
Emile

Aleks-

Varikrvoj su 8,

\TRĘJTTON, N. Jį 
ja, kadjiųo jaunoąiM

tos. Apie 5jXX>^Q00ŽįjĮ 
nuo 1923 metę pėtsikėlfei 
tos. Mieštuose daug dM 
ką. badauja ir vargą keį0

Sulig vėliausio eenzo^l 
gyventoją, iš ją‘25,500$ 
vena miestuose ir miefeiel 
ir 118,5000,000 aht-akią^ 
viką “karalijoj yra 144$

Aąuitania atvažiavo Ameri
kon RAmsay MacDonald, 
Anglijos Darbo partijos, va
idas parlamente. Jis pasa
kojęs, kad Darbo Partija 
pastaruoju metu yra stipri 
ir galinga. Dar labiau su
stiprės, kuomet pagaus mo
terį) balsus. rvj_

Ramsav MacDonald bū
siąs Arųerikoj tik dvi savai- 
tk Aplankys Washingtoną 
ir Bostoną. • »

MASKVA. — Buchąros 
krašto policijos departamen
to nariai areštuoti ir sukimš
ti kalėjimam Visi jie kalti
nami dėl žvėriški) darbeliu, 
papildytų per kelius pasta
ruosius savo gaspądoriavimo 
mėnesius.

alių bolševikai 
itaoti ir reika- 
timos šalys iš- 
ginkluotas jė- 
& Bolševikų 
n rankos nuo 
į pasklydo.

.... * 
kį iš Lietuvos 
Bemstein iš

ipo beslankio- 
štovyklose ir 

tef sandėlių.' '*

miestelio gyventojai stovi 
m»ĮĄje sęmj'įr 
vojH'sti- ugnimi. GelžkeliofUoOTe, įurfi^ 
kompanija ,.£tve$e. dar„.4AQ ’isfafvfha 
vyrų pagelu. 4 įu W - ve^ų^ns nJį

BONINGTON, Vi 
iCįraa kun. T; J, G^j

...............................................

RUSAI PALIEKA tpG 
BtGA IMIĖm

MASKVA. ~'»Sb

WAŠHINGTON, O. C~- 
Kadangi Jungtinių Valstijų 
valdžia skiria tik tafh tikrų 
sumų pinigų deportavimui 
nelegališkai Įvažiavusių ar
ba kriminališkai prasikaltu
sių ateivių, tai tą darbą pri
trūkus pinigų turi susiau
rinti.

***■*’ y ' . .
f • • .

Dabartiniu laiku priviso 
šmugebunkų tiek, kad val
džia ne tik turi grąžinti nuo 
rubėžiąus šimtus, bet ir iš
vežti ten iš kur atvažiavo. Iš
vežimas kiekvieno ateivio 
valdžiai kainuoja maždaug 
$75.

Jau dabar pinigų kaip ir 
nėra.

Daugiausia ateivių įva
žiuoja per Kanadą, Meksi
ką, ir kaikurias vietas Flo
ridoj.

Pereitais metais beveik 
5,000"ateivių buvo grąžinta, tus metus.

kimo paskirtas labdarybei 
ir misijopis. Viena ketvirta
dalis turto labdarybei bus 
atiduota ten, kur kun. T. J. 
Burke iš \o. Bennington, 
patars; kita ketvirtadalis 
pietvakarių misijoms; trečia 
mišioms už mirusio vėlę; 
paskutinė ketvirtadalis už
sienių misijoms; Jo knygy- 
nas atiduotas Šv. Mykolo 
kolegijai, Winooski, Vt.
- ■■

MEMPHIS, Tenn.—Paki- obąlsis 
lūs Mississipi upei prisiėjo Kinijos 
panaudoti orlaivius išgelbė
jimui gyvybių. Upe pakilo mm 
net virš miesto; Mepfris. ' > W 

Šimtai prasikaltėlių buvo 
pristatyti darban gelbėti 
žmones nuo potvynio. Sako
ma, kad vanduo dar labiau HON 
pakils tarpe Vieksburg ir Kantini 
Memphis. _ Sum, į

UžMUEž )1 UHB

MASKVA. — Lą« 
žiniomis Černigovo gi 
joj kaimiečiai uzmw 
munistų partijoj sk 
pirmininką už jo piji 
binę agitaciją.

Apie keturi tūkstar 
sikiečių; o vienas J 
iš kitur, kurie val< 
ginusia ištraukia.

. Sako, kad Kana 
žius pridaro d 
“triubelių.”

Rubežių patrobį 
tarpe 700 ir. 800 y

Immigraeijos v

'A 4 .• '•A-tl-.

< a J K* o a — » 4 —*• — * I.

i -"j t-' • i.J įįt \
*** ■



Iš ŽEMAITIJOS

Didžiausia Dievo Aažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

- Raudondvario 
s Sileni< Vin- 
u keliasdešimt*

Tuo tikslu finansų minis
terijoj sudarytas tam tikras 
skyrius, kuris ir rūpinsis 
paskolos sutvarkymu ir at- 
skaitomvbe.

- policija. 
Policijos 

ir žiū- 
ją įkąs- 
Tokios

miVslui ^grąžinta
tardymas, už

nio brošiūromis 
lietis perduota:

_ X
teismo valstybė: 
traukimui atsakomvbėn.

Veltui statysite bažnyčiai, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokio* 
rūšies gerus darbus — Tiži* jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—-Pijui X

1. Šių metu sausi 25 Veik- 
šniousi (Mažeikių ap.) jo- 
marka deina vakaruojančia 
miešti gyvenunči Juoana 
Bota sūnus Tntons uždauži 

i •* • *mergę. Si pradieje šaukti, 
tada subėega žmonis ir po
licija. Untons pradieji bė- 
egti. Policija leipus ’sustuo- 
ti, nepaklausi. Už tat nušuo- 
vi ant veltas.

BOLŠEVIKAI NESITVERIA 
KAILYJE. . . , r t

Kovo 20 dienos; naktį 
Šančiuose suimti Trys bolše
vikai, pas kuriuos darant 
kratą, rasta bolševikiškų 
raštu ir kitokiu dalvku.

Su plevėsuojančiomis vėliavomis ir iškabomis, Jungt. Valstijų jūreiviai išlipę nuo laivu 
Chaumont ir Pecos, drąsiai maršuoja Shanghai’os gatvėmis,

2. Peivienu miestalie (Ma
žeikių ap.) vasari 1$ d. ašr 
touni apsiginklavrn vyrį, su 
meitas Įsilauži jier longa 
Klema Luobuta truoha ir 
"pareikalava žmuonuos, kad 
ana pinigus atidoutu. Ana 
pasak i, kad vyra išvaževrš 
natoli Į mitra kaima. Ana' 
leipi, vesteis į klieti y* ati
daryti skrynias. Ani eiškuoji 
tik pinigini. Tumet išgirdą 
kažin kun važiuojint. mifdi- 
įi kati Luobuts ir išbiega ve- KAUNAS.—Paskutiniu 

fu mieste skleidžiami gandai, 
kad šiomis dienomis, likviduo
jant slaptą komunistu organi
zaciją. einą masiniai suėmimai. 
Iš Katino kmo” koincnilantūros 
sužinota, k-id be kelią atskirų 
komunistą ir įtariamą asmenų. 
jotcTų masiniu areštu nebuvo ir 
nėra.

Meilingoji Redakcija, ra 
šau lig Tamstų tokius atsi 
tikimus:

už 3,5 milio- 
delegacijos 

būtu

Tun pat nakti ir klehuo- 
ni jo per longa iš lauka svei- 
ti su elektriku.

(Kadangi ši koresponden
cija gražiai žemaitiška tar
ine parSstlM 'fdi' Ją" nėlais^ 
ir įdėjome ištisai. Red.)

KAUNAS. —
■vais. gyventoja

/ e

cas sulaikytas s
egzemp. priešvalstybinio turi 

Minimas pi 
kariuomenė: 
gynėjui pa

KAUNAS. — Tarptautinio 
Banko visuotiniame nariii^u*i- 
rinkime, (Įvykusiame š. m. ko
vo mėn. 15 d.) išrinkta nauja 
Tarp. Banko iš trijų nariu di- 
rekfjja: Br. X. Pakštogtpįnni- 
ninkas), Žuko ir Siiiionanuf.' Ą 
revizijos komisiją išrinkti^ J. 
Romanas. J. Raupys ir Minia- 
fos Kernauska.- liko kandida
tu.

KAUNAS. Seimo socialde 
niokratą frakcijos narys Ke 
dys drauge dar su trimis asme 
nimis, už platinimą socialde 
mok ratų frakcijos atsišauki 
mu. traukiami teismo atsako 
mvbėn.

Bal. 1 d. atvažiavo į Kau
ną Apaštalų Sosto Inter- 
nuncijus Lietuvai arkivys
kupas L. Schioppa. Jo pa
sitikti į Kauno stotį buvo at
vykę: arkivyskupas Skvi- 
reckis; vyskupai: Karosas, 
Kukta, •Staugaitis; Žemai
čių seminarijos rektorius 
prel. Maironis-Mačiulis: kai- 
kurie universiteto profeso
riai, katalikiškų organizaci
jų atstovai ir šiaip daug 
žmonių. t *

Kauno -stoty Apaštalui 
Sosto Iilternuncijų sveikino 
įprof. Tumėnas lietuviškai. 
Jo trumpą kalbą lotyniškai 
išvertė ark. Skvireckis. T 
pasveikinimą ark. Schioppa 
atsakė trumpai lietuviškai: 
garbė Jėzui Kristui.

Kiek pasėdėjus stot v, at
važiavęs Vatikano* Jnter- 
ninicijus ir jo pasitikti at
vykę aukšti dvasiškiai bei 
katal i kiškų j ų orga n i zaci j ų 
atstovai išsiskirtė.

Nepersenai Kaune viešėjo- 
Estijos prekybos ir pramo
nės rūmų delegacija iš 11 
žmonių su rūmų pirminin
ku ir mūsų garbės konsulu 
p. Puhku priešakyje. Dele
gacija buvo atvykus susipa
žinimo tikslais. Per pasita
rimus su mūsų prekybos ir 
pramonės rūmais estų dele
gacijos pirmininkas iškėlė 
reikalą sušaukti Pabaltijo 
prekybos ir pramonės rūmų 
konferenciją. Mūsų preky
bos ir pramonės rūmų kon
ferenciją. Mūsų prekybos 
įTimai tą pasiūbvmą yra pa
lvinę. Programą konferenci
jai paruoš estų prekybos rū
mai. Be to, p. Pulikas pa
kvietė mūsų prekybos lai
mus atsilankyti' į Ttaliną. 
Atsižvelgiant į tau kad ritus 
prekybininkai estų rinką 
maža tepažįsta ir mūsų pre
kės joje tuo tarpu užima la
bai nežymią vietą (peniai 
išvežėm į Estiją tik už 200 
tūkst. litų, tuo tarpu estai į- 
vežė į Lietuvą 
nūs litų) mūsų 
atsilankymas Estijoj 
tikrai sveikintinas..

TEATRAI
.G1LIUKINGAS VYRAS—2 aktą komedija ; parakė 8. T«rvyda»__j5c. - 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Panrašė Sei

rijų Juozukas __________________ - Ž**
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—-komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas_____________________________ 35c. '
[SNIEGAS—Drama 4 aktų. Ventė Akelaitis _________________ 46c.
[ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas ____ _______________________„_____ 10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pa v. 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__________________ .______________ ______ Kte. X
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydą* 36e. 
DRAMOS: 1) Germanu 2) Fabiola—5 aktųj 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas __________________________65c
k VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė ; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N________ 15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N.____________ 15c.
MALDAKNYGES

PULKIM ANT KELTŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.9$ 
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:

DARBININKAS -
366 West Broadw*y South Boston, Mass.

! fABSIdn RASEINI 
I TRIUKŠMADARIŲ 
| ' BYLA

5®ldant Lietuvą soc 
tentai įvairu ____ __ _____
|pra buvo įsivyravę, kad net liūdi 
sunku buvo ramiai '‘gaftie 
^praeiti. Ypač jfe d’ftko. kai 
(tvarkos dabotoja 
įjuos tvarkydavo, 
jfe be galo nekentė, 
rėjo, kad kaip nors 

■;ti, net ir išnaikinti.
nuomonės buvo daugumoj 
darbininkų profesinės są

jungos nariai. Bet ko ir be
nuorėti, juk tada 
Išbuvo savi žmonės

' pereitų metų rugsėjo 5 d. 
įsociąlistų suklaidinti darbi- 
iĮninkni, ypač į darbiniflKų. • 
f profesines sąjungas susi- 
hspičtę, šventė tarptautinio 
įšsoėialistinio darbininkų jau- 
;jūino šventę. Kuone visuose 
^miestuose ir miesteliuose j 
įtuo tikslu buvo suruošti dar- 
b$wiinkų mitingai, sakomos 
f ilgiausios prakalbos.

t- Nemiegojo x ir Raseinių 
ridarbininkų profesinė sąjun- 
|ga: kinemotografo salėje su
drengė mitingą. Kalbėjo įvai- 
btūs socialistų vadai. Po mi
rtingo, savotiškos dvasios i-*
įkvėpti, socialistai išsipylė į 
^‘mjesto gatves ir kėlė trinks-įkini 
jną, stabdė pravažiuojančius kus 
| automobilius, vežimus ir už- j 
įkabinėjo — daužė praeivius. ’ 
I Žodžiu sakant, jautėsi šei- į 
Įjniniiikai esą.

Tvarkai palaikyti atsisku-
Į tano policija
UTŽST saukė policininkus nž^ 
| mušti. Nukentėjo kuone vi- 
I ši policininkai. Vyr. polici- 
Bninka Girdevičiu triukšmą- 
^dariai ne tik sumušė lazdo- 

bet ir sužeidė peiliais.
['Kai tik atvyko jo gelbėti po- 
Ulieininkai Liutkevičius ir 
K^iJfiknevičins. minia smarkiai 

juodu puolė akmenimis ir 
įk&domis. Kad apsigintų, po- 
Elieininkai pradžioje keletą 
f kalių iššoyė oran — į vir- 
^-gų. Triukšmadariai dar la- 
k.’biau įdūko. Policininkai. 
■kU .

F-frAtydami. kad jau ne juo- 
| kai. šovė į minią ir sužeidė 
Maištininkų vadą VI. Želvį. 
l'Dttbar triukšmadariai reika- 
Ulayo policininkus nešti jų 
■ sužeistąjį vadą. Bet tie jau 
L btfyo pasitraukę. Tada imta 
I jųĮįeškoti. Ieškojo miesto 1i- 
Męfiinėje, net vartė lievaito- 
KuSHus ligonius.
| • Surasti nepavyko. Tuo 
Liaripu policijai į pagalbą at- 
Uvvao vietos karo srities vi r- 
fršiifinkas karininkas X. su 
flektn kareivių. Jiems pa- 
|j3tgpius kulkosvydį prieš į- 
I dužusią minią, triukšmada- 
f ria* išbėgiojo. Tuo būdu bu- Lietuv 
5 'rfemu -i .

ĮVAlBieS KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visYromerriniame gyvenime. Partftė Kun. A. Staniukynas........... 20e.
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 

privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. ParaŠB 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_____________________________3Qe.

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

HUCKLEBERRY HNNAS—labai įdėmi apysaka _
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Paręngė Kun. 
V. Kulikauskas_______________________________________ 15e.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- 

j nas Montvila__________________________________________1.50
TEN GERAI KUR MUS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei

viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas____________ 50c.
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.______________ 40c. )
I TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai

rins gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas____________ 45c.
TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______45c,
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio______________ 1.00I 1 X ' 1 *■

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75ė.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. 

Parašė P. Žadeikis._____________________________ ,,.*7fe.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipfną. 

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

parengė S. Kaimietis___________ _______ 15c.
(UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUT1S—

a p y s a k a____________________________ ______  —_15c.
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku- 

; nigas Tarnas Žilinskas ... ----------- ---- - --- -------------50c.

'■ APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_______________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYSAS-________________________ -25c.

ĮVAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui__________ 50c.
■ (PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_____ 15c.

Į BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymus 
Rusijoje_________________________________________ 15e.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms sa 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis_______________________50c.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus_________________________50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsij tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas____________________________________50c.
.BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis-------------------- 50c.
[LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Ksunas..._40e. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina ------------------------------- =----- 30c.
[GRAUDUS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas.- -___ 210c./
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškai t m—15c.

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

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

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; Jje ap- » 
darų 75 centai, su apdarais  ...............................................—_$7.(!K>

POEZIJA, DAINOS nt EILSS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS-Česlovo Sosnaūsko ______________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________ 5.00

(ŠIŲ NAKCELY_________________________________________ 30e.
SIUNTĖ MANE MOTLNĖLĖ____________________________J»c.
VAI Aš PAKIRKČIAU___________ ,________________________20c.

ĮUŽ ŠILINGĖLĮ___________________________________ 30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ________  10c.
LIGHO (latviška) ______________ __________________________10c.

vo‘
• ’ PĖavestA

pešta byla. Šįmet ko v# mėp. 
ialis-(9 d. ji buvo nagrinėjamk.* •* B

gaiyali. tiek įPakviesta kęlios dešimtys
atė-

!jo be galo daug žmonių. 
jKaltinanrieji visi užsigynė 

■ policiją mušę. Bet liudinin
kai aiškiai įrodė. Y'pač žy
mėtinas nuovados viršinin
ko p. Juknevičiaus pareis-1 
kūnas. P. Juknevičių net 
buvo įsisodinę į vežimą ir 
.mušdami vežė per miestą. 
(Teismas Vladą Želvį, Anta- 

aldžiojehią Trofimovą, Joną Korpį 
įir Joną Arcliipovą nuteisė 
trims metams sunkiųjų dar
ybų kalėjimo, šešis pusantrų 
nietų kalėjimo, 4 išteisino.

1 Nubaustieji toje pat vietoje 
suimti ir nugabenti į kalėji
mą. Pasak kaltinamųjų prie 
to juos pritraukęs Seimo so
cialdemokratų frakcijos na- 

įTVS V.

VAŽIAVO APAŠTALŲ BYLA DĖL KELNIŲ
SOSTO INTERNUNCIJUS * „S. m. koyo 10 d. atvyko Kau

no kriminaiinėn policijon Gro- 
dinskas Mikas ^g. Kaune, ir at- Į 
sivedė su savim Arkauską An
taną. kuris klikoje turėjo kel
nes. Grodinskas pranešė, kadi 
tą dieną pas jį buvo užėjęs liu
kas Edvardas, ir kai jis išėjo, 
'Grodinskas pastebėjo, kad yra 
dingusios jo ketpės 2(Mitų ver
tės. Tuojau nubėgęs turgavie- 
tėn savo kelnes jau rado pas 
Arkauską, kuris sakė pirkęs už 
10 lt. iš Muko. Grodinskas pra
šė grąžinti jam kelnes ir nu
bausti vagį.

Sulaikytas š. m. kovo mėn. 
19 d. Mukas Edvardas tardo
mas pareiškė, kad kelnių jis 
nevogęs, o dalykas štai kaip 
buvo. Užėjęs Mukas pas Gro- 
dinską abudu ^markiai išsigė- 
rė. Mukas. pamatęs kabančias 
padėvėtas kelnes pradėjo pra
šyti. kad jam jas padovanotų, 
nes jis darbui kelnių neturįs, 
Grodinskas sutiko, padovanoja 
jam kelnes su sąlyga, kad ne
sakytų apie tai Grodinskio 
žmonai. M tikas* nuėjo turgavie- 
tėn ir ten sutikęs Arkauską 
jam kelnes pardavė (už kiek 
neatsimenąs nes buvęs girtas 
bet tik gavęs iš syk 4 litus). 
Už tuos pinigus nupirko deg
tinės ir vėl nuėjo pas Gr<xlins- 
ką. Abudu išsigėrę, ir atsisvei
kinęs Mukas išėjo.

Grodinskas tada prisipažino, 
kad iš tikrųjų kelnes padova
nojo Mukui, bet po poros va
landų atėjo jo žmonos sesuo ir 
pranešė, kad ji senoj turgavie
tėj mačiusi jo kelnes. Kad iš
vengtų nesusipratimų su žmo
na. jis nuėjo turgavietėn. sulai
kė su savo kelnėmis Arkauską 
ir pristatė policijai, kuriai da
vė melagingą pranešimą, nes 
kaip jis sakosi: “būtų buvę vi
sokiu barniu su žmona.” Gro- 

» *■ * _ .

dinskas kaltas prisipažino ir 
už policijos suvedžiojimą trau
kiamas atsakomvbėn.

VARTELIAI (Vilkaviš
kio ap.). Sausio mėu. pas 
pil. K. Dambrauską 9 vai. 
vakaro atėjo nepažįstama 
mergina ir prašė leisti susi
šilti. Ji ėmė tuoj pasakoti, 
[kad pažįstanti visus aplin- 

ius ūkininkus, policinin- 
> ir išvardijusi visus pa

vardėmis. K. Dambrauskas, 
nieko blogo nemanydamas, 
leido. Ji ten išbuvo iki 6 
vai. ryto. Išeidama sakėsi ei
nanti pas sargybos viršinin- 

Triukšmada- Įką Vasiliauską. Eidama per 
mišką paklydo ir užėjo pas 
miško žvalgą. Šis nepažįsta
mąją įtarė ir sulaikė. Pa- 
tardęs įsitikino, kad ji yra 
lenkų šnipė. Nusiųsta pas 
pas rajono viršininką viską 
prisipažino. Ji buvusi mū
sų valdžios nuteista iki gy
vos galvos kalėti, vėliau su 
lenkais išmainyta. Dabar ją 
buvo siuntęs Suvalkų ko
mendantas į Vilkaviškį. Mo
kanti penkias kalbas.

Dambrauskas už tai, kad 
priėmė ją į savo namus, ko
mendanto nulyaustas 3000 li
tu.



daugiau kaip

J kitus 
►JO, jog 1

m, bet mate kad ne- 
geležimis apkaltų

Delko Vyrai Mėgsta 
Kavą Su 

Kondensuotu Pienu?

.Naminiai Pasigelbęjimai 
■ Prašalinimui karščio žymių 

mahogahy rakandų, wž,lašinį 
lis lašus kaiąparinio aliejaus i 
įsigeria. Paskui nušveisk Įą 
tu skarulių, greitai ir tvirtai 
nant. ■

. Geriausias, būdas nuvalymu 
vo -akinių; kad žibėtų, tai sū 
nija ir vandeniu. Užlašink ket 
šus ant akinių ir paskui nuv 
su skaruliu. ,

inini"įišliko tik vietų pavadinimai, 
| kuriose jų gyventa. Žuvo 
kuršiai, pranyko sėliai, ve- 
nedai ir kitos mažesnės lie
tuviams giminingos^'taute
lės. Iš prūsų beišliko tik 
vienas jų vardas. Tuo vardų 
save dabar vaidina aukštos 
kilmes vokiečiai, kryžiuočių

MODYKLt^9r77

pasidarė jūros pakraščiu^ 
se,'mėgino prasimušti j pie
tus per Mozovijos žemę. Ma- 
zoviečiai, negalėdami patys 
apsiginti, pasikvietė talkon 
kryžeivius. ' Nuo tų laikų 
prasidėjo visos lietuvių ne-

jie buvo: protingi, betur
čiai ar turtingi. Tasai moks
las mums ir aiškini iš kur 
iš tikrųjų atėję mūsų bočiai.

Gal 5000 metų prieš Kris
taus gimimų laukinės, vadi
namos indoeuropiečių gimi- laimes.’* r 
nes kalbėjo viena, kalba ir į Tryliktame amžiuje slavai 
bastėsi dabartinėje Rusijoje vigai išžudė nepaprastai ka- 
tarp Volgos ir Dunojaus u-, ringas įr narsias jotvingį ir 

Tikriausia iš tų .laikų ’gujavų gimines. Joms žuvus 
* išliko Kėtuvių*‘(jainose rnini-lįį|£^|^j|^ 

mas Dunojaus vardas.
Europos • vakaruose tuo

met gyveno jafetidų tauta, 
k sėsli ir gana kultūringa, .p 
5 Baltijos /juros kraštuose .— 
. inkžai kultūringos įvairios 

tautelės. / : /
[ * Nuo klajokli^ giminių pir-

, miegi atsiskyrė gofei*; vėliau FainiSi/ fcu lietuviais gi su 
pavadinti germanais, ir- pa- suliejo daugelis suomių ii 
galiaii sTavų'~pfaminti — estų, kurie nesuskubo ar ne 
mėmeais, Prancūzų —- ale- norėio apleisti Užimame
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Antradienis, Balandžio 19 d., 1927_________________ ■_________ ,

IŠ KUR LIETUVAI PINIGAI

Finansų M misterijos lai- 
kra-tis “ ėstai isttkos Biulvtt1- 
nis” .jau paskelbė šių melą 
ant rajume numeryje, kokui 
daiktu už. kiek 1926 metais 
išvežtu užsieniu iš Lietuvos, 
iš m žinių aiškiai matyti, 
už ką Lietuva paima dau
ginusia pinigų.

ls v ix. 1926 metais išvež
tu. už. 253 milijonus litu. 
Svarbiausias pajamų šaiti-

! Geroką pinigu pluokštų 
Įduoda ir paukščiai, būtent: 
kiaušiniai apie 13 mik, žą- 
sys arti 4 mik, kitu pauk- 
jščių mėsa apie 2 mik, išviso 
už paukščius ir jų produk
tus apie 19 milijonu litij^

Lyginant su tomis didelė
mis sumomis, gaunamomis 
už linus, gyvulius, mišką ir 

Į paukščius, menkučiai atro
do pinigai, gaunami už ja-

nis besą linai. Sėmenų įvežta vikiu už 4 mik.
vežta už 18 mik litu, linu 
pluošto už k mik, paku
li! ir nuobraukų daugiau ne
itu už (» milijonus, viso gi 
labo už linus iš svetur gauta 
apie 7Ū mili jonus litu.

Antrąją vielą išvežime už
ima gyvuliai. labiausiai gal
vijai. būtent už arklius gau
ta amę 5 mik. už raguočius 
api< 9 mik. už kiaules arti 21 
mik.už mėsą apie 8 mik. už 
pumą apie 1 mik, už sviestą 
apie 12 mik. už sūri apie 2 
mik. už odas art i 4 mil. Vi
so lab<> už gyvulius ir ją 
produktus eaiita apie <>8 mi
lijonus litą. I’rie to reikia 
dar pri'kailvti 1 milijonas 
litu, gautas už išvežtas ap- 
diębtas odas.

Stambiąi pinigu sumą, a- 
pic <»1 mik. mumama už 
mišką < v isokilis apdirbtus 
ir neapdirbtus medžius) ee- 
bilozą ir Kitus. Popurio. 
Imt- dirbamas ir gi iŠ me
džio*. išvežta už 3 mil. litu.

dobilą sėklos už pustrečio 
mil., kviečią už pusantro
mik. miežiu arti mik Rugiu 
ir avižą išvežimas labai ma
žas. Jų šiemet nedaug teuž
auga. Sunku tiems javams 
rasti pilkėju.

Jei palyginsime 1926 me
ni išvežimą su 1925 meili iš
vežimu. tai pamatysime. jog 
1926 imtais pakilo kiaulių 
išvežimas (i milijonais litu, 
sviesto išvežimas — 5 mili
jonais. pieno — vienu mili
jonu. vikiu — t rimis milijo
nais. dobilu sėklos —'vienu 
milijonu, kviečiu — vienu 
milijonu, liną pluošto 10
mil. Sumažėjo arkliu išve
žimas 9 milijonais litu.

Iš tu skaitmenų matyti iš 
ko Lietuvos ūkininkas dau
giausia gauna pinigu. Di
džiausias sumas suima už li
nus. galvijus ir kiaules, ir 
svetur parduodamas, ir savo 
krašte maitindamas miestus.

Dideli pelną galėti] duoti

William Hale Thompson, Re- 
publikonas, kuris liko išrinktas 
Chicagos majoru. Jis ir pir
miau yra buvęs o miesto galva 
ir jam šis “džiabas” gerai pa
žįstamas.

dobilu sėkla. 'Gailą, kad mu
su ūkininkai nedaug ją te- 
tižaugina.

Paveik visi tie pinigai vėl 
'išplaukia svetur, dėl to kad 
reikia daugybe visokiu daik
tu iš svetur pirktis. Miesto 
gyventojai turėti] pasisteng
ti. kad geriau būtu suorgani
zuotos dirbtuvės, fabrikai, 
[kad mažiau visokiu išdirbi
niu reikėtų svetur pirktis. 
'Tada musu kraštas tiek 
dane pinigą svetur neišleis
damas. greičiau galėti] pra
sigyventi. ju gyventoji] ne
rovė greičiau kilti],

UilfitNiNKIS '

Aitvaro apiv-šymo apie Mon
tvilos ne visai teisingus įvy
kius (Na, ir ką gi aš kaltas, 
jei mano aprašytieji Įvykiai 
yra įĮeteisbigi ? ^aš bpvau 
priveltas rašyti taip,--kaip 
y-raį -kuikiau, kol Mon- 

< fcbrespoudentas’ A i t - 
va čąį mpęsios. N esulagk<*s 
aš metusiu atsakyti.

Aitvaras parašė, kad visti* 
Montvilos parapija stiklebo- 
nčjo. o pa ra pi joną vieną te
turi. Tas’visai netiesa. (Ir 
aš gerai žinau, kad tai ne
tiesa. l’žtat to ir nepara
šiau. Parašiau tik, kad su- 
kleboneję pa ra pi jonai yra 
užsispyrę sukleboninti visi] 
parapiją, kleboną paversti 
paklusniu parapijonu ir pas
kui išvyti. Tas dar anaiptol 
nereiškia, kad \ i>a parapija 
būti] sukleboiiėjimi. .L).

Kad yra siikleboiiėjusiu 
parapijom], lai neužginčy- 
siu. bet tai ne \ i si: gal apie 
dešimts, ar dvidešimts maž
daug. (Kur gi Tamsta ma
lei parapiją nei su dvide
šimt kleboną ? Nejaugi ne
galima pavadinti tokią pa
rapiją suklebonėjusia( .L) 
Tiesa, yra kai kas statantis 
savę už Kardiimlą aukščiau. 
Sako; “jeigu Kardinolas 
mūsų nrpaklaiisvtų parapi
jos dalykuose, lai koja pil- 

j vau! — ir pabaigia“ Tai ką

ir bršueketi apie kleboną! 
Ir tai ne bet koks taip sa
ko. bet geras parapijomis ir 
stambus katalikas. (Ačiū už 
pranešimą. Nežinojau, kad 
pas jus yra ir siipopiežėju- 
siu parapijom]. A.).

O kai Aitvaras rašo: lai
tas. laitas—tai irgi yra, bet 
ne tiek daug, kaip atrodo. 
O gal kitaip ir būti negali, 
nes mūsą klebonas visai ne
beklauso suklebonėjusiu pa
rapijom]. Visus parapijouus 
laiko lygiais. Iš visu laukia, 
kad savo duokles parapijai 
aukoti] vienoda tvarka. Tai 
čia ir svarba. Vieni sako: 
asui tokioj tvarkoj nenoriu 
mokėti duoklių: turi būti 
taip, kaip aš noriu, o ne 
kaip visa parapija. Kiti mo
ka po centą, ar du. gal tris 
Į savaitę. Mat. savo reika
lu turi labai daug: vieni tu
ri biznius, kiti auzas ir au
tomobilius! Bet mes turime 
daug pasiturinčiu biznierių 
ir namu savininku, kurie vi

ešomis spėkomis remia para
piją. 'Taigi tu faitoriu nėra 
taip labai daug. Kas anie, 
tai Aitvaras supras. (O kam 
man suprasti ? Svarbu, kad 
jūs suprastu!. .L).

O kai su draugijomis — 
tai irgi nedaugiausia tu 
“dvasios vadi].*’ Daugiausia 
— geri katalikai, tik suklai
dinti ti] keliu vadi], kurie

i-Tu: kiekvienos blakės nesužiūrėsi ir i plyšį
|>.|' |.l' llcHV'l.

<• pat'. rodo>. o mano: “Koks ir miegas be 
1,m- ?*’

D; 'Tie!.. mv,,l\k iš keičiu sąšlavas — ir 
n bu- iiK'bi - id ikč Obloniovas.

i - ■ u I ryto vcl plisisi ukšlins — k a I bėjo 
’k.H .

Ni pi mi-mkšliH-. — pert l aukė ()blonlovas: 
tiri •! ii bū* 1.

I’i i-i';ūk-1m- — aš žinau. — tvirtino tar

dei j ; ifikšliii'. tai vėl šluok.
K. t i p 1 n i ? Kasdien perkrausivnčk visa'

le-ri-s r ._ • pakini: 'ė- Zakaras. — Koksai būti] gy-
v •.•mm; ' f < o rimi 1 >ievas mirt į .-il'iąst!

- • K 1 i į >. is kitu' švaru? — prikišę Oli-
i i •• i r i . i •ažii irčk piieš;ii< |(as l'ortcpioni]
i,.< f - 1 ri.: Iciela ži n rci .o v į'o v iena merga.. .

< > I <nr v ■ J< i.i-ėiai ši|i|,’|j)| jin^, __ staiga at-
.'Tilt" Zc k? ra s. „Tmi'ta pažiūrėk, kaip. ji.v

\ i'.o š< ana i'li'a savaite vieną kaili;]
gi.nižia. s v ;i rk;i' iiii" icv<> pečiu ant sūnaus ;><■-
lema ir ; ii Iiiilm. Žinomi' ir dukterį] suknelės
1 iii n'pili ė i< ': k< >j; i' po 'avini riečia, lartiim žą-
sv '.. . Iš kur pas jiios šiukšlė' ? Pas juos ne laip.
l aip pa' toli', k l< 1 spintoje gulėtu visa krūva nu-

I

\.dkiofii drabužių. arba per žiema prisirinktu 
pilna k< i1 • <hioiio' pintų.. . Pas juos ir pluta 
veltui m-'iiiicto: pridžiovina sausainių ir su alu
čiu sugeria.

Z.ikaras darni pro dantis spjovė kalliėda- 
ma-. d'| to G kšiaii' g vv eilinio.

I »• n ikaio daug nekalbėk! pastebėjo Uja 
i i m' . 1 u :•< riaii < męs siil v a rk v k.

Kilo S\ k H 'iii \ a rkyeiail. bet tamsia pats 
... b idi laie Zakaras.

bei .jis pageidauti], kad tas viskas pasidaryti] 
taip, i i<‘jučioi i lis. savaime, o Zakaras, kaip tik is 
jo pareikalaudavo išplauti grindis, kambarį iš
dulkinti — pradėdavo derybas. J is. tokiu atveju, 
imdavo prirodiiieli neišvengiamumą dideles bal
dos namuose, gerai žinodamas, kad viena mintis 
apie tai įvarvdavo ponui baimės.

Zakaras išėjo, gi Obloinovą užgulė įvairios 
mintvs. l’ž keleto' minučin išmušė dar pusva
landį.

- Ka'-gi tai — beveik su pa'ibaisčjimu ta
rė Uja 1 l.jič-: — Greii v ienuolika. <> aš dar neatsi- 
kėlęs .' Zakarai. Zakarai!

—' .\k t u 1 )ieve mano! N u !—pasigirdo prieš- 
kambarv ir paskui žinomas šuolis.

- Nusiprausi paruošia.'' — paklausė Obzlo- 
uiovas.

— Senai paruošta — atsakė Zakaras: — ko
dėl tamsia nesikeli ?

Ko m nesakai, kad gatava AŠ būč ir se- 
iuaj_alMkčLęs. ELk-gLaš einu tuojau, .paskui ta- 
v ■'. Man reikalinga padirbėt i, aš sėsiu raŠvt.

Zakaras išėjo ir už kelią minučin sugrįžo, ne- 
šiiias prirašytą. ger<d<ai suteptą sąsiuvinį irlakš- 
ią poim rio.

— Kmlangi lamstu rašysi, tad Šia proga ma
lonėkit sąskaitas patikrint: reiika pinigai su
mokėk

—- Kokias sąskaitas ! 
bęs paklausė llia lljič.

— Nilo mėsininko, nuo darž.oviu pardavėjo. 
1111 < > > lx < ilbej<e kepėjo; visi pinigu prašo.

— 'Tiktai dėl pinigu ir rūpesniai! — murmė
jo llja I l.jič. Tu kodėl po vien;] sąskaitą lie
pai icki. o s(aįga v isas !

- Tani'la vis mane varydavai: ryto, ryto... 
Taigi ir dabar. — ar negalima lig rytdie

nai !
\< ! Labai jau ikircjo; daugiau skolon ne

beduoda. šiandien pirmoji mėnesio diena.
Deli! sN Iv a l iaudamas tarė Oblombvas: — 

nauja.' rūpe'li'! Na ko stovi ! Padėk ant stalo. 
Aš tuojau kelsiuos, misiprausiii ir peržiūrėsiu.— 
larč llja ll jič. -Gi pralįstis v ra .'

) ra. via - larč Zakaras.
Xa daba i.. .

J m buvo bcrmleda' stov čulamas k< lt i s iš lovos. 
Aš užmiršau tani'tai pasakyt. pradėjo 

Zakara': pirma, kol dar tamsia ilsėjai', namu
vabhtoja' kieiit'Migi buvo at'iiintęs. sako būti
nai įmini i"ikr.iii'tyl. butas c'.is reikalingas.

K;i' čia lokio] Jei nikalinga. supranta
ma. iš'ikrmi't v sinie. Ka lu čia man ikiri ! Tu

Kokie pinigai —nuste-

jau trečią syki man tatai kartoji.
— Man į kitėjo irgi. \ 

Sakyk, kad išsikratistysini.
— Jie sako: girdi jūs žadate jau \ isas mėnuo 

išsikrauslyt. bet vis nesijudinat, mes girdi, poli
cijai pranešini.

--- Tegu praneša! — tarė pasiryžęs Oblanm- 
v as. — nic' ir palys išsikraust vsime. kuomet bus 
Šilčiai;, už kokiu trijų savaičių.

-- Kur už iri.ji] savaičių! Nainį] valdytojas 
kad už dvieju savaičių darbininkai turėsią 

visk;] griaut... “Kraustykitčs. girdi, ryto arba 
j iol'V'1...

kleboną tepripažįsta tik baž
nyčioje, o kitur — ne. Bet 
ir tie susipras ir nustos klau
sę puikybės.

Kas link parapiją daugy
bės, tai Aitvaras atspėjo. 
Paskutinė susitvėrus para
pija •— tai sandariečiu, lais
vamaniu. bolševiku ir kįto- 
kiu iki] kruta po biskį. turi 
keliolika nariu ir pasivadi
no lietuviu metodistu žinv- • . ” *■ 
čia. Susirinkę po biskį pra
deda prie Dievo šauktis. 
'Traukia psalmes, net miela 
žiūrėti. Buvo nusmukę nuo 
tikėjimo, braidė po purvy
nus ir tarnavo šėtonui, o da
bar kas kita. (O ar dar nie
kas netveria Ku-Kluksu pa
rapijos? Juk ir jie moka 
psalmes traukti ir dar Šį 
bei ta pridėti prie psalmių. 
A.)

O kad ne visi yra sukle- 
bončję. parodo kad ir kovo 
13-tą diena surengtoji para
pijos vakarienė. (Žiūr. ko
respondenciją iš Montello. 
Ecd.) 'Taigi matai, p. Aitva
re. kad mes mažai teturime 
suklebonėjusiii.

Aitvaras sako, kad Mon
tviloj daug mūn.šainės. Tai 
tiesa, bet čia tai jau vien 
bolševiku darbas. Tai aną 
visa paguoda, ju dievaitis, 
idėja ir pražūtis. Jiems nie
kas daugiau nerūpi.

O jei neturime »gražios 
ibažnyčios. tai užtat turime 
graži] parką 25,090 doleriu 
vertes, kokio neturi niekur 
lietuviai visoje Amerikoje. 
Jis nupirktas prie šito kle
bono už eash: be to dar at
mokėta 6.000 dol. skolos. 
'Taigi pasirodo, kad per 7 
metus padarėm virš 30.000 
do|. jieliio prie klebono, kum 
švagždžio.

G ką. Aitvarai? Zi</iu<is

g
bolševikiją! Iš draugijų ka
talikiškumo teliko tik šven
tąją vardai! O jūs visus jie 
buvo net iš jūs pačiu bažny
čios išviję! Ir visa tai darė 
anuometiniai suklebonėjęi 
pa ra pi jot įa i, “ kat alikybės 
užtarėjai“ parapijos labui! 
Kur jie dabar? kam jie da
bar dirba ? 'Tamsta geriau 
už manę žinai. Ir tuomet 
turbūt nedidelis tebuvo su- 
klebonėjusiuji] būrelis, bet 
kaip pasekmingai jie pasi
darbavo.. . sovietams! 0 ar 
nebuvo ir tuomet žioplių,, 
kurie dėjo galvą, kad jie 
dirba Dievui!

Nereikia pamiršti, kad 
žmonių būriais — nors ir 
mažas, bet' neapykanta gy
vuojąs—gali labai daug su
griauti. Atsiminkim tik Le
niną ir 'Trockį. Maža jų 
šaikelė tebuvo, bet kaip bai
siai jie nuteriojo didžiulę 
Rusiją! Nedidis tebuvo pa- 
rizėji] būry.', bet jie sugebė
jo pakarti ant kryžiaus net 
patį Kristi]! 'Taigi nesi- 
džiaugkite. kad dabartinis 
jūsų siiklebončjusiuji] būre
lis yra mažas. Jau laikas 
būti] jums išmokti šio to iš 
jūsų parapijos ir draugijų 
praeities. Ravėkit, kol Jdi- 
kas.

Suklebonėję ir jų “l>a- 
mendoriai“ bando jums į- 
kaĮlieti, būk aš visus jus pa
vadinęs suk k bonėj usiais. 
Netikėkit jiems. Skrisda
mas per Montello mačiau 
aiškiai, kas ko vertas: ma
čiau, kaip gražiai dirba jūsų 
Dievo Bitele, kaip daug turi 
vienminčiu draugi] ir drau
giu. kaip jūs katalikai dir
bate. pasiŠvenčiate — ir 
džiaugiausi, bet nieko nesa
kiau. ne' ne mano dalykas 
girti, nei mano pagirimas y- 
ra jum.' reikalingas. Jūs 
dirbate, ne.' norite, kad Die-
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< >l»l....... . kartai' ir norėtu, kad butu švaru,

— l-'.-ė ėj labai greitai! Matai dar ko. ar ne 
mojau (sakysit <> tu nedrįsk ir užsimini apie 
litilą. Aš jau tau sykį uždraudžiau: <> tu vėl. Žiū
rėk !

— Ką man daryti — atsiliepė Zakaras.
Ką daryti ? — mat jis kilom išsisukinėja! 

--atsakė U ja lljič. —Jis manęs klausia ! Man 
koks dalykas Tu manęs neerzink, ten kaip nors 
pasi rūpink, lik i iek. kad nereikti] k raust vtis. Ne- 
iTiili pasistengi i dėl polio!

Bei kaipgi, ponuli. — Uja lljič. aš pasisteng
siu ? — mipkštu balsu pradėjo Zakaras-: Namai 
ne mano, kaip svet imo namu uesikraust vsi jeigu 
tave \ar<>? Kad būtu mano namas, tuomet di
džiausiu malonumu.. .

A r jie nebūti] galima kaip nors perkalbėti, 
“girdi mes senai gyvenam, laiku nuoma mo- 

j ’ •< f F
— Sakiau — tarė Zakaras.
- — Tai ką gi jie l

Ką ? Jie vis sako: “kraustykitčs. girdi. 
11111111'reikalinga butas taisyti.“ J ii* nori iš gre
tini". daktaro buto ir iš šio — vieną didelį butą 
padarėli iki šeimvninko sūnaus vestuvių.

- < > Tu Dieve mano! — sinijaudinęs tarė < )b- 
|<>movas: — gi yra. Alsi randa gi tokiu asilu ku 
rie veda.

J is atsigulė aukštli niukas.
Tamsta būtum parašęs šeimynmkui. —1a- 

r" Zakaras, tuomet gal būt jis tamsios ir nelie
tė'. bei pirmiau prisakęs gretimąjį butą renion 
■iin»t i-

Zakaras išėjo. ()b|otnovas vėl užsimąstė.
Tik jis nežinojo apie ką galvoti: ar apie pri

siusią.!! seniūno laišką ar apie persi k raust v mą į 
liauja butą ar imtis sąskaitų. Jis klupo gyveni 
iiki riipesčiu spaudžiamas, ir gulėjo besivartvda 
mas nuo v leno šoim ant kilo. Tik karts mm karto 
buv" girdėt garsūs nusiskundimai: O Dievu*
mamd 8|egį;i gyvenimas, visut* persekioja.

.vlontelloje ne- 
sukleboiičju.'ii]

I

AITVARO ATSAKYMAS 
C*A11 riglit, Zigmai. Abu ži
novą, 
daug
parapijom]. Sakai, kad atsi
rastų ji] iki dvidešimties. 
Manau, kad klysti. Paskai
tyk geriau. 'Turbūt nerasi 
nei pusės tuzino tikrai sti- 
klebonėj usii]. Likusieji iŠ 
dvidešimties bus greičiausia 
trk '.Tpklehourįę-. o gal ge
riau bus pasakyti — suka- 
inendorėję. Bet tiek to, kaip 
ten juos pavarl i tįsime. Nėra 
ko labai džiaugtis, kad jiĄ 
mažai yra. Kuomet apielin- 
kčje pasirodo Tik vienas mi- 
zetnas šeškelis. man dar ne
teko girdėti, kad žmoiiėV 
džiaugtūsi. kad tai tik vie
nas., o ne šimtas ji] atkelia
vo. I žsikeniša nosis ir veja 
jį lauk kuogrvičiausia.

l’ie.'a mažas tėra siiklebo- 
nėju'ii] būreli' pas jus DA 
BAR. Imi kiek yra ju buvę 
praeity? Pagalvok lik Zig
mai. Kiek tai rasi M onte 
Įlos liolš('\iku eilėse tokiu, 
kurie seniau buvo geri šv. 
Roko parapijonai. Vėliau 
jie stiklclionėjo ir ryžosi 
“apginti" parapiją mm kle 
bonii ir net mm paties Kar
dinolo.
“spirti Kardinolui 
liet per 
draugijų "dvasios 
per 'ilsi rinkimu' 
ja' nuo Melionų ir 
dinolo. išmetė 
pažint į ir nuginė jas.. . Į

Jie irgi

teismus.

s
kėsinosi 
pilvan**

Jie tapo 
v adai'.“ 
**gv nė“ 

nuo Kar 
velvkinę iš

Bet pamačiau ir suklebo- . 
nčju.'ius “dva'ios vadus’’

.—*
beprirašiimjanl laisvama
niu' į tūlą draugiją ir nusi
kvatojau įaip balsiai, kad 
m-t jūs manę užgirdote. Net 
ir dabar negaliu juokais su
silaikyti. "Klebonai*’ ir 
’dvasio' vadai' kviečia i sa
vo draugija la i'Vamanius! 
( 'Iki. cha. cha !

<> kažin? gal jie mokins 
ju< »s p>a I nu u giedot i ?

Ihihitii žihoijiis Į/rcnimą 
^>1 )H<I n! ll/i llIOIHft, kai, jo. 
<t H fe n i m <> bu rus hūuit ttlldll- 
ži s i (Hilu ir Iii; sk eveldros 
I '.(įblihi ritmja raudt uyne.

1’. Karsteris

NAUJA SVEIKATA IR STIPRU
MAS DĖL SILPNŲ IR PAIL

SUSIŲ ŽMONIŲ
Tūk'Uoičiai \yiu ir moterų vrtf 

ga\<- puikiausias pasekmes nuo 
\ arto jiino \ :ięa Tone, visoje šaly* 
,j< sveikatą ir stiprumo budavoto- 
.i’i šios puikios ę-v <luolės sustip
rini skiiv i. kcĮH’nis ir žarnas. Jos 

Ipaiaiso apetitą, pagelbsti virškini* 
jniiii. prašalina inkstu nemalonit- 
•nnis. prašalina pūslės ligas, stirnų* 
ji moja visą žmogaus sistemą ir pra* 
įšalimi užkietėjimą i
j \uga-Ton> prašalint galvosskftU* 
.dėjimą, koktumą ir tulžies ligas 
ip»daro malonu kvapa burnoje, nu* 
j v alo apsiv ė!i;si tiežr.v i. suteikia at- 
išviežinant i miegą, padaugina men
ku žmonių svarumą, suteikia rau
dona ir turtingą kraują, sustipri
na i aunu uis ir nervais Nusipirk# 
ioileli nuo ša' o v aistininko, varto
ki) jas p. r 2i> dienu ir jei pasek
mes m bus |Mtg< ni.iu.mmos, grąžin
kit likusias gvduohs jam atgal, 
jūsų pinigai btis sugrąžinti Apai* 
saugoki' imitacijų žiūrėkit, kad 
gautumėt tikras Nuga-Tone,
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Kovo 29 d. dvi moterėli susi
barė už vaikus. Besibardamos 
taip įsikarščiavo,' kad griebėsi 
peilio ir pradėjo kari];

Stok s jaunesnė ir smarkesnė 
apgalėjo Kizus.

• • ’* ...i-

Pribuvus jom į pagelbą poli
cijai, Stoks buvo areštuota ir 
patalpinta kalėjimam------------

Kizienėį inie^tĄ£ duodą’ pa
šalpą ir dabar yra keblioje pa
dėty. Vargiai išsikas iš kan
čių, ir gal priseis skirtis su šiuo 
pasauliu. •

Stoks turi keturis vaikučius 
ir patekus kalėjiman nėra kas 
juos prižiūrėtų.

veik 5 nuošimtis namų tu
ri maudynes.—Japonijoje 
svetimi ceberiai vartojami 
viešbučiuose, bet japonįe- 
tis gerinus Kesti patenkintas 
viešoms pasimaudymo vie
toms. Paprastas chinietis 
vartoja molinius ceberius, 
kuriuos, vadipa ‘ ‘ šoochoiv, ’ ’ 
kuomet ’ Javoje jr Siame, 
šuliniai 1 ceberiai vartojami.

Yra penkios sanitariškos 
taisyklės, ir kad nors mes 
labai žinome, ne pro šalį 
bus čia jas paminėjus.-

1. Švariai užlaikyk kūną, 
vaitojant, pakankamai gero

Užlaikymas- paprastų ge-
io švarumo taisyklių 

risi^ecįa prie ąpsisau- 
.nafi ligų. Kad nors 
riaus^žinome, bet dau- 

g^dyje sykių . neužlaikome' 
čįąųsiąą sreįl 
-r. .ypatinga 

'dymo, kosėjimo ir maudy-

Bpiaudymas yra baisiai ne- 
; švarus pripratimas, net yra 
^pavojingas pripratimas, nes 

grąsina žmonių gyvasčiai.
tingai jauni vaikai besi- 

j bovindamį gatvėse labai 
gali save užsikrėsti

‘ bgoųis nuo pradžiūvusių sei- Į muilo ir vandens. Jei kiek
vienas žmogus stengtųsi už- 
laikvt savo kūną švariai, tai 
daug mažiaus ligų atsirastų. 
Švarumas yra ligų aršiau
sias priešas.

2. Labai tankiai prausk 
rankas, ypatingai prieš kiek
vieną valgį. Kad nors šita 
taisyklė yra viena iš svar
biausių, ne visi ją užlaiko. 
Per žmogaus bumą leng
viausia. ligos įimtos į kūną 
ir žmogaus ranka greičiau
sia su visukuom susineša. 
Žmogaus  ̂ranka viską duoda 
į bumą, jeigu ranka ligų 
perais užkrėsta, tai ir val
gomieji daiktai užkrėstu 
Šiuom galima matyt kaip 
svarbiu yra rankas švariai 
ažlaikyt.

3. Nečiupinėk nešvarius 
daiktus, laikyk juos toli nuo 
burnos, nosies, akių ir ausų.

4. Nevartok nešvarius Vie-
J . - . , _

šus gėrimo ir valgymo daik
tus : abrūsus, skepetaites, 
plaukams šukas, gėrimo 
puodukus, pypkes, ir tt Per 
pereitus kelius metus -tiek 
daug kalbėta apie šituos vie
šai vartojamus daiktus, kad 
beveik visi supranta pavojų. 
Nelabai senai čia Amerikoj 
paprasti gėrimo puodukai 
buvo visuose traukiniuose 
.vartojami.

A ■•••■ Tv s-7* ' ■
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Al. Jennings, buvęs.Oklaho- 

mos įstatymais apsilenkęs, da
bar išrinktas Crescent miesto, 
Cal. majoru. Jis sakė, kad už
tikrinsiąs įstatymus ir tvarką.

Nuo 7 iki 10 nuošimčių 
išegzaminuotų viena- 

\ mieste turėjo džiovos e- 
rų^< Vaikai gali taipgi už- 

*sikrest inflūenza, plaučių 
į Uždegimu, šalčiu ir ‘tymais 
- besįbovydami gatvėse,, jie sa

vo daiktus visur meto, ran- 
s lupinėja ir. tas pa- 

čias rankas deda į burnas, 
ienas gydytojas sako; kad 

laike kūdikystės (nuo 4 iki 
tų), ^beveik pusė džio- 
žsikrėtimu apsireiškia 

i yra laikas, kuomet vai- 
rbėginėja' lauke ir grei- 

kjčžausia čiupinėja seilių ap- 
įgtus daiktiis. z

Suv. Valstijose kiekvie- 
r nas žmogus privalo maudy- 

. Kaikuriose Europos da- 
e yra labai sunku pasi
ūdyk Tenais nėra geni 
ridens sistemų įvestų, ar

ba, kad nors vandens būtų, 
spaudimas toks menkas, kad 
negalima įvest augščiaų pir- 
me augščio.- Kaikdrie-njįą^- 

7 tai Europoj taupo, vandenį 
taip, kad jis yra nusuktas, 

r paskirtą laiką kasdien. 
Apart angliškai kalbančių 
šalių nė viena kita šalis ne
kreipia tiek atvdos į maudy- 

| mąsi kiek Suv. Valstijos. 
Kaikuriose šalyse buvo tiki- 
ma, kad maudvmas viso kū- 
no yra blėdingas sveikatai.

čia parodoma darbininkai ir mažina. duota valdžios nudeginimui komą stiebą vidur- 
vakariniose valstijose. • Toji mašina spiaudo degančiu aliejų su tokiu smarkumu, kad 20 
pėdą pločio pradalgė nudega labai greit.

. i ’ ” . * . 1 ..

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
>.

_____ _ _ _ 4
Kerą ko stebėtis, kuomet at-j Saugokis nuo tų, kurie

;; Šimėnam, kad.prieš 75 me-įkosi ir čiaudo. Neįkvėpk jų 
| tus šioj šaly daugumas vai- (kvapą. Arti nesi artink prie 

kitų, perlengva per bumą į- 
kvėpt visokius užkrėtimus.

stijų nepritarė maudynių 
t taksuojamos. Vienas Nau- 
f jos Anglijos miestas įvedėri 

. statymą, draudžiant vartoj i-
_____ berili) be gydytoja 

Ji- patarimo.

Maudymosi būdai mainosi
įvairiose šalyse. Lotynų A- 

/menka vartoja taip vadina
mas “shower baths.” Ang- 

kiton pusėn, patenkint^ 
[dvtis ceberiuose. Fran-

cūzijoj ir Belgijoj tik be-

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

U Cervantes
* * *

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

MONTELLO, MASS.
“O jūs visi praeiviai 

susidomėkite...”
Taip prasideda “Septyni 

Paskutinieji Kristaus Žo
džiai,” Dubois veikalas iš
pildytas Šv. Roko parapijos 
choro padedant Brocktono 
simfonijos orkestrui, Mon- 
tello bažnyčioje š. m. balan
džio 10 d.

Bažnyčia pilnutėlė. Daug 
svečių dvasiškių, ir. svietiš- 
kių net iš tolimu miestų. 
Prieš pradedant gerb. kle
bonas kun. Švagždvs pasakė 
trumpai kompozitoriaus bio
grafiją ir veikalo turinį bei 
reikšme. Prasidėjo ir kon
certas. Pamažu išnyko baž
nyčia. žmonės, viskas — pa
siliko tik jausmas. Net gerb. 
klebono balsas, aiškinant 
kiekvieno žodžio reikšmę 
skambėjo ne kaip jo, bet 
kaip mano paties, būk tai aš 
pats tą sau mintyje sakiau. 
Muzika ir dainavimas per
kėlė sielą į tą šventąją ir 
baisią gadynę, kada Kristus 
skyrėsi su žemės gyvenimu. 
Ir kiek jausmo įsiliejo į sie
lą! Kaip aiškiai išsireiškė 
kiekvienas tonas ir kaip 
.skandžiai jisi_ątsiĮiępė mano 
išvargintos širdies troški
muose.

O! kiekvienas mano gyve~ 
nimo brūkšnelis stojos prieš 
manę ir parodė man kaip 
toli neišpasakomai toli aš 
kryptelėjau nuo To Kuris 
galėjo TAIP mirti ir mirti 
už manę, už .visus... Ir jau
tė tai visi, neš visi kaip vie
nas, o- buvo ir ne katalikų, 
suklaupė prieš Jį, kada pra
sidėjo Adoramus Te, Chris- 
te...

Koncertas pasibaigė. Nei 
vienas žmogus nekrustelė
jo... Visu aiškus noras: dar.. 
Bet reikia ir skirstytis. Išė
jau iš bažnyčios išsinešda
mas įspūdį, kad dar kąstai 
reikėjo išklausyti, kad*«Ar 
neviskas... Bet tas trūku
mas jautėsi, nes sieloje už
sidegė kibirkštėlė, kuri buvo 
jau beužgesus. Kas gi tą pa
darė ? 'Ar gerb. kun. Švag
ždvs savo sumanymu pasta
tyti šį veikai;/, ar p. Burke 
kuris vadovavo choru ir or
kestrą, ar pagalinus išpildy

tojai. Aišku kad visi. Bet 
kuriam atiduoti didesnę dalį 
padėkos, sunku spėti. Aišku 
tik viena. Montello turi rū
pestingą, geni dvasios vadą, 
jausmingą, talentingą muzi
ką — chorvedį ir be abejo 
gabią^ jaunuomenę. Turint 
tokias suvienytas jėgas ga
lima daug nuveikti; visuo
menė be abejo nekantriai to 
laukia ir teisingai be klai
dos galima sakyti: “O vos 
omnes qui transitis per viam 
attėndite.” 4

Ba-nas
;;——

• •
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X JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VALKAI 
' PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
gražiausi vaikų laikraštį :V

|.“Saulute”
Mk

■S Daugybė paveikslą! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, ! 
juokai. Piesos vaiką teatrui. Zinutės iš gimtojo kraš- < 

■ to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir ; 
: į : pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai

”7 iŠ popieriau8,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
,į 2 doU pusei metą — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį, 
į. Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei

džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.
Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui < : 

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke į

>0©00©0©©00©©0©000a0000©00©<

Kovo 13 buvo surengta va- , f' <
kanenė parapijos naudai. Pri- 
sirinko pilnutėlė svetainė: virš 
200 parapijom], kad net vietų 
pritrūko ir reikėjo antrą sykį 
sodinti. Parapijai gražaus pel
no atliko. Žinoma, suklebonė- 
ję nei vienas neatėjo, bet apsi
riko, nes stalai buvo nukrauti 
skaniais valgiais. aO koks sma
gus programa*! Vakarienės 
rengimo šeimininkas, Jerniala- 
vičius, atidaręs vakarą, pa
kvietė gerb. kleboną, kaipo pa
rapijos šeimininką, kad toliaus 
vestų programą Pusiau užkan
dus prasidėjo pasikalbėjimai. 
Pirmiausia buvo perstatytas 
seniausias ir daugiausia kata- 
likų dirvojepasida rbavęs p. F. 
Budreekis. "Jis net apsiverkė 
sakydamas:u‘Kur dabar mūsą 
viefivbė ? Pirma, kaip statėme 
bažnyčią, vist dirbome' išvien. 
O kur dabar mūsų spėkos nu
griuvo!” Žinoma, skaudu žmo
gui, kuris, kai statė pirmą baž
nyčią, daug darbo pridėjo ir 
net žemę paaukavo. Pankui 
kalbėjo p. K. Oksas, kurs irgi 
daug darbo padėjo, naują baž
nyčią bestatant, ir dar tebėra 
nepajudinamas*šulas. Kalbėjo 
dar J. Kodis, p-lė Kašėtaitė ir 
kiti. Visi, seni ir jauni, ragi
no visus prie didesnės vieny
bės, nes kur vienybė, ten galy
bė. PtograttiĄ ‘ išpildė'1 choras 
Vadovaujant p. Burke. Prie 
valgią gaminimo -nemiilstaiu 

iv< J ■!

DETROIT, MICHIGAN
Visuomeniškos prakalbos

Balandžio 3 d. įvyko visuo
meniškos prakalbos,Jkurias 
rengė Federacijos 4 ir 43 sky
riai. Kalbėjo adv. V. Česnulis 
iš Cleveland, Ohio. Jo kalba 
skaitlingai publikai labai pati
ko, nes aiškiais įrodymais at
rėmė bedievių melus apie Lie
tuvą ir jos valdžią. Tokių pra
kalbų neturėjome nuo gerb. 
kun. F. Kemėšio laikų.

Buvo ir klausimų, bet atsaki
nėjo tik ant rašto -paduotus. 
Publika gerb. advokato kalba 
ir atsakinėjimais į paklausi
mus pilnai pasitenkino.

Kalbėtojo rimta ir aiški kal
ba padarė gilų įspūdį į susirin
kusius: •
. P~lė Aug. Daunoraitė .pasakė 
ilgas patrijotines - eiles. Sakė 
gyvai ir įspūdingai.

Kalbėjo kun. J. Čižauskas. I 
Po to dar dainavo p-lė St. Buk- 
šaitė, p. Nekrašui akompanuo
jant. Buvo renkamos aukos. 
Pasibaigus programai publika 
skirstėsi patenkinta.

Ten buvęs

3c<-
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VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKį” ’ :
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

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

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

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

■" . , z '

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

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

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

“DARBININKO” kainą tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoj e,’' Angli j o j e d vigu-* 
bai. ' ’*

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administracū v 
jos adresas: Kaunas, Nepriklausomybės Aikštė 
2-ra, LITHTJANIA.

v*
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K p, Ailanš- 
įtėsĄjp. A.

čiai darb
• i r y 

kienė
Trainavičienė, L. Skeivienė, K. 
Daukantais, V. Kodyčė, B. Le- 
gcikaitė, J. Monikaitč, K. Ša- 
pavičiutė, Jermolavičienė, 
P. Peleckienė, M. Jaskelevičie- 

patarnavo: p-lės M. Šilanskin-

WORCESTER, MASS
Su pavasariu atgyjo draugi

jos ir kųppos. Ruošiasi prie į- 
vairių pramogų.

Štai Moterį] Sąjungos kuopa 
rengiax‘Whist Party,” bat 1U 
d. “Patrijotų dienoj,” Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėj. Tą 
pačią savaitę kita tTWhist 
party” bus Aušros Vartų paršu 
pi jos ąvėtainė J. Tai pgi ruošia^ 
si. prie koncerto. Aušros-Vartų 
parapijos naudai. -•

Gegužes 8 d. bus Moterų Są
jungos vakarienė pagerbimui i 
motinų. 'Ryte bus šv. mišios’ir 
visos narės eis “in corpore'” 
priimti Šv. Komuniją Laike 
vakarienės žymūs artistai iš
pildys turiningą programą.Va
karienės bilietas 50 centų.. Są- 
jungietės smarkiai ir planingai 
šią vakarienę ruošia, kad tik 
patenkinus publiką. <
• Kelios draugijos jau prade
da ruoštis prie piknikų Mairo
nio parke.,
i Moterų Sąjungos kuopos su
sirinkimas įvyks gegužės 2 d. 
Škaitlingai ateikite.

Narė
» 

‘ūeZ Prie stalą 
s M.- Silanskiu- 

D. Naru- 
iavičiutė.

Zigmas

REIKALINGAS 
VARGONINKAS

Tuojaus atsišaukite sekančią 
antaiu: KUN. A? BRIAKA, 
4400 S. Fairfield Avė., Chica- 

tij
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JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išeį- 
viaiMjkoks ju gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis,
skaityk

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vi&intelis

Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu-
. viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita-

■ -nTjoje.

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

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

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi?, pusei
metų 6 šilingui, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

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

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusermetii 12 litų,-"
3 mėn. 7 litai.

,u<- -
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Lietuviu Ukcsu Klubo Komitetas

Kviečiam visus atsilankyt, nes paveikslai bus labai įdomūs.

Lietuva! mano tėvynė, tu esi 
kaip sveikata!

Marijos Vaikelių margu
mynu vakarėlis Velykų die
nos vakare pavyko. Vaike- 
tiamsdiks^pelno;—-------------

. Šeimyninio- židinio dūmai 
yra mielesni už svetimą ug
nį. (Lotynų priežodis)

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

MIRĖ KOMUNISTAS M. 
KAZLAUSKAS

Ir Laimėjimas

Tel. Brockton 7180 arba 346

VIENINTELĖ KRAUTUVŽ SO. BOSTONE, KURI PARDUODA VISKĄ PIGIAUSIOMIS 
— KAINOMIS IR GERIAUSI TAVORĄ.

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

VAIKŲ VAKARĖLIS 
PAVYKO

Jei plaukai slenka? 
Naudok

Gerbiama visuomenė ir Nariai Lietuvių Ukėsų Klubo, 
malonėkit nepamiršt ir laimėjimo knygučių galukus pri- 
duot nevėliau viršminėto laiko. Praėjusių f erų darbas nu
sisekė. Liko gražaus pelno Lietuvių Salei. Gausiai prisi
dėjo vietiniai biznieriai o už visus gražiausia prisideda kas 
metą Lietuvą Rakandų Krautuvė, kurią visi ir visuomet 
privalo~atminti.

Didžiausias tikėjimo prie
šas yra bedieviška spauda. 

Prarasti tikėjimą reiškia 
pražūti.

Neišsirašynėk, nepirk ir 
neskaityk bedieviškų laikra- 
-šrių bei Įmygu.

Nesenai mirė žymus komu
nistas adv. M. Kazlauskas. Kai 
1919 m. Lietuvoje buvo organi
zuota komunistij respublika, 
jis buvo paskirtas Lietuvos tei
singumo komisaru. Būdamas 
Lietuvoje prie valdžios, Kaz
lauskas pasižymėjo negraižais 
darbais, buvo apkaltintas ky
šius imant ir 1920 m. pasibai
gė jo, kaipo žymaus komunis
to, tarnyba. M. Kazlauskas y- 
ra kilęs iš Vilniaus, baigė Vil
niaus gimnaziją ir buvo Dzer
žinskio jaunystės draugas.

bią, juoką ir 1.1.
“Karys” < leda daug atsiminimu 

iš Lietuvos kariuomenės kovą ir 
kūrimosi“, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, .klek lietuvių, tau-1 
ta tūrėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo hępriklau&>mybęs j

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

• Kiekvienas jaunuolis, kuriami 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 

. skaityti “Kari,” kad iš anksto su
sipažintą su kariuomene. Toks jau-1 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar-1 
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

( Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 

1 būti “Ęaryš,” nes jis be kariško 
i auklėjimo rūpinasi kiekvienam ! 

jaunuoliui įdiegti tėvyągs meilę.
Metiniai “Kario” prentmerato- 

' riai dovanai gabna priedą — gra- 
- žą, spalvuotą sieninį Karią Kalen- 
’ dorią. Kalendorius-dalininko dar

bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvią gin- 

" klo nugalėjimai nuo pat senovės 
igi šią dieną.

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

'‘Kario” kaina metams 15 litu, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50.

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

— ketvirtą, Illinois — penk
tą, Michigan — šeštą ir 
Texas — septintą.

Motorinių karų savininkai 
.šioj šaly užmokėjo įvairioms 
valstijoms už įregistravųhą 
•ir leidimus suvirs $288,000,- 
000, iš kuriiy suvirs $190,- 
000,000 bus suvartota vieš
kelių pagerinimams.

F. L. I. S.

MacDONALD BOSTONE

Bal. 18 d. Bostonan atvy
ko Britų Darbo Partijos va
das J. Ramsey MacDonald. 
jis planuoja aplankyti tas 
vietas, kur jiedu su žmona 
buvę 30 metų atgal beleisda- 
mi “medaus mėnesį.” Ka
dangi jo' žmona yra mirus, 
tai jis dabar atvažiavo su 
duktere. Apsistojo .aristo
kratiškoje vietoje Copley 
Plaza viešbutyje.

Ceilono saloje Indijoje auga 
be galo gražus ir keistas medis 
— skėčio palmė (lolirot). Kal
nuotose vietose jos aukštis sie
kia 50-100 pėdą. Jis žydi vie'- 
ną kartą per šimtą metą, 
vieną kartą per šimtą metą. 
Žiedų lapeliai išsiskleidžia di
deliu trenksmu, kuris girdisi 
net kelių kilometrą astume. 
Tas “sprogimas’.’ įvyksta dėl 

- didelio syvų susirinkimo me
džio viršūnėje. Po to medžio 
viršūnėje pražysta gražus di
delis žiedas. Jis žydi tik 3 mė
nesius. Iš tos palmės žiedo lapą 
čjabūviai pasidirba sau skė
čius,, o europiečiai iš jų dirba 
vyną, saldainius.

Tūlas žmogus vieną kartą 
pasakė, kad amerįkiečiai gy
vena ant įAtų. Nuo vėliau
sių informacijų apie užre
gistruotus motorinius Suv. 
Valstijose, matome, kad tas 
yra beveik 'faktas.

1926 m. buvo suvirs 22,- 
000,000 motorinių karų, už- 

j registruotų per Suv. Valsti-
. , Ijas. Suvirs 19,000,000 tų

VAIDINS “ŽĖMŽ8 ROJUS jvežimų Buvo pasažieriniai 

Artistui Pilkai vddbvšra-'automobiliai, įimant “taxi- 
jant ir svarbiausioje rolėje cabs” ir “buses.” Suvirs 
figūruojant sekmadieny, ba- 2,500,000 motorinių trokų, 
landžio 24 ir gegužės 1 d. kas yra padidėjimas iš 13 
bus perstatytas kofiškas vei- - nuošimčiu už pereitus metus, 
kalas “Žemės Rojus.” Vai-| Kaip buvo tikėta, New 

‘ v^e^os Pa^žyrneju-iYoi.k’o valstija turėjo dau-
Šias mėgėjos p-fe M. Saka-J^^ja automobiliu, Cali- 
laęfcnte .ir A. antį viet
- Sekančiame numery busL. . ” v.
plačiau *Ohio—trecią, Pennsylvanija

t r* .: LJEjžKca*;. /URSI

KIRMĖLĘ NEGALIMA UŽMUŠT 
S Jei mėgysi užmušt 

kirmėlę savyje, ne
išvengsi save nepa- 
žeidus kaip nors. 
Tad, kad ji kaip 
nors apleistą kūną, 
turi vartoti tam tik
ras gyduoles, ku
rios tą kirmėlę-ap- 

ad ji pati apleis.
Tūkstančiai sergančių moterų- ir vai

kų be gerų pasekmių gj/Iūmi nuo jval- 
rtn lTgn, o tūo tarpo lų-tikra ligon prie - 
Žastis yra tai ta biaurybė kirmėlė. Tik
ri tos negalės ženklai yra tai išėjimai 
tos biaufybės dalelių. Tai bjaurybei at
siradus žmogus netenka apetito, o kar
tais apsireiškia vilkiškas apetitas, lie
žuvis tampa apvilktas, ėda rėmuo, 
skausta strėnos, sąnariai tr kojos, galva 
skausta, svaigsta, alpsta, tuštuma vidu
riuose. Apsireiškia randai apie akis, 
kūnas apskritai PusUpsta. Viduriuose 
jaučiasi sunkumas, išpūtimas, kartais 
jaučiasi lyg kas iš pilvo slenka i vhlu- 
rius. Vėl jaučiasi lyg kad kas slenka 

1 linkui gerklės. lAgonio oda geltona, ne- 
_ tenka normalio svorio, turi blogą kva

pą, nuolat spfnuja, neturi jokios ajn- 
blcijos. jokio noro veikti, visada tln- 

» gus. Tos blaurybės būnančios 50 pė<lų 
hgk>. neretai yra nuomario priežasti- 

- mt Kuomet JI ima slinkti j gerklę, tai 
j kartais ji žmogų gali pasmangti. Pa

šalink tą bjaurybę kuogrelčiausia. Nu- 
' slkratyk jos pirm negu jt visiškai su- 
* ardys tavo sveikatą. Atsiųsk $10.48 už 
] gydymą l.axtan’u. Jei tori tikrą ir- grei

tą pnsigjdymą. I.nxtan šiaip jau svet
imai nekenki n, nepakenks, jei klrmė- 
Mk neturi. Parsiduoda tik pekietala. 

*• Apdrauda! pridėk 25c. Nesiunčia mn C. 
‘' O. IA ' ROTAI. LABORATtMRY, 84 
p Netting Bidg., VVlndsor, Ont

■ ■

^Oį,^W|ikė gąrU 
kun. K. Urbonaviqtos.; Asį£ 
jtovo: dijakonu buHthjaktė 
.tas S. P. Kneižvs, sub-dija- 
koffu klėrikas F. Norbfctas, 
ceremonijų vedėjai klėrikas 
J. Skalandis, pad. klėrikas 
J. Ptevokas. . j. • •

CSoras, vadovaujant p. M. 
Karbauskui gražiai giedojo 
šv.. Mišias ir keletą solistų 
ir solisčių) solo.

Monarch, Carmoliglit flat arba žibantis
Baltas tyras Lead, Boston Star 100 sv—12.50 

Stogams smala, galionas__ :.............   85c.

Langų sietukams dratai, pėda------------------ 2%c.

žolių sėklos, svaras______________  25c.

Šakės žemei kasti----------- -------------------------90c.
grėbliai...A.__________2____________________ 65c.

Langams šeidės po------------------ ■—----------- 50c.

Sienoms popieros parsiduoda nuo 5 centą iki
60 centų už rolą.

Agentai Wliiting Adams b rūšių, kurie parsiduo
da pigiothis kainomis ir geriausi brušiai.

Daržams laistyti aipų ir kitokių įrankių. ♦ -
- - - • - - -----. — -

driuige prisfųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: —‘ -ir'7

Krutami Paveikslai

Z MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos .............................. .50
18.~Giesrnė i _ .50
14. Lietuvos Vyčių Imnas........... .. .25
15. Pirmyn į kovą"......................     .50
16. Mes grįšim ten ......................   .75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė, -
c) išbėgo mergytė ...............................   .50

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

19. a) Eikš mano mergele;
b) Aš sutikau žydelį *
c) Kam anksci kefcis....................................50

20. a) Mięls tėvelį . .
b) Oi skauda galvelę,
<*) Atsigėriau žalio vyno...___ .50

21. a) G* džiiai-džiim,j į Į jį<
b) trr jfithi, ‘

’ VT KAIMU r * *
d) Aš turėjau vištą ...??.. ..... .50

22. a) Tykusis rytelis, ' '
b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos Virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami uzsakyrtrtis

Moors 20 spalvą pentas, galionas____
Moors 20 spalvų Flat pento, galionas. 
Screen pentas.________________ 1______
Moors grindų vanrišius_____________
Egyptian pentas 24 spalvų___________
Spėriai Flat pentas_________________
Geras baltas Ertame! _______________
Siekas, baltas ir raudonas___________
Pento ir varmšiatis renraveris______

jScrecn pentas—__ ___ _______ ______ _
Vaišins________ __ ....

\l6narch 100% tyras, pentas__ _ ____
Z

C&mot, geriausia varnišius ■ —--------

Cannot baltas Enamei------------ ----------

Apart paminėtą dalykų, turime visokią įrankių: Pentoriam, Pluniberiam ir' kitokiems me- 
diM^ikams. Viską veltui prist atome į pirkėjo namus. ’ •' - ,y. .

SOUTH BOSTON HARDWARE CO. “
JONAS KLIMAS, Savininkas ;

379 West Broadway, . South Boston, Masi
Telephone South Boston 0122.

RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA
Vaikams rodys 3-čią vai. po pietų. Įžanga 10 centų

■ - - - - - -- ___________________________________________________ .

Suaugusiems 7:30 vai vakare. Įžanga 25 centai.

rUtį
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DAKTARAI

ADVOKATAI

(TCRUBLIAUSKAS)

IR BALSAMUOTOJAS

Prenu

1179 VVASHINGTON STREET
Norvood, Mass.

Pristatant į namus metams 
62 lit., mėn..6 lit.

Siunčiant paštu metams 50 
lit., mėn. 5 lit.

Užsieniuose metams 100 litų, 
10 litu (Vokietijai, 
Latvijai taikomas 

i Lietuvos tarifas)

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chroniškų Il
gę per virš 25 metus, prityręš 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

jTeL Norwood 1503

iE. V. WARABOW

MIRĖ LIETUVIS MILIJO
NIERIUS

Kanados laikraščiai nesenai 
įdėjo žinutę, apie mirtį kažko
kio Antano Smito, kuris dirb
damas prie gelžkelio buvo su
žeistas ir tuoj mirė Nordeggo 
ligoninėj.

Jis Kanadoj išgyvenęs apie 
20 metę, kilęs nuo Kauno ir bu
vęs nevedęs: J am mirus, banke 
rasta jo sutaupytų 3,900,000 
dol. ir be to dar kišenėje ras
ta pas jį 800 dol. Giminių jo- 
kįų neturėjęs ir pinigai

-J&'S

Prenumeratos kaina:

Užsieniuose metams 100 litu, 
mėnesiui 10 litu (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

Duosiu litą, duosiu kitą, . 
Kad sau “Rytą” išrašytų 
Motinėlė, tėvužėlis 
Ir jauniausias brolužėlis, 
O mergužėlei radastai,
Kad mintis manas suprastų 
Jr, kaip ašei, kad mąstytų,— 
Išrašysiu pats jai “Rytą!” 
“Ryto” Redakcija ir Admi

nistracija Kaune Ožeškienės gt 
3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina:

mas tačiau, kad saulės šilima ir 
šviesa žemėje-jaučiama ir ma
toma, jis aiškina tuos reiški
nius visai kitaip. Saulė esą 
skleidžianti nematomus, šaltus 
elektros pobūdžio spindulius. 
Panašius, kaip elektros srovė, 
savaime nei šviečia, nei šildo, 
bet gali šviesti ir^šįldyti tik ei
dama per vielas ir sutikdama 
pasipriešinimo (elektros Įmi
nite). Taip pat esą šalti saulės 
spinduliai, eidami per žemės 
atmosferą ir sutikdami pasi
priešinimą, ima šviesti ir šildy
ti. -

Šita teorija - susidomėjo ne 
tik mokslininkai, bet ir šiaip 
žmonės. ' "

Telephone S. B. 4000 j

DR-ASJ. LANDŽIUS
(SEYMOUR) }

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- Į 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me-s 
todus, kaip tai: ultra-yioleti- • 
niais spinduliais, kvvartz žibu
riu jthermo 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 ryte iki 9 vakare 

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)

KIEK KAINO JO ŽAIBAS jei saulė ir nebūtų šalta, taipjau 
Pastaruoju laiku mokslo vy- senai būdama labai šaltoje erd- 

rai gali padaryti dirbtiną žai- vėje,-atvėstų. Nėprteštarauda- 
bą, bet iie ilgesnį, kaip 3 metrų. 
Tam reikalinga. 1 milijono vol
tų stiprumo elektros srovė.Tuo 
tarpu gamtoj .žaibo ilgumas 
dažnai siekia 3 kilometrą. Vo
kiečių f-zikas dr. Frankus iš
skaičiavo, kad tokio ilgio dirb
tinam žaibui reikia 28,000 kilo
vato} valandų elektros, kas kai
nuoto} 1,250 dolerių. Siaučiant 
didelei žaibų audrai gamta iš- 
aikvojanti per ketvirtadalį va
landos elektros energijos už 4,- 
500,000 dolerių.

“UOLUS” ŠV. RAŠTO SKAI
TYTOJAS

.Caras Mykalojus I keliavo iš 
Peterburgo Varšuvon. Važiavo 
arkliais, nes tada gelžkelio dar 
nebuvo. Pakely sustojo pas 
pravoslavų šventiką. Supran
tama; jogjįis laikė sau didele 
laime priimti taip aukštą sve
tį.

Ant šventiko stalo buvo bi
blija. .Caras paklausė: “Ar 

I skaitai, tėvel, Šventąjį Raš
tą?” Šis atsakė, kad kasdien 

Iškaitąs. “Labai gerai darai” 
i pagyrė caras ir -pažiūrėjo — 
tarp kurto} puslapto} randasi 

I pažymėjimas, 
i Po keletos savaičių, grįžda
mas atgal, caras vėl užvažiavo 
ton rasų klebdnijon. Biblija 

Įgulėjo savo pirmykštėje vieto
toje. “O ką, tėvel, ar skaitai bi
bliją?” paklausė. <4Kasdienpo 
puslapį skaitau, Jūsų Dideny
be,” atsakė šventikas. “Pama
tysime!” tarė caras ir atidengė 
knygą: pažymėjimas gulėjo 
tarp tų pačių puslapių, kaip ir 
praėjusį kartą; atvertė vieną 

įpuslapį ir ten pasirodė šimta- 
Įrublė. “Aš ją tada čion įdėjau, 
įkalbėjo caras, kad būtum skai- 
rtęs, tai Kufum Tadęs^’o* ČTafer 

®®®©©®©©©©®©®a©©©e©©®©©©©©®®®©©®®®®©®®®©®®®®©®®©®®®©« pasiimu ją atgal.”

________Šiomis dienomis mes gavome daug % 
r~7______________________ namų ant pardavimo visose Bostono «
Kj -dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor- S

- ‘ chest6lY> Rosbury, Roslindalc, Cam-
bridgiuj ir daugelykitii vietų, kurių g 

** ~ čia negalima sutalpinti. g
Turime daug gyvenimo narni} nuo X 

vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug s 
lllll namų su krautuvėmis. Krautuvės t i n- g 

i. nįjffl karnos dėl įvairių biznių, taip jau tu- ė
rime daug namų, farmų ir krautuvių $ 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro- *'

Skolinam pinigus ant pirmų ir ant- J* 
BBflBHHKHB rU mortgičių, taipgi mums reikalingi 

pinigai dėl pirmų ir antrų morgičių. į 
Arės parduodame anglis ir malkas. Išrendavojame kambarius. 
Inšiuriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai
mių (namų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika
le kreipkitės pas:

A. f. KUPSTIS <
332 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MĄS8. <

Office Tel. So. Boston 1682 arba 1373

Dv.. VačLr-rKun. P. Saurusaitis' 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago. Illinois.

Redaktorius—-Kun. C. Matulaitis, 
2334 So.'Oakley Avė., 
Chicago, Illinois. •

I Viee-Pirm. —'J7Svirskas, 
---------104 Dorehester Street ----- 

Worcester, Mass.
IT Viee-Pirm. — O. Adomaitiene, 

NortocrBtreEž «rs 
Dorehester^ Mass. S 

Edininkė — 0. Sidabrienė, 
6 Commomvealth Avė. »* 
Worcesteiį t^Iass. •

Edo globėjai —į ■ . . . ,
Kun. P. V. Strakauskas, 

50 W. 6th Street? 
So. Boston, Mass.

T. Tatulis,:'44 Barclay St., 
Worcester, Mass.

Rast. — V. J. Blavackas, 
104 Dorehester St., 
Woreester, Mass.

—. Miesto savivaldybės sker
dykloj 1926 metais .paskersta 
raguočių — 3,676, kiaulių — 

- 5,892, avių — 
3,193, ožkų — 94.

TeL Haymarket 1307 
Vakarais iki 6—Subatomis iki 10 

JUSįJ KREDITAS YRA |
GERAS | 

Mes parduodam tiesiai iš musų | 
“vvholesale houses” geriausios ru- 4 
sies vyrų ir moterų drabužius, ęer- M 
mėgas, kailius, auksinius daiktus, s 
rakandus, karpetus, pianus, fono- >1 
grafus, radios, ir tt., už prieinamų | 
kainų. Išlygos lengvos — pritaiko-» 
mos jums. ' X

L. GOLOSOV CO. | 
į 39 Washington St Boston | 

(Antros Lubos) Ž
I '

i Šitas kuponas yra vertas g 
j •% $2.00 kaip pirksit y

Surask dešimt-metinių pre
numeratorių, vieną “Ryto” eg
zempliorių gausi per ištisus 
metus dovanai.

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania.

Pristatant į namus metams 
62 lt., mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnesiui 5 litai.

1
 Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

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

“TRIMITAS” ne partinis savaiminis šaulių laikr&š-
, tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie

tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba , pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusL knygą “Špionažo paslap- 

‘ tys,” užsisakę trims mėnesiams , gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku-
, ’ šiam penkius naujus prenumeratorius ir 'prisiuntusiam 

už juos prenumeratos pinigus. ■ *
“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 

■> metų 7 H. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.,

, ‘ “TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr,
' ’ ■ ► 1 ‘ * 1 ■— f • t • ♦

J®®®©®©®©®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®©©®©®©®®®®®®®®®®

Bes. Talbčt 5863

• RIEK SUVARTOJAMS nos, kad 29 vartojama 12,000
KALBĖDAMI ŽODŽIŲ? žodžių. Trecias' sąrašas rasi- 

.įlurtingoj žodžiais ialboj. žodži,:
£ . , . . v. ~ • linai is techniškų terminų. Jei
faup anglij, voksiu, praneuzn. jdsas-Žodžni^
lietuvių, kurios turi šimtais no, |as ga|į vadintis tikru žch 

: tūkstančių žodžių, kasdienei,džių žinovu. Toks žmogus ži- 
kalbai ne daug jų tesuvartoja-Inos apie 25,000 žodžių ir galeš 
ma. Suvartojamųjųžodžių i prilygti Shakespear’ui, kurs 
skaičius keičąsi, žiūrint žmo- * sakoma, apie tiek odžių suvąr- 
gau§ išsilavinimo, yerąįo. ir tt. todąyęs.'- |
Rašytojas sųvąrtoją daug dau- „ ——----- -—-' -
ginu žodži,ų negu paprastas KIEK IŠGERIA
žmogus. Amerikietis-Horaee ŠIAULIAI. Vietos valstybės 
Bizetelly, naujojo praktiškojo degtinės ir spirito sandėlio žr- 
amerikoniškojo žodyno auto- j niomis, 1926 met. gegužės mė- 
rius išgalvojo naują metodą su- neSy išgerta degtinės — 2,959 
žinoti, kiek žmogus kalbėda- litrų, spirito —10 litr.; birželio 
mas suvartoja žodžių. Nė vie- mėn degtinės — 17,900 litrų, 
-nas>šnogus daugiau per pusę spirito — 70 litr., liepos mėn. 
milijono žodžių, kiek turi ang- degtinės — 27,300, spirito — 
lų kalba nežino. Susipratęs, 340 litr.; rugp. mėn; degt. — 
darbininkas pasitenkina 5,000 30,300 litr., spirito — 120 litr.; 

jįdžių, inteligentas žino nuo 8 rugsėjo mėn. degtinės — 26,350
i£i 10 tūkstančių žodžių. Dau-;itr., spirito — 90 litr.; spalių 
giau 10,000 žodžių žino tik ne-Įmėn. degtinės 31,250 ltr., spir- 
daugelis ypatingai išsilavinu- įto — U0 litr.; lapkričio mėn. 
sįų žmonių. Bizetelly padarė degtinės — 26,060 litr., spirito 
sąrašus, kuriuose yrapo 100 su-1— 90Jitr.; ir gruodžio mėn. 
dėtingesnių ir paprastesnių žo- degtinės 31,350 Jitr„ spirito — 
džių. Žiūrint į tai, kiek žmogui 160 litr. Iš viso degtinės — 
iš to sąraso žodžių yra žinoma, 193,469 litrai, spirito — 990 lit- 
dauginimo būdu~ galima suži- rų.
noti, kiek žmogus iš tikrąjį} žir • 1997 metų s
no žodžių^ .To sąrašas A turi tinęs — 31,9C 
100 paprasčiausių žodžių. Kas 140 litr.; vasa 
visus tuos žodžius žino, turi tą 33,600 liti 
400 padauginti iš 60 ir sužinos, litr. 
kad jis vartoja 6000 žodžių. 
Sąrašas B taip pat turi 100 žo
džių, bet "Sudėtingesnių ir jei 
kas šio sąraso visus žinotų, tas 1,770, veršių 
turi 100 dauginti iš 120 ir suži

LAIKRODŽIŲ IR JŲ DALIŲ 
IŠDIRBYSTĖ SUV.

" VALSTIJOSE
Sulig divimetinės išdirbys- 

čių cenzos, imtos 1926 m., 128 
įstaigos 1925 m. gamino laikro
džius, laikrodėlius ir jų dalis. 
Darbininkų tose įstaigose dir
bo net 25,841; jų algos pasiekė 
net $30,743,051. Medžiagos su
vartota už $21,698,988 ir pro
duktų vertė buvo $81,789,729.

37 įstaigos gamino laikro
džius, 8 įstaigos laikrodžii} me
chanizmus, 10 įstaigų laikrodė- 
lių mechanizmus, ir kitos įvai
rias dalis.

47 įstaigos randasi New Yor- 
ke, 18 Illinois, 15 Conne'eticut,, 
12 Massaeliusetts, 9 New Jer-1 mėnesini 
sev. 9 Ohio ir likusios 18 kitose Estijai ir 
9 valstijose,

4 f *4 >3 ? » a? \ ■ < ’t * #
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