palangą, ir išda
ryti generalį vasarnamio išva-

MONTELLO, MASS.
A. v A.

»

Pėtnyčioj, balandžio S d. mi
rė Jonas Sidaras, 37 metų am
žiaus. Palaidotas sekmadieny, 
balandžio 10, miesto kapinėse.

Visą patarnavimą suteikė 
vietos graborius J. A. Motiejū
nas, 677 N. Main St.

Pagerbimui klebono i .
• *Jl • ’ -/z • ‘ ' 1

pramoga

Kovo 20 d. parapijonys Sese
rims Pranciškietėms padedant 
suruošė gerb. klebono kun. J. 
Simonaičio pagerbimui vaka
rėli. __ .

Programą-išpildė mokyklos 
vaikučiai. Parapijonys savo 
mylimam klebonui išreiškė šir-‘ 
tingiausius linkėjimus. Ilgiau
sių metų!

Taipgi linkėjo gerb. klebo
nui kun. prof. Juraitis.

Po linkėjimų vaikučiai įtei
kė gerb. klebonui puikų gėlių 

r bukietą. - •
LDS. 16 kp. turbūt atidavė 

o.ovaną privačiai..

1 ‘ ‘ Karys * ’ dfcda daug atsiminimų
! iš*Lietuvos kariuomenė? Sovij ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

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

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.

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

Metiniai “Kario” prenumerato- 
' riai dovanai gauna priedą — gra- 
; žų, spalvuotą sienini Karių Kalen

dorių. Kalendorius dalininko dar
bo. papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

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

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



gįrb.: klebonai įsun. K* W
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vos, Rodūnės par., Lydos aps
kričio. i . ; .

Paliko-žmoną ir du- vaiku
čiu didžiausiame nuliūdime.

Bal. 9 d. palaidotas grąžįar 
ir katalikiškai. Buvo nulydė
tas į šv.- Kazimiera lietuvių 
bažnyčią.

Lai būną jam lengva siųs ša
lies; žemelė. . • ■

A. Dzekevičius

’ ■ * * • v J M -A. > : Y Į--------------- --------- — v

WATERBURY, CONN.

Darbininkų prakalbos

Balandžio 23 d. įvyks LDS. 
5 kuopos prakalbos. Kalbės 
jaunas ir energingas kalbėto
jas, gyvenęs Lietuvoj ir tarna
vęs jos kariuomenėj ir dalyva
vęs prie atvadavimo Klaipė
dos.

Šios prakalbos bus svarbios 
ir darbininkams naudingos. 
Tad, kviečiame skaitlingai su
sirinkti. Bus parapijos audito
rijoj, 29 John StJ 7 valandą 
yakare.
L B. P. šilkauskas,
£ L. -Į). S. 5 kp. pirmininkas 

■’

DETROIT, MICH.

LDS. 72 kp. susirinkimas

Besiruošdami prie užbaigi- 
lųo LDS. naujų narių ir naujų 
“Darbininkui” skaitytojų va
jaus mes, darbininkai turime 
pasirodyti, kad ne tik esame 
pirmoje vietoje naujais nariais, 
bet ir tvarkingumu.

Ten yra gera tvarka, kur na
riai skaitlingai lankosi į sūsi- 
rinkįnius ir užšiniokk duoklei? 
. Sekantis L. 15. Š. ^72 kp. inėi- 
nesinis susirinkimas įvyks bal. 
24 d. tuoj po sumos, mokyklos 
kambary No. 6.
^Visi nariai skaitlingai atei
kite ir naujų draugų ir drau
gių atsiveskite.
^Nariai, kurie užsimokės už 

visus 1927 metus gaus dolerio 
Vertes knygų dykai.

V. P. Jedinkus, fin. rast.

DETROIT, MICH.

Iš LDS. 72 kp. darbuotės

Kovo 20 d. buvo darbininkų 
susirinkimas. Šio susirinkimo 
aprašyme kai kas praleista.

Sausio mėnesio susirinkime 
buvo nutarta paaukoti Sese
rims Pranciškietėms $20 vie
nuolyno papuošimui.

Dešimts doleriij paskirta iš 
iždo, o kitą dešimti surinkome 
iš narių. Pilna suma sudaryta 
šiame susirinkime.

Stambesnes aukas davė J. 
Usaris, J. Beleckas, A. Bagdo
nas, K. Daunoras, V. Rama
nauskas, o J. Jankūnas auka
vo $2.00, V. Buteikis.
, Geraširdžiai nariai atliko 
gerą darbą.
• Šiame susirinkime veikian
čioji komisija padavė sumany
mą steigti broliškos pašelpos 
skyrių, šelpimui narių nelaimė
se. Šis klausimas paliktas tai 
pačiai komisijai paruošti pro
jektą.

Vienas iš jų.

Management, Circulation, etc. 
Reąuired by the Act of 
Congr ess of August 24, 

^.^1912,

Darbininkas published Semi-weekly 
April 1. 1927. Statė

a. Notary Public in

••į

t

ŠV. VELYKŲ DIENOJE SODALITIEČIŲ PAMALDOS 
PAMALBŲJVĄRKA> “ '

Sėkmadiei

bohavrciUs.“' _
'Ariti-os’švJni^i' 

val.^ryte, o saite 

rvteri . » < i v rri 1 *. •v

B vai. po pieht bus mišpa
rai. R.

PROVIDENCE, R. I.

, •• A. t A
Balandžio 7 d.. 5 vai. rvte

1 • *■ Z .

mirė mūsų LDS. 11 kuopos^ na
rys Stasys Baliukas.

Jis buvo doras ir pavyzdin- 
■ĮyiskSt atikų'^IsnOTneirėjrrdaT^- 
buotojas ir narys šių katalikiš
kų draugijų ir kuopų: LDS. 11 
kp.. SLRKA. kp., šv. Jono 
Krikštytojo, D. T,. K. Gedemi- 
jio,~ A. L. R. K. P. Klubo ir A. 
L. Pašelpinio klubo.

Paeina iš okupuotos Lietu-

tff Boston. Myss. 
of Mdss., County of Suffolk.

JBefore me, Notary Public in 
aml for me Statė nnd country aforesahl, 
•M?rsonall£ appeared Mary" F; Dnsey, 
wh<> having been <iuly swbrn according 
in Iaw. (lejMjses and says tliat she is the 
Manager of the Darbininkas and that 
the follovving is. to the l»est of her 
knowle<lge and belief, a true states- 
nient of the orvnership, management 
etc., of the aforesaid publication for 
the date shown in the above caption, 
required by the Act of August 24, 1912, 
embodied in section 443. Postai I^ivvs 
antį Regulations, printed on the reverse 
of this forni, to vvit:

1. That the narnės and addresses of 
the publishers, editor, and business 
managers are: Publisher St. .Tos. Lith. 
R. C. Ass’n of Igibor, 366 Broadway, 
So. Boston. Mass.: Editor A. F. Knei- 
Jjys. 3tlS K. Ninth St.. So. Boston. Mass. 
Business Manager. Mary F. Dusey. 9 
Ferndale Itd.. Koslindale. Mass.

2. That the owners are: Saint Jos. 
Litli. R. C. Ass’n of Labor, 366 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Juozas Trainavičius — President, 175 
Anies. St.. Montello. Mass.

A. F. Kneižys — Se<-retary, 30S E. 
Ninth St.. So. Boston, Mass;

Antanas Vaisiatlskas — Treasurer. 
371 J’ortland St., Cambridge. Mass.

JglBrtr • LhĮJ^'ĮHbab- bondhohlers; 
mortgagees, and other security holders I 
"otvning or holding 1 pev cent or more 
of totai amount of iromis, tnortgages 
or other securities are: kautos Fondas, 
Brooklyn, N. Y.

ifar/f I'. i)nwy. Business Manager 
Svotu to and subscrilied Irofore me 

this 30th day of Miirch. 1927.
t<Hj<annc Pui*hraShit!lnri 

• Notary Public
(My comntissiou rxpires Oct. 23, 1930) ,

STRAIPSNIS 6

Įvada

Mes rekomenduojame sekančius 
‘ ‘ nedaryk, ’ ’ manydami,- kad vidu- 
tinė motina nėra tiek gerai infor
muojama apie savo ir savo kūdi
kio gerovę, kiek turėtų būti. Dide
li žingsniai padaryta tų žinių pra
platinimui per valdžios įstaigas ir 
kitur, bet Borden’s Kompanija, 
suprasdama, kad tūkstančiai kū
dikių penimi su Eagle Brand Pie
nu, paduoda š.itus nedaryk, užpil
dymui spragos. ; .

Mes tyčiomis apleidžiame pata
rimus apie gydymą, žinodami, kad 
tokius patarimus geriausia gali su
teikti gydytojas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar 
perdaug. ~ s

Neguldyk kūdikio vakare nepa
penėjus.

Ncguldyk kūdikio vakare jei 
nebus gerai vidurių liuosavęs per 
dieną.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią 
bonkutę, ar kit-ką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gy
duolių be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos 
ar alkoholinių gėrimų.

Neduok kūdikiui šokolado, sal
dainių ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto 
pirm metų ir tada tik po truputi ir 
lengvai suvirškomose formose.
- Neskūpėk su vandeniu atsigėri

mui; vanduo pagelbsti vidurių ju
dėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio dėl 
ataušimo. ■_ ■
- Nepadaryk maisto daugiau, ne
gu reikalinga vienam sykiui. Ge
riausios pasekmės gaunamos ka
da pieno mišiniai 4ik ką-šviežiai 
pagaminti.

Nevartok jokių kitokių gumų 
prie bonkutčs išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bon- 
kute.

Nepasitikėk kam kitam Išvalyti 
indus ir bonkutčs; prižiūrėk šitus 
svarbius dalykus pati. \

Nepamiršk sykį-į. savaitę kūdi
kį pasverti.

Neleisk kūdikiui čiulpti bonku
tę ilgiau kai dvidešimts minutų.

Neleisk kūdikiui užmigt? su čiul
piku burnoje. Nežaisk su kūdikiu 
po valgiui. Lai jis ilsisi ramiai ne
žudomas.

Neleisk vaikams žaisti su mais
tu: nebandyk jų domę nukreipti 
ar žaisti su jais valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp 
valgių.

Nepavelyk vaikams greitai mais
tą ri ti. Lai ima užtektinai laiko 
sukramtymui.
-Neapleisk vaiko dantų. Taiavar- 
bi priedermė kurios nereikia už
mesti.

Neragink vaikų valgyti Jei jie 
kas dien atsisako valgyti prie sta
lo,- pasirodavyk su gydytoju.

ANT PARDAVIMO
SO. BOSTONE—grosemė ir įvai
renybių krautuvė su pilnu tavom. 
Geras biznis. Kreipkitės; 965 Dor- 
chcster Avė. Kaina prieinama.

t

Didžiajam penktadieny 
7:30 yal. vakare Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioj bus Kry
žiaus Keliai, o šeštadienio 
vakare mišparai, pamokslas 
ir visą naktį; giesmės prie 
Kristaus karsto.' R.

’ REDAKTORIUS i 
;; : ■ mak

Frederick W; Emvright 
neišsisuko nuo kalėjimo už 
šmeižimą buvusio Bostono 
miesto majoro James \M. 
Curley. Jis taip-gi užsimo
kėjo $500 piniginę bausmę.

ATSTOVŲ BUTAS PRIEŠ 
GUBERNATORIAUS 

VEtO

Šiomis dienomis atstovų 
butas 200 balsų prieš 20 at
metė gubernatoriaus veto 
dėlei Bostono taksų numaži
nimo ir bilius perduotas Se
natam Jeigu ir Senatas at
mes, tai taksos miestui ir 
pasiliks $13.

GUDRESNIS UŽ AGENTĄ

Jaunas atletas nusprendė 
tuoj po Velykių ženytis, bet 
visa nelaimė, kad negalėjo 
susirasti šio miesto apylin
kėj tinkamo gyvenimui na
mo.

Beskaitydamas laikraštį 
užtiko skelbime aprašymą 
puikios rezidencijos parda
vimui, “randasi akmens me
timo nuo stoties,” jis sku
biai nuėjo jos pažiūrėti^

Kuomet jis surado tą na-• 
mą* paaiškėjo, kad yra be- 
veik dvi milios nuo gelzke- 
lio.

‘ ‘ Klausyk ’ ” jis sako agen
tui, “Tamsta turi supažin-

VELYKINIS VAIKŲ
VAKARĖLIS

Balandžio 17 d. (Velykų 
dienoj) 7:30 vai. vakare, po- (tinti "mane su tuo vyruku, 
bažnytinėj salėj ant Penk- kuris metė tą akmenį. To

kių sportų mes ii’ norime 
gauti prie L. V. B. R. prieš 
būsianti LDS. išvažiavimą 
Montello j!”

tos gatvės įvyks Marijos 
Vaikelių draugijėlės margu
mynų vakarėlis.

• Kviečia slaatliiigai ateiti 
ir pasigeręt^.jvąįk.učiii pro
grama. ri'ųhv

Įžanga vaikinis ir suau
gusiems 25c. Toki pat pra
moga- bus vaikučiams šešta
dieny, bal. 16 d. Įžanga 10 
centų.

Valdyba

“NESKAITYKITE!”
* V

Taip skelbia linksmiau
sius jaunimo šokius, kurie 
bus “patrijotų" dienoj (ba
landžio 19), Šv. Petro para
pijos svetainėj, 492 E. 7-th 
St. .

Grfcžš “Gillettes” orkes
trą naujausius šokius. Ren- 
gia^v«Beiioi.parapiji)ii.vy7 
resnysis choras. .

Spaudos komisijos narys! 
A. Mikalauskas sakė, kad 
bus jaunimo iš visos apylin
kės. Šoks, kad net salė braš
kės. Pasišokus gaus skanių 
užkandžių ir gėrimėlių. Atei- 
kitc visi!

Vienas-daikrttščio “Post” 
skaitytojas padavė šitokį 
klausima:

“Thev say Jack Sharkey, 
the boxer, is a Lithuanian. 
Is that a nationalitv or a 
religion?”

Štai kaip redaktoris atsa
kė:

v •

“lt iindicates račiai des- 
cent: A person who.se ances- 
tors were natives of Lith- 
uania, notf an independent 
republic, būt formerly di- 
vided betvveen Russia and 
Prussia.’’_ .. .. .

I

Re.»iI I

,F

Muši jos,” kuris kaip sakoma yra 
lišką propagandą vedamą radikalų 
Ho-Lin, vadas kantoniečių. publikacijos biuro.'

* ''T - ' 1p - jHKh*1 pieno

T IETUVE motini iŠ ® 
no tašo: “Aš negaliu

pati savo kūdikio. »

£ >• — ■- ■

anti-svetimia- 
oj, ir Lio

Artisto-režisieriaus Stasio Pilkos su dideliu. pasisekimu 
statyta Chicagoje linksma komedija “Sugėdintas vyras.” Par 
veiksle matyti pats art. S. Pilka, art-komp. Ą. Vanagaįtją ir 
vietiniai Chicagos vaidintojai. _ f-

Art. S. Pilka netrukus pradžiugins mus savo vaidinipiate,

" ■ .................... ■-
Taigi ne pro šalį bus primint, 
<ą narys iš minėtos draugystės 
gauna: pašelpa, rodos, 8 dole
riai į savaitę o pomirtinė $200 
išmoka. Be kitko turi puikų sa
vo paiką dėl piknikų laikymo 
vasaros metu. Maloniai kvie
čiame visus atsilankyti...

Baliaus rengėjai
A. Pastelis ir A. Gruodis

(Skelb.)

PARSIDUODA DIDELĖ
FARMA

su gerais budinkais; 21 karvė, du 
arkliu, visokios mašinos, trakto
rius, milking machines etc.; apie 
500 stovinčio miško. Taip pat turi 
eleetrie light ir bėgant įvandenį. 
’arsiduoda. už prieinamą prekę. 
<as interesučjasi, kreipkitės pas 

JONAS KAŠĖTA, 684 N. Main St., 
Montello, Mass. (B.15)

ČIA YRA -11
Būk tikras sau gauti paką 

OLD GOLD Niekados tokio ci
garete neragavęs. P. Lorillard 
Kompanija, kuri išdirbinėja ei* 
garėtus, cigaras ir tabaką per - 
vi iš 166 metus, išrado naują ■ 
būdą padirbimui cigaretų. 3

OLI) GOLD yra cigaretes, 
kuris duoda malonumą gerklei 
ir giliai sujudina skonį. Cigą^ 
retas- kurį g^.li rūkyti dieną ir 
naktį ir be gerklės suerzinimo. 
OLD GOLD yra naujas išradi
mas padirbime cigaretų. Būk 
tikras paduot L užsakymą sava 
pirkliui delOLD GOLD. (Sk.)

K

ŽINOMOS SVEIKATOS BUDA- 
VOTOJOS VARTOJAMOS ML 
- LIONU ŽMONIŲ

. Per daugelį metų Nuga-Tbue, ži
nomos sveikatos ir stiprumo būdą?- . 

įvotojos, buvo ir yra draugais nįi-
DADniinniME MAUKO ID liomj vynJ ir šios puikios ;rAnUUUUAlnt NAIYlUu In gyduolės sustiprina kraują, sutev T1 nu 10 Ikia nau^ jčgą ir' energiją. silp-I AliMAu niems,-sustiprina silpnus nervus ir

'raumenis, inkstus ir kitus kūno or- 
ganus. Nuga-Tone suteikia atsvie-

gelbsti virškinimui, padaugina 

mainom krautuves. Jei kas norit mą silpniems, nuvargusiems žino- ”

t.t7..!?‘.eip]^it€s ’ dėjimą, koktumą, svaigulį, nema-

žuvj ir sutaiso vidurių užkietėji
mą.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos

Mes turime visokių namų ir far.
mij pardavimui. Taip pat turime žinantį miegą, pataiso apetitą, pa 
ir ant maino faunų ant-namų ir ' ‘
namų ant f ainių. _ Parduodam ir žmogaus svarumą, suteika-stipru.- 
__ —1_______x-____ t_* i__ ..__ • • •K' '‘įf-
pirkt ar parduot savo namą, bizni, Uėms. Jos prašalina "galvos skau- , 
farmą ir tt., kreipkitės prie :_Pėtro , dėjimą, koktumą, svaigulį, nema- 
<7HEŠTNUTS ir Jono KAŠĖTOS, ]ontj burnos kvapą, apsivėlusį liė- 
684 N. Main St., Montello, Mass. 
Tel. Brockton J180 arba 346
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. ; „______ r__________ w___
So. Boston 1208. (B.26) ;visose vaistinėse su pinigų grąži-

C. SASNAUSKAS
LIETUVIS PANTERIS IR 

POPIERUOTOJAS .

Pentinu iš lauko ir iš vidaus; taip
gi dirbu karpentėrio darbą. Adre
sas : 210 Columbia St., Cambridge, 
^lass. Tel. Porter 0755-M.

nimo garantija. Vartokit jas per ■* 
20 dienų, o jei nebnsit užganėdin- ; 
tas. sugrąžinkite likusias gyduo
les, kur pirkote, gausite savo pini-.x 
gus atgal. .Nusipirkit buteli Nuga- 
Tone šiandien — atnauiinkit savo 
sveikata ir stiprumą. Tikrai žiūrė
kit. kad erautumet Nuea-Tonei 
Vanokite imitaeiiu — niekas ne- 
irali užimti vietos .šių puikių gy- - 
duoliu.

daugelį tošių ptitehgto pieno, 
bet nei vienas n 
kūdikiui, kol mano 
užraše Borden’s 
Condenstd Pieną, 
bal taip patiko ir yra lepi 
virškinamas, kaip mano" 

i?.

Jei Jw

THE BORDEN
Borden BNk. New

EKSPLIOZIJA IR GAISRAS
3 uN AlKIrrvlJlKjJTuvę^
Didžiaušioį pasauly dažųį 

.paint’o ir kitokių produktų 
dirbtuvėj, E. I. DuPont de Ne- 
mours kompanijos po numeriu 
274 Franklin gatvės Kilęs gais
ras pridarė daug žalos.

Nuo ugnies kilo ekspliozįja 
ant viršutinių lubų ir viską kas 
ten buvo išnešė į padanges.

■ ......... .........----- ............ .. ....... ....... Uk. '.LLim. ’MĮI ■

Musu Grocernej-BučemčĮ 
Velykoms turime pirmos rūšies įvairių šviežios, rūkytos ir vi
rintos inčsos. naminių išdirbinių gamintų sulig garsios Kaune ■ 
4^^Č4m,<kiw*^44Jf^L sulig-4yeriausių amerikoniškų. grosasaią. . 
receptų. TAipgi Tr sA^U^uk^arirpadūkai/ 
sitikrinkit.

VILČKAUSKAS IR VERBICKAS
91 “B” Stret South Boston, Mass. ?

PRANEŠIMAS D. L. K. KEI 
STUčIO DRAUGYSTES
Tėmyk bernužėli 
Ateik į šį l>alių 
Bus daug panytėlių 
Net i.š visų šalių.

Rengia draugystė 
Vardu KEISTUČIO 
Įjidžiausia krapų 

p UeiLteri būti/A J 
Balius įvėlęs 19 d. balau 

po Velykų ųtarninke, ** >i‘ 
tų dienoj (tiolnlay), Lietuvių 
Salėj ant E ir Silver gatvių, S. 
Bostone. Pradžia kaip 4 >ą]. 
vakare. Orkestrą viena iš pui
kiausių. Gerb. visuomenė, ro
dos, žino iš praeities kad D. L. 
I<. KEISTUČIO dr-ja puikiau
siai gyvuoja tad ir parengimai 
puikūs būna. NAUJI NARIAI 
bus priimami už pusę įstojimo.'

Didžiausia krapins

balandžio 
, Wjot

Velykų Švenčiu Nebus
Jei- nepralinksminsi savo širdies, jei nepradži 
si tuos, kuriuos myli. Geriausiai f^aį atliksi, 
dainas geriausios rūšies RADIO.

KADtO
ATWATER KKNT 6 tūbų nuo.____ *70.00 iki
GRĖBĖ 5-kų tubę aso :  ....*156.00 U *1,41 
W0RLD 5-ldij ano...................*60.50 iki
SONORA-Phonoį^h, 5 tabą aao,,«175.00 iki

Taip i>at užlaikote visokiu $
' -ė : V• ' » r 7

Geriausiai pakfrs ir ĮmtaraMus,



i ■

DAKTARAI

ADVOKATAI

Daugu parap. ir

Nepaprasta kaina $18.75. Regulerė kaina $26.00 su mūsų

Rakandu dėl svetainių, valgomų ir vieškambarių. Pečių, 
karpetų ir lovų. Prie kiekvieno pardavimo yra geiU repu
tacija tos firmos kuri tarnavus distriktui per virš 48 metus

DAKTARAS E1N, M. D. 
(Europeiškas Specialistas) 

Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
Dorpato universiteto klinikoj. Per 
11 metu spėriJalizavosi geriMsino-, 
ne vokiškuose, rusiškuose, franco- 
tiškuose Ir nmertkoniškuoaė hn» 
pitaliuose. Giliai studijavo viduri
us liras. Kviečia pas aave pacien
tus. nepaisant kaip ilgai arba kaip 
riliai liftą yra JniralfJhnh At*0- 
almns puij'idnttniMpis. Va brados: 
12—2: 6-8 ir pagal sanitarinę. 
.140 Centre St'.. Jamaica PlaTh. 
Mnss. Tel. Jamaica 3975-W.

Pirmadieny, Antradieny ir Ketvirtadieny. Penktadieny 
Trečiadieny - I šeštadieny

JRAT.ANDŽTn 1R_Įų_20 BALANDŽIO 21—22—23

Išradimas duosiąs daug nau 
dos technikos srityje.

i (GALLNAUSKA8)
414 Broadway, So. Boston 

j Telephone So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 

! iki 9 vakare. Šventę dieną pagal Mfr 
l sitarimą.

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

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

JUDANTĮ RODO STO 
VINGIU

THE JAMES ELLIS FURN1TURE CO.
VISOKIŲ NAMUI PRIRUOŠIMU

405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS

Jeigu visos metų dienos 
būtų šventadieniais, žaislai 
mums atsibostų, kaip darbas.

Pirmininkė — Jieva Marksienė, 
G23 E. Eighth St,.' So. Boston, Masu. 

Prot Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St, So. Boston. Mass. 
Telephone Sąnth Boston 3422-B.

»n. Raštininkė — Bronislava Ciunienr 
29 Gould St.. W. Royhnrv. MasS. 

ždintnkė — Ona StaninliutS,
105 W. 6tb St. So. Boston, Mass

• vnrkdarė — Ona Mizgircdenė
1512 Colunabia R<L. Boetori. Mam 

Draugija savo snsYrinklnnis laiko kai 
ę-trę. utamlūką kiekvieną mėuea 
*-.30 vakare. pobažnytinėj svetainė’ 

Visais Ur-jos reikalais kreipkitės pas 
protokoltj raštininkę laišku ar telefonu.

Tūkstančiai kelių veda prie 
paklydimų; prie tiesos—tik
tai vienas. — J. J. Russeu.

1179 VVASHINCrTON STREET 
Norwood, Mass.

Lietuvos Diiktem Draugyste* 
Po Globa Motinos švenčiausio'

Valdybos Antrašai

Australijos gy 
.išeiviai iš Europot

S Liberty 7296. k

I GEORGE H. SHiELDS 
| ADVOKATAS | 
1811-812 Old South Building | 

294 Washington Street S 
Boston, Mass. £

Valandos^ 9 A. M. iki 5:30 P. M. $ 
GYVENIMO VIETA |

37 Gorham Avė., Brcokline | 
Telephone Regent 6568 C

ANTANAS F. KNEIŽYS* 
kuris lanko Snffolk Teisių mokyk- ■» 
lą ir užsiima Real Estate pardavė ' 
nėjimu, būna mano ofise kasdien 

X nuo- 3 iki 5 valandos po pietų išsky- 
Irus šventadienius. Lietuviai, kad ir 

mažai sukalbantieji angliškai gali 
kreiptis Įvairiais reikalais pas ma- 

y nę. A.^F. Kneižio adresas yra toks: 
g 308 E. Ninth St. Tel. S. B. 1696.

Uegzaminaoju akla, priskirta akt* 
niuo. kreivas akla atltiMtou ir 
ambUjooiįkoM (ąkloea) akna a» 
grąžina šviesą tinkamu laiko. ,

j tam tikro popierio ir jam na
mie nesant.

Pa v. jis išeidamas, su 11 I fo
nu sujungia minėtų iš;?: i • j ir 
jei kas tuo laiku skambini. jau 
namie nesant, — šaukėjui pra
nešus; visą tą o šis vėliau pa
sako ir savo kalbą, kurią užra
šo čia pat išrastas aparatas ir 
grįžęs namo žmogus perskaito 
mašinos laišką.

Išradimas, sako, turėsiąs di
delio pasisekimo.

Ernesto Peruggi, skulptoris,‘daro biustą mažos 16 savaičių 
mergaitės Mildred Marčia Pinkenfeld iš Brooldyn, N. Y. Gydy
tojai pripažino, kad toji mergaite yra viena iš sveikiausių ir .ge
riausiu vaiku. . •

(SEYMOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwarts žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu, pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 rvte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass. ’ 

(Antros lubos)

TELEFONU PAGERI
NIMAS

Du švedų inžinieriai, nesenai 
paskelbė savo naują išradimą 
telefonų patobnlininiui, kinio 
užfiksuoja žmogaus garsus ant j

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. Seventb St. So. Boston. Msa» 
Telephone South Boston 8552-R.

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas.
17 Vale "St.. Soutb Boston. Masa 

'*rot. Raitininkas — J. Glineckia.
5 Thomas Pk., South Boston. M am 

Hn. Raštininkas — M. Selkis.
364* Broadu ay. So. Boston. Maso. 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas.
885 E. Broadway. So. Boston. Mam 

Tvarkdarys — J. Zalkis,
7 VVlnfiehl St., So. Boston. Mase.

Orangija laiko susirinkimus kas trečh 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio. 2-rą va 
landą po pietą, parapijos salėj. 492 F 
Seventb St. So. Boston. Mana

(KRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

g| je, negrų
Šf čių (baltų ių), išsiskleidusių po 

Vakaru Aziją, o iš ten po Eu- 
[ ropą; ketvirtoji rasė nuėjusi i 

C pietus ir apsigyvenusi Austra- 
£•' -Jijoje. Pirmosios trys rasės, 

nuolat kariaudamos su lanki-

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
2S0 E Street. South Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
!>5 C Street, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston. Mnss 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis.
127 Bovven St.. So. Boston. Mass. 

Kasteriąs — Andrins Zalieckas,
611 E. Fiftli St. So. Bostoų, Mass 

Maršalka — Kaz. Mikailionis,'
906 E. Broadwfty. So. Boston. M^ss. 

D. L. K. Keistučio Drangija laiko savo 
mėnsinitis susirinkimus kas pirmų 
nedėidienj kiekvieno mėnesio 2-rą 
merių 604 tVašnington St.. Boston, 
Mass.. 1 :30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 

• •^lajiaiau-naują nariu. prig_mus(Į drai>
gijos prirašyti—

__  šiomis dienomis mes gavome daug 
1“.______________________ namu ant pardavimo visose Bostono
I&. . *1 dalyses kaip tai: So. Bostone, Dor-

chcsterv, Roybnry, Roslindale, (’am- 
bridtrmj ir dangvlykitn virtu, kuriu 
Čia negalima sutalpinti.

ąįd Turime daug gyvenimo namu nuo 
vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug 

.t* IBy namų sn krautuvėmis. Krautuvės tin- 
dainos <le| įvairių biznių, taip jau t.u- 
rime daug namų, farmų ir krautuvių 
d' I mainymo. Nepraleiskite šios pro-

BBBEĮISvK Skolin.nm pinigus ant pirmu irant-
rU moti girių, taipgi mums reikalingi' 
pinigai <lol pirmų ir antrų morgičių.

Mes parduodame anglis ir malkas. Išrcndavojame kambarius. 
Inšiuriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai
mių (namų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika
le kreipkitės pas:

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

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

Tel. So. Bosten 0823 ____
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) '

425 Broadway, So. Boston 
O f šio valandos: 

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

12-tos dieną uždarytas j

I

Paryžiaus mokslo akademi
joje nesenai laivo demonstruo
jamas prancūzų brolių Stinge- 
nų išrastas aparatas strobosko
pas. kuris palengvina tyrinėti 
bei stebėti greitai judančius 
daiktus.. Žiūrint j>er šį ajmra- 
tą, greit judą daiktai atrodo 
visai ramūs, stovintieji vieto
je, arba,»jei norima, lėtai juda. 
Pavyzdžiui, orlaivio propeleris, 
darydamas 1200 apsisukimu i 
ininntę. atrodo visai nejudąs ir

ŠV KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBO^A^TTRASAI 

So. Boston, Mass.
I’irmtninkns — Jonns JaroSn,

225 L JMrret. South Boston, Mato. 
VIce-PirmintnknM — T- AvngždyK

111 Bowcn -St., South Bostotv SIfU» 
Trot. Rnštminkns -- V. Mlckertėlm,

405 Third St., South Boston. Mass» 
Finansų Raštininkas — M. šclkts,

366 W. Brondnay. So. Boston, Mass 
iždlninkns — V’. Balutis. •

36 Merccr Street, So. Boston, Maso 
Maršalka — T. Laučltn.

393 Fifth Street, South Boston, Masu 
OrauRiJo Injko susirinkimus kas antrą 

nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po no
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septln 
ta Gatvė. South Boston, Mass.

Tel. Iln.vmnrket 1.34)7 
iVnkna.is iki (J—Subatomis iki 10 i 

j JUSU KREDITAS YRA i 
i ‘ GERAS
iMcs parduodam tiesiai iš musui 
[•‘whoicsnle bonses" gerinusios ru- ! 
Jšies vyrų ir moterų drabužius, scr- i 
įmėgns, kailius. Stuksimus .talkins’ 
j rakandus, knrpefus, planus, fono-J 
larafiis. radios, ir tt.. už prieinamą ' 
[kaina, išlygos lengvos — pritaiko- Į 
mos Jums. <

L. GOLOSOV CO.
! 39 Washington St Boston į

- (Antra* Labos)
[ Šitas kuponas yra vertas j 

$2.00 kaip pirksit
’ffygg T ir TC>iTCi>Įii»ge<yBl

niais gyvuliais ir ęanita, už
grūdino save ir išsilavino' savo 
protą, tuo pasiekdami gan auk
štos kultūros. Australiečiai gi 
patekę į labai patogias sąly
gas: švelnus klimatas lėmė 
jiems sotų ir nepavojingą gy
venimą, kas ir paliko juos iki 
šiol akmens amžiaus epochoje. 
Dabartiniai australiečiai mažai 
kuo skiriasi nuo savo-pirmta- 
kūnų. Jie verčiasi medžiokle, 
apsiginklavę kaulo bei akmens 
ginklais. Jie neturį kaimų bei 
naminių gyvulių. Keliaudami 
iš vietos i vietą jie ieškąsi 
paukštienos, žvėrienos bei vai- 

isiiį maistui. “Australiodė”— 
motina jau iš mažens pratinan
ti vaiką prie' medžioklės, mo
kydama jį atskirti pėdsakus 

j vieno gyvulio, nuo kito. Šito
kios pamokos išlavina vaiko; 
klausą, uoslę ir. regėjimą iki! 

i aukščiausio laipsnio. Austrą-! 
loidai vaikštą visai nuogi. No- ! 
rėdami sugauti kengūrų — di 
džiausią Australijos gyvulį — 
jie nudažą savo kūną aplinki 
nių augmenų spalva, kad ar- j 
čiau prie jo prieitų. Vaikai me- > 
džioja kartu su suaugusiais ir 
mokosi mėtvti bumerangą. Bu- 
merangas — tai yra toks medi
nis lanko pavydalo instrumen
tas, kuris pataikęs Į taikomą 
daiktą, vėl-ntšoka atgal prie 
metusiojo kojų. Europiečiai ii-, 
gai negalėjo suprasti tos Įs 
4>ios bumerango ypatybės. Aus- 
traloidų maistas esąs labai pa- 
.prastas: be mėsos jie mintą 
įdriežliais, drugių perais, me
daus skruzdėlėmis ir valgomo
mis šaknimis. Australiečiai e- 
są stabmeldžiai. Jie neturį tik
rų stabų, bet garbina įvairius 
dalykus. Pavyzdžiui, papras- 

i tą medžio šaką -padabina 
Į plunksnomis, įsmeigia ją že
mėn ir meldžiasi prie jos, pra
šydami sau pasisekimo me
džioklėje. Turi jie ir burtinin
kų. D-ras Bazedovas liūdnai 
užbaigia savo aprašymą pa
brėždamas, kad šitoji rasė susi
durdama su baltąja išsigims
tanti ir nykstanti: jų tarpe i- 

'manti tuomet plisti girtuoklys- 
. tė, ligos ir blogos ydos. Netru
kus australoidai visai išnyk- 
l šia.

Šiomis dienomis kalbančios j 
filmos problema išspręsta. Ru- i 
su mokslininkai Petrograde de-; 
monstravo savo išradimą, da- 
vusį teigiamų rezultatų. Be
veik tuo pat laiku trys vokie
čių inžinieriai Maskvoje irgi 
demonstravo savo kalbamosios, 
filmos aparatą Ir rusų ir vo-. 
kiečių išradėjų principe glūdi 
garso fotografavimas. Kuomet^ 
kino-aparatas daro nuotraukas 
iš kalbančio arba dainuojančio 

;įa_ žmogaus, tai tuo pat laiku, ant 
tos pačios filnTos-fiksuojamas 
ir garsas foto-elementų siste
mos pagalba. Tokiu būdu gau
nama kalbanti kino-filma. Jos 
išorė mažai kuo skiriasi nuo 
paprastos kino-filmos. Tiktai 
šone, po dešinei nuo nufotogra
fuoto objekto matomi vertika
lūs brūkšneliai, ploni ir stori, 
tamsūs ir šviesesni. Tai ir yra 
garso fotografija. Sutapimas 
garso su judesiais žmogau^ ar
ba instrumentų ekrane absoliu
tus. Kalbanti filmą, lyg gra
mofonas, gali atskirai, be de
monstruojamųjų dalykų per
davinėti garsus. Toksai garsų 
perdavimas beveik tolygus ra- 
dio-garsų perdavimui. Tiesa, 
yra dar kas patobulinti, page
rinti. liet atsiminkime, kad ir 
pirmieji radio bandymai nebu
vo tobuli. Kalbamos filmos de
monstracijai vartojama kol kas 
keičiamoji elektros srove. Ši- j 
tas išradimas—revoliucija me
ne. Ekranas gausiąs ne tik* 
dramą-it-Jmmediją. bet operą 
ir baletą Kalbanti filmą nerei
kalauja .atskirų užrašų i-r jia- 
^škinimą Ji pafisiiirTr+ekto
rius ir aiškintojas. Aplamai,' 
nuo senai sprendžiamas užda
vinys lyg išspręstas ‘‘didysis 
tylėtojas’’ prabilo.

LAUKINIAI AUSTRA
LIJOJE

■ų Žmonės įprasta dalinti į tris 
Į^svarbiau'sias rases: baltąją 
B geltonąją ir juodąją. Jos atsi- 
K.Irądusios iš vienos, dar akmens 
K epochoje gyvenusios rasės, ku- 

pasirodo/1 dar esą 
E Australijoje. Apie tai- savo 
Br moksliniame darbe rašo moks- 
-r lifeinkas d-ras Bazedovas. .Ji- 
B sai 20 metų gyvendamas taip 

laukinių gerai susipažinęs 
K . su jų;g)-veniino smulkmenomis 
K bei savybėmi 
K, vėntojai 
E priskiria tuos žmones prie juo- 
g Josios rasės, bet, kaip pasako- 
B ja Bazedovas, tie laukiniai sa- 

kaukuolės sudėtimi-ir odos 
5^ 'spalva esą artimesni baltajam 
^ žmogui negu negrui. Gemą tie 
» žmones balti ir tiktai yėliau, 

■/ nuo karštų saulės spindulių, jų 
" oda darosi juoda ir rupėja. Ba

zedovo nuomone, tai visai at- 
skira rasė, ’o jos žmones jisai 

[ . vadina “australoidais.” Re-m- 
’ damasis kitų mokslininkų dar- 
Iis ir savo išvedžiojimais Ba- 

lovas daro tokią prielaidą: i 
ioje senovėje, kur dabar yra 
ių vandenynas, buvęs dide- 
žemvnas, sujungtas su Azi-į 
Afrikair Australija. Peril- 
s amžius šis žemynas virtęs 
ndenyno dugnu, tik kai kur 

Kriižsilikusios salos, šitas konti- 
f"* ■ nentas ir būsi.is žmonijos lop- 

:,šys. Iš čia išsiskirstę žmonės ir 
.sudarę keturias rases: jnongo- 

rusių Rytų Aziio- 
Afriko.ie ii* arijie-


