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EKSPLIOZUA ORLAIVIŲ 

ĮMONĖJ ;
DENVER, CęĮo.-p—- Alex- 

ander Industries orlaivių j- 
monėje ,Englewoode,.baI. 20 
d. įvyko ekspliozija. Žuvo 
penki asmenys, o 20 sužeis
ta.

RUSUOS BOLŠEVIKŲ - 
AUKSĄ NUPIRKO 

VOKIEČIAI

BERLYNAS. — Praneša, 
kad Rusijos bolševikų klai
džiojusį ir niekur nepriimtą 
auksą nupirkę vokiečiai. Sa
ko, kad vokiečiai tuo auksu 
mano pirkti Anglijos pinigų 
reparacijoms mokėti. ' 
t Šis $5,000,000 Rusijos 
Miksas buyp atgabentas į J. 
Valstija 
ėmė ir 
benti jį kur kitur.

Žmonės atsirado didzj 
šiame varge ir skili 
J iems būtinai reikalingą! 
šalinė pagelbal<

Amerikos Raudonasis J 
žius jau x pasiuntė $5,1 
Šv. 'tėvas pasiuntė 500. 
levų (apie $90,000). Si 
kad ir Jugoslavija si 
Bulgarijai į pagelbą, -i 
dabar ji yra nekokiuose i 
tykiuose*. * <

Karalius Aleksandras 
siuntė užuojautą kari 
Boris ii- Jugoslavijoj 
donasis Kryžius pąąh 
60,000 dinarų 
000). Sudaryta komit 
rinkti aukas.

IKIPERGALES
NEWBEDFORD, Mass. 

— Pradedami antrą savaitę 
streiko, tekstilės darbinim 
kai pareiškė, kad jie kovo
sią iki pergalės. Kol kas ne
pastebima, kad ir kompani- 

nors visos 
dirbtuvės stovi uždarytos.

, Komunistai buvo atėję 
kompanijoms į pagelbą ir 
bandė streiltą suardyti, bet 
hepavvko.

Organizuoti darbininkai 
pasiuntė komunistus ten > iš 
kur jie atvažiavo. ./ *

NORWOOD, Mass
19.
sionis išvyksta į New Yor- 
cą. Iš ten jis važiuoja į San 
Francisęo, Califorpija, kur 
uis > iki birželio 10—15-tos. 
Dabar Jonas Jasionis yra 
Naujos Anglijos mitriųjų 
nardininkų (fancy diver) 
čempionu. Į- San-Francisęo 
dabar suvažiuoja iš įvairių 
J. Valstijų distriktų čem
pionai nardininkai ir iš jų 
tarpo bus renkami tipka- 
miausi atstovauti J. Valsti
jas būsimoje olimpiadoje, 
Amsterdame, Holandijoje. 
Jonas' tikįsi būti išrinktas. 
Labai galimas daiktas, nes 
iki šiol lengvai laimėdavo 
kontestus. Tie, kurie jį ge
rai pažįsta ir kurie yra jį 
matę kontestuoše, neabejoja, 
kad laimės, pir visi jam “to

NEW YORK CITY, N.
Y.*"—"Balandžio 24 d.-suėjo 
25 kunigavimo metai kun.

\J. šeštokui, Aušros Vartų 
lietuvių "parapijos klebonui.

f,"; ;. Gerb. solemnizanto pager-
. bimui katalikų draugijos ir 
kuopos, bal.25 d. rengia iš- 
kilmingą banldetą Bus

menų
------ :— --V ■ - - ---

bininkų reikalus' gynę, klau
syti ir su jais bendradar- 
ŪautL Jis pasakė, Kad ši tri 
npa yra vienintelė, kuri pa
gerino darbininkų -būvį.

Veidmainiai bolševikai no
ri darbininkus vėl padaryti 
vergais, sako kun. Lucfii.

SENIAUSIAS, ŽMOGUS kuris tai
Seniausias žmogus gyve- kė orląrv 

na Norvegijoj. Vedė ture- Kap. 1 
damas 111 metų, o sulaukęs ten lėkti 
132 metų, neteko' žmonos ir bar yra s 
norėjo dar kartą vesti. Jis akmenėji 
atrodo, kaįp 60 metų senu- Kad tik 
kas. 1 “O&nįs” pagelbos.

PEKINAS, Kinija.—Na- 
tionalistai ' susištiprinę 
briaujasi pirmyn. Kova su 
šio miesto armija laimėjo. 
Paėmė nelaisvėn 70,000 ka
reivių. Dabar • žygiuoja pa
imti Tsinan, Sšantungo pro
vincijos, sostinėn. ;

Pekine paskelbta karo 
stovis

MUKDENAS, Mandžiūri- 
ja. — Praneša, kad Pekine 
nationalistai paskelbė karo 
stovį. ; . ;

Paskirta $60,(fo0 lakūnų 

priėmimui

NE WYORK CITY. — 
Spauda praneša, kad vokie
čių lakūnai, kurie dabar dar 
tebėra ant . Gpęenįy Salos, 
Kanadoj, susitaisę, orlaivį 
“Bremen” baigs savo kelio
nę. Reikalingos orlaiviui 4'a- 
lys jau nugabentos. Nuvežė 
jas Airijos lakūnas, kuris 
kartu su vokiečiais atlėkė 
čia iš Airijos, kap. Fitz- 
maurice. Antradieny arba 
trečiadieny jie žada būti 
New Yorke. „ , :

Trečiadieny jų prięmimui 
ruošiama paroda ir kitokios 
pramogos. Miestas pastyri5 
60 tūkstančių doUpu laki

Kun. J. šeštokui,, fcsazny- 
cios ir visuomenės darbuoto
jui, linkime ilgiausių metų!
' ~ -----------—-------------------— ' s:ff ' •!’

LEDAI NUNEŠĖ PANEMU- 
L ; TILTĄ : _

STREIKUOJANČIŲ MAI- 
NIBRIŲ ŠELPIMO 

REIKALE

Štai ką mums rašo gerb. 
kun. A. Jurgutis šv. Anta
no par. klebonas, „ Bridge- 
ville, Pą.i.
"Buvo “Darbininke” pa
minėta, kad Bostone ir apy
linkėse žada susiorganizuoti 
mainieriams aukų rinkimo 
komitetas. Prašau nepa
miršti ir RridgevilKs lietu- 
vių Mano visa. parapija 
(75 šeimynos) . streikuąįa 
nuo balandžio mėnesio 1927 
metų. Vargas didelis ir jo 
galo nesimatę. Šelpiu savo 

. žmones, kiek išgaliu. Gavęs 
kur nors keletą dešimkių 

. dolerių perku miltus, kavą 
cukrų ir tt. ir dalimi labiau 
vargo prispaustiems. Būsi- 

k me Tamstoms didžiai dėkin- 
l gi, jei mūsų mainieriams iš

tiesite pagelbos ranką.” ..

MAOOERIAI APLAUŽĖ 
RAGUSEABYKLŲ 

SAVHHNKAMS

INDIANAPOLIS. — Se
nato tyrinėjimo minkštųjų 
ąnglių kasyklų padėties ko
misija pripažino,’ kad ka
syklų . savininkai skriaudžia 
ir išnaudoja darbininkus ir 
kad darbininkų nusiskundi
mai ir reikalavimai yra tei
singi. • - ■ ■

Darbininkai dabar laukia 
Senato komisijos nuospren
džio, pasmerkiančio - darbi
ninkų išnaudotojus.

ams Doedmans- 
tsMb žmogaus sa- 
ėĄ imo- Spitzber- 
pftmas lakūnas, 
laimingai pasie- 
®aurės. Ašigalį, 
kins planuoja iš 
dryžių. Bet da-. 
kstpųuo ledais su- 
>s Žemės pakilti, 
pri seifų šauktis

UŽDARYTA. BIRŽŲ ŽYDŲ jos nusileistų, 
VIDURINĖ MOKYKLA '■

Biržų žydų viddrinė mo
kykla už nesilaikymą vidu
rinių ir aukštesniųjų. mo
kyklų įstatymo ir švietimo 
ministerijos instrukcijų, nuo 
liepos m. 1 d. Švietimo ari
ni sterio įsakymu uždaromą.

nori priimti. nei sienos, ki 
mes nepripažįstame, tdi 

tų zona.”

sufbnnu 1 tintąjį* I d falo n 

tymą* , thri/’poiitinę prbk^ 
kurios' tikslas** nepaštCk 
priversti Lietuvą plačiai 
daryti duris. Sulig ptoj 
“muitų zonos” ‘lridhnūš 
da kažkoks viršininkaSf; 
—-30 khrt:;-kurirtš rifrėfc ti 
gali būti praplėstos’iki dį 
eių ribų ir net toliau.' • ® 
tuo projektu Vilnius įp- 
nas butų surišti ta “mtrit 
na.” • ’ ■ *

Toks platus susįsiekimaj 
Vilniaus klausimas nėrą 
tas, vra nepriimtinas. jB 
sekmadienį buvo gauta 
grama. kad ties demark 
šaudo plečkaitininkaL

Aišku, kad, jeigu prie' 
šaudoma,, niękąs jų jneati 

kas iiecm Jęė"ležinkėlyų 
siekimą, tai Lenkam! bu? 

rodyta, kari ir" čia pradė 
iš to galo: pirmiau reiki 
statyti, ar bus reikalingi 
sisiekimas, ar bns ktaį 
Pav. jei Lietuva priima 1 
jos Silezijos anglis, tai 
klausimas per ‘ knr jas 
Reikią tas pastudij^ou.'<

Saugumo klaniniu Lie 

delegacijos buvo.pamnH 
militarizuoti Vilniau* sti 

> ba beht sudaryti ^tokią 

(Seka ant TJopmd.

Pirminiai Balsa^iU 
mai Mas^; | 

' Valstijoj . J 
Antradieny, baL,24 d. vi i 

soj Massachusetts valstijoj 
įvyksta pirminiai baisa vi-1 
mai.Pilieciai galės pasirink-Į 
ti ir kandidatą į preziden-| 
tus.

Patariame lietuviams bal-| 
sUoti už tuos kandidatus ir 
pasirinkti kandidatą į pre
zidentus tokį, kurie stovi ir 
stovės- už dertiokratinius 
principus ir už mūsų lietu
viu reikalus. Kandidatais į 
prezidentus s&rtdrna. demo- j 
k^dų paffij0& įtekmingas, I 
gabus* ir energingas, New 
Yorko valstijos gub. Al. 
Smith. %Tis yra katalikas ir 
artimesnis darbininkams ne
gu kiti. Republikonų parti- 

i ja stato Hooverį. Lietuviai 
dalyvaukite^alsavime.

dėjo Pi Voldemaras — spabdop 1 
atstovams bus triinipas; neš 1 
tamstos *gana tikslia? esate a 1 
pie derybaširifotiftUOti/ Be te 
paskutiniame posėdy buvo nu
tartą visus "derybų dokumėm . 
tūs paskelbti ir spaudos atsto
vai ku- .jais supažindinti. Teks^ j 
gal, tik detalės paliesti ir kai- 
kuriuos dalykus daugiau nu- ( 
šviesti. - 1

Taip, derybų reguliavimo 1 
priėmimas—tęsė p. Voldema
ras—ųvbttvo painhš dalybas, 
nes mes vykdėrire-tai, ko rei- 
kalavo Tautų Š-gos tarybos 

rezoliucija. '" •: ' * •
-Privačiame» pasitarime po 

pirmojo viešo' posėdžio buvo 
svarstpina, koki klausimai bus 
svrastvtini ir koki ne. Čia 

Į mūsų buvo pasiūlyta Lenkams 
patiekti savo konkrečius pa- 
siūlymisj. knriųlIJėtnvbs Jele-. 
gaeijos žiniomis Lenkai buvo 
atsiyšžęr 7 e .

Lenkai sutiko ir pareiškė tu-; 
rį tris pasiūlymus, kurie ta
čiau nesą užbaigti. Tuos pa
siūlymus (kaimyninio susisie* 
kimo, pašto telegrafo susisie
kimo ir geležinkelių susisieki
mo) jie vėįiau ir įteikė. Tš sa
vo pusės Lietuvos delegacija 
iškėlė du klausimu: saugumo, 
kuris turėtų būti sukonkretin- 

Į tas nepuolimo sutarties formo
je ir želigovskiados mio«tolių 
atlyginimo imant tik materias 

Įlę pusę ir paliekant neliestą 
I politinę klausimo pašę.

Tolian, pirmadienio plenumo 
(posėdy buvo padaryta bendrą 
pasiūlymų kritika. *• 

| Pirmoj eilėj 

(“Kaimyninio 
(projekto kritika. Buvo 
|dyta^ka<l projekttvs

‘ • .' ■ .

Pasmerkė “raudonuosius” už 
ardymą vienybės darbininkuo- 
JsĄię ta;11rininkaviTnąkasyklų 

savininkams

HAZLETON, Pa. — Vie
tos kleb. kun; L. Luchi pa
šventė visą pamokslą strei
kuojančių mainierių naudai. 
Jis persėTgėjo darbininkus 
nesusidėti ir neklausyti 
veidmainių bolševikij, kurįe 
čia brukasi į uniją ir bando 
suardyti streiką Kun. Lu
chi patarė laikytis vienybė
je United Mine Workers of 
America unijoje ir jos vadų 
kurie ligšiol taip gerai dar-

^PRAŽO PAŠALPOS------

šventas Tėvas Pasiuntė 
, Apie $90.000

Potvinys dar daugiau prispau-
>

. dė nelaiminguosius

. i žmonelius

SOFIA, Bulgarija, bal. 23. 
—Ši šalis baisiai nukentėjo 
nuo žemės drebėjimo. Šim
tai žmonių žuvo ir šimtai 
sužeista. Apie 100,000 žmo
nių netiko namų. Turi gy
venti atvirame ore. Valdžia 
nepajėgia visus nukentėju
sius žmones aprūpinti na
mais ir maistų. Be to, pa
dėtį pablogino nukirtus su
sisiekimą. Filipopoly su
griauta* 1800. narnų, _

Lakūnai žada atlėkti į 
Bostoną

Vokiečių ir airių lakūnąi 
Amerikoje žada aplankyti 
tris viętas;, ,JJęw , Yorką, 
Washingtpną ir Bostbną. 
Paskui-lėkti atgal Europon.

< -• j A , ' .; •; j; * .■

Jopąsįyfąįfnaš ir doras, 
malonaus būdo jaunuolis. 
Džiaugiasi juo tėvai ir. sese
rys ir'mylį jį’ riraughi? 
negeri  ̂.nerūko, dėš|bąsfb{ ’stt 
išdykėliais ' d vkadu < >n i ai s» * • 
vaikėzais pdgatvės ir nešto-! 
vinėja ant- gatvių kampų. 
Jis yra deaA youtig sports- 
mmi ir • be abejo toli nueis 
ne tik sporte, bet ir labiau 
prozaiškuose, pilkuose gyve
nimo kontestuose.

. Linkėtina kad Jonas bū
tų vandeny jokiu pat sports- 
menu, kokiu yra ant sausu
mos \DeMar. Linkime jam 
laimėti ne tik San Franeis- 
eo, bet ir Amsterdamo Olim
piadoje. < >■ ,

1 r

- _ __ ■ «' ■■
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S GYVENTOJŲ

70,000 litų

NAUJĄ VAIKŲ

yra visai be uodegos 
įom ilgom vilnom, vi 
dlką Tebebūtų pana

40,000 litų ir Nemu- 
apie 10,000 litų. Tur

tas buvo teapdraustas tiktai 
ūkininko Pijaus Armino ir 
tai tik 7,000 litų sumoj.

imai dąrį/oių žmonių

k neuattejoplek-
10, kas jai, 

buvo didelis 
kaą dažydavo

JIS SURADO KARLOO^OVD G&i-D AflMt 
ŠAUNIU TREMŲ IR/SUMANE PABANDYTI.

L. KATALIKĖS MOTE RYS 
RENGIA PARODĄ

Kartu su L. Katalikių Mo
terių Kongresu birželio mėn. 
29—30 d. katalikės moterys 
rengia didelę, įdomių ir pa
mokinančių parodą*

Parodoj bus tautodailės 
ir pamokomasis skyriai.

amžiaus, įkrito - į veikiančių 
mašinų, kuri jam nudraikė 
nuo rankų visų mėsų. Išli
ko sveiki, ir tai nevisiškai, 
tik kaulai.

Atgabenus nukentėjusį į 
Kaimo žydų ligoninę gydy?! 
tojai konstatavo Zilbergui 
tęks ampųtuoti rankų. >

Šiaip pavojaus gyvybei 
nėra. A- 'A /

rcarus Rusijoje su so- 
raldžios,atstovais, pa- 
>, kad Sovietų Vy
le- sutinkanti priimti 
tavos 147 rusų ūkinin- 
mynas, kurioms duos 
įiMre.

MINISTERIŲ KABINETAS 
PASKYRĖ PENSIJAS 

KNYGNEŠIAMS
KAUNAS. Kovo 22 po-Į 

sėdyje Ministerių Kabinetas 
paskyrė kasmėnesines pen
sijas šiems mūsų £nygne-| 
šiams: Juozui Urbaičiui — 
75 litų, Jonui Krikščiūnui- 
Jomarui—100 litų, Stasiui 
Žiglinskiui—75 lt., Tamo
šiui Stankūnui—50 litų ir 
Jurgiui Gudui—75 lt

Tame pat posėdy mirusio 
žinomojo mūsų kalbininko; 
Vireliftno žmonai Ministe
rių Kabinetas paskyrė pini
ginę pašalpų. ,

itatistikos daviniais iš vi- 
Įaetuvoj l928 m.' sausio 
čfhvo 2,286,368 gy vento- 
; iš jų—1,093,026 vyrai 
1,193,342 moterys. Tuo 
pu pernai sausio 1 d. vi-
Lietuvoj buvo 2,259,151 

nentojas, . 1,078,948 vyrai 
ŲL80,203 moterys. Vadi- 
^gyventojų per pasta- 
įsius metus turėtų būti 
įaugėję per 27 tūkstan-

• - • J • ’ ■ r* i 44 V •* ' ■

Iš ryto lydimas pol’učni- 
ko ir šešių kapralų Smūgi
nis buvo nuvarytas į Laz- 
dzianus, kur po 2.vai. pasi
tarimo lydimas poručniko ir 
kareivių. Smilingis buvo at- 

< gabentas prie deinarklinijos 
ir paleistas.. Jam buvo pa- 
reikšta, kad šautuvą ir šovi
nius grąžinsią tik kai lietu- 

i viai atiduos neva taip pat 
paimtą iš lenkų kareivio

STATYBOS STATISTIKA 
į LIETUVOJE 

Oficialėmis žiniomis 1927 
metais Lietuvoje naujai bu
vo pastatyta apie 12,000 gy
venamųjų namų ir trobesių.) 
1926 metais pastatyta buvo1 
11,000.

Nauji namai daigiausia 
statomi tuos miestuose, ku- 
rie karo metu buvo labiau
siai nukentėję.

Ypatingai didelės^ namų 
statybos laukiama šiemet

UŠOVĖ VILKĄ BE 
.UODEGOS 
Įkaušiai (Viikanš- 
pj) Nesenai šiame1 

buvo iŠ tolo girdėti 
s : triukšmas: rėkimai, 
tėjo, kad žmonės už-

■fs.BAkHuJHš.

inkė p-lė Ė. Aušriu- 
i.tik ką baigė Italijoj 
įmo mokslus/ žadą 
Lietuvon operon pū
liuoti. Apie ją, kaič 
patingai puikiabalsę 
inkę, yra daug rašę I- 
Anglų laikraščiai.

’as nurodysiu 
VISIEMS O. G: 
.RŪKYTOJAMS, 
i KAD TIE > 
I NEŽINO l*T 
I KA TIE / " 
\ KALBA.-/

DIDELIS GAISRAS
VILKAVIŠKIS. Kovo 

23 d. apię 3 vai. po piet Šaf-j 
doku kaime, 5 kl. nuo mies- lt-4’ ’ į
to užsidegė ūkininko Ado- 
jmavičiaus Jono kluonas. Er 
! sant dideliam pietų rytų vė- 
! jui gaisras> smarkiai ėmė j 

plėstis ir pasiekė nėt kitus; 
3 ūkius iš eilės^kurių sody-! 

Į bos buvo net nuo 350 iki 500 
[rnty. tolumo viena nuo ki-! 
[tos/- ;/ .’~’r 7 'e., •!

Iš viso sudegė: ūkin. Ado-; 
I mavičiaus Jono kluonas, klė-
i .. > ... ' .

tis, tvartas, javai, įvairios ū- Į 
kio mašinos, 2 arkliai ir ki
ti smulkūs gyvuliai; ūkin.i 
Armino Pijaus — mūrinis! 
"tvartas, kluonas, kluonelis,! 
arklys, 3 raguočiai, 7 avys,! 
15. kiaulių, javai, kuliamoji! 
mašina ir kiti ūkio palar-! 
gąi; ūkininko Sauko Jono 
— sudegė Visi trobesiai su 
visu inventorium ir javais, 
išskiriant gyvulių ir ūkinin
ko Nemuro Vinco — tvartas 
ir kluonas su javais. Iš vi
so nuostolių padaryta apie 

Į 180,000 litų, iš kurių tenka: 
I Adomavičiui 
I Arminui 50,000 litų, Sau- 
l kai 
I rai

ti be elektros, o jau neturėti nes mašinos 
jos ritmingajame kurorte, rankiai bud; 
tikr ai geda buvo. Dabar jau gės” yra did 
ta spraga bus pašalinta, į ve- koj, o pati < 
dus ir čia clektrosąpŠrieti- Ivg' ‘‘nugink 
ma. Jau nekalbant apie at- palangiškiai 
vykstančius svečius — ku- -—
rortininkus ir vietiniams gy~ RIAUKI ŽV 
venttŲams bųs ^daug pato- —— - jĮjyrjū 
giau. Gali būti, kad dauge- Kalvarijos 
lis vasarotojų vien dėl tos kos fcįisai&š 
priežasties nenorėdavo va.

TRAUKINYS HUPIOVt 
ABI KOJAS .

Kuršėnų stoty 19 mt Ja
dvyga Butkytė gyv, Šiau
liuose šoko iš vagono ir pa
puolė po traukiniu, kuris 
nupjovė Butkytei abi kojas 
žemiau kelių.
?. Nukentėjusi tuo pat trau-

vo nagrinėjama . žinomojo 
Lietuvoje žydo turtuolio Ro
manovo byla, kurioje jis bu
vo kaltinamas baisia švent
vagyste.
'3-i ' i - t 4 k t* '

1927 metais Romanovas 
{nusipirko Kalvarijoje že
mė^ Sklypą su vokiečių ka
reivių’ broliškais kapais.

Kadangi šitoje žemėje Ro
manovas norėjo pasistatyti 
malūną, tai jis nutarė nusi
kratyti šitų broliškų kapų, 
perkeliant juos į kitą vietą. 
Tai reikėjb atlikti slaptai ir 
vieną naktį, pasisamdęs dar
bininkų, Romanovas tai -pa
darė. Supuvę vokiečių ka
reivių, užmušti)jų per Didį
jį karą, kaulai buvo perkel
ti į kitą vietą ir užkasti.

Tačiau šitas biaurus nu- 
sikaltiųias iškilo aikštėn.

Taikos teisėjo p. Aleksos; 
sprendimu Romanovas nu
baustas vienu mėnesiu areš
to. Tokią pat bausmę gavo 

I ir vienas iš aktyvių darbi - 
Į ninku," kurie t# -darbą-atli- 
ko/r . ' /b -'-

ŪSŲ ŪKININKŲ ŠEI
MYNŲ VYKSTA SO
VIETŲ RUSŪON 
ip žinoma Lietuvoje y- 
ug rusų ūkininkų, nuo 
į; atimtos Lietuvos jpi- 
teisės ir žemės.

įę ūkininkai nutarė ap- 
blaetųVą ir važiuoti į 
rtų Rusiją.
ijmimo ir žemės gavi- 
Kalu į Sovietus buvo 
Kvusi rusų ūkininkų 

■ija, kuri jau sugrįžo

JONINE KAUNE 

is reikalų ministeri- 
tybos inspekcija ,pa- 
įąujos vaikų ligoni- 
«ne,. Žaliajame Kal- 
jektą. Šitam reikalui 
iSOOOlt *

e witb *A. Ne, Amerika nori gyventi taikoje su visu pa- . .
• šauliu: ; <! ’• ĄrsT/

. ,10, K. Kodėl mes laikome mažą, armiją? ' 
it only A. Mes laikome mažą armiją tik dėl apsigynimo 
L other ir mes nepageidaujame, kąd ji kontroliuotą kitas 

tautas ar šio§ šalies žmones. , , v-A »
< •■į*’1 ’.'įt; ! .;. '

• ’ < . < r ;' - Pamoka ?.

i army 1. K. Kodėl Amerikiečiai bijo, kad armija kon-
’ troliuotą civilius reikalus?

of-thri -; - A; Nes jie matė blogas tokios politikos pasekmes 
setrup Europoje, kur armijos panaikino valdžią ir padarė, 4. 
v. į !li4d’ ji tarnautii jų tikslams. 1 V k

b havo 2. K. Ar buvo Amerikos Koloniją, norinčią laikyti 
-^-1/‘nuolatinę^artiiją? '

svolted 5A. Nfe, vieha priežasčių dėl ko jos/sukilo prieš 
stand- Anglijos karalių buvo ta, kad jis ir taikos laiku laikč > 
rithout tarp jų nuolatinę armiją be jųjsutikimo.

d keep 3. K. Ar norėjo Kolonistai maitinti ir laikyti ka-
7 - / ltivns savo nantttose? ;><*>»« ; 4,,

iust ice, ‘ i A; ^je. Kolonistai laikė tai neteisybe. ,: A t ‘ 

oselves 'A K. Ką jie padare, kad apsigynus nuo tos ne- *
;’teisybėeT- » -r t į

tioti it 1 A -Kuomet jie sustatė'savo Konstituciją, tai jie r . 
peacc^ skelb?< kad taikos mėtų joki kareivai negali būti lai- y 

komi keno nors^ naiąioae ^>e ^r^u^ią)p^, .f . r

(Bus daugiou) . j _ . • , r. . . ,
................................... ; ......... .------------ H

• ’ -t ‘ * - ♦ r , '

...M ■■■>■.» i ■■ | ■ ■ ■■■ ■ ■ "*> ’ ’1 U

/ RDTAAC-I

. nušovė.

važiuodavo ) užsienius, kur 
kurortai tuo atžvilgiu daug 
patogiau įrengti. Tad rei
kia stengtis .kiek galint ge
rinti savo kurortą, kad ir 
mūsų turtingieji, mėgstą vi-1 
sokius patogumus, nebėvež-j 
tų į užsienius savo litus, oi 
mieliau lankyti) savo kuror-| 
tą, kurs lengviau ir greičiau I 
pasiekiamas, kaip užsienių,! 
o galėti) juos pačius malo-| 
numus suteikti, jei tik būti)] 
tinkamai įrengtas. ' 1

LENKAI GRĄŽINO MŪSŲ 
\ POLICININKĄ . /

KALNAS. — Kovo 15 d. 
pasienio policininkas Smi
lingis ėjęs sargybą prie de- 
marklinijos buvo lenkų;ka
reivių užpultas ir pokovos 
nugabentas lenkų pusėn. 
-Šis smurtas Sinilginio zo-| 

džiai's šiaip Įvykęs. • J

Smūginis ėjo sargybą prie 
deinarklinijos. Apie 19 vai. 
už Bražolos upelio u^irdęs, 
ųesuprantamą šlamėjimą, ė- 
jo pažiūrėti. . Perėjęs .tiltą 
ties ' Brazda • einant ? de- 
marldinijos taku staiga .bu
vo nutveriąs už šautuvo tu-

• e \ f • . *’ • .į * * 1 I i i u j <71 1

tos . vieno - lenki) kareivio, 
kitas lenkas įrėmė į krūtinę1 
šautuvą, reikalaudamas ati
duoti ginklus. ‘Jvyko nely^ 
kova,, kuigoj Smilginis: bu
vo i ‘permuštas ant. žemės 
ir nuginkluotas. Primuštą 
Smilingį nutempė* į letakiį 
sargybos butą Pugainiii kai- 
•inpj •.• : • V f* f

/ f J J
J

*7“ ’C - f
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bveikata-Didžiausias lurtas

L Mūsų šokiai

Kartais kojų prakaitavi
mo kitaip išgydyti negali
ma, kaip tik Rentgeno spin
duliais. K<Pr. J. Žemgulys 

(“Mūsų Rytojus”)

skaičiuoja kada mėnulis at
sistos 'tarp saulės' ir žemės ir 
kada koks ir kur bus užte
mimas.. Kadangi saulė už 
mėnulį yra nepalyginamai 
didesnė, tai jis neuždengia 
saulės nuo visos žemės, o tik

- * X - * '

sudaro nedidelį šešėlį, suda
ro tašką ant žemės, kelių de
šimčių kilometrų pločio. 
Žmogui stovint tam taške, 
jam saulė trumpam laikui iš
nyksta visiškai arba dalinai.

damas galėtų nušokti keles- 
dešimtis metrų iš karto.

Saulės ir mėnulio 
užtemimas

Saulė užtemsta iiuo to, kad 
menulis besisukdamas apie 
žemę, kai kada atsistoja tarp 
saulės ir žemės ir tokiu bū
du, kad savim uždengia sau
lę. " Mokslininkai, vadinami 
astronomais, kurie seka sau-

formo miltais(perkasi vais- 
tin«ifSr ^®: . it

Jei minėtosios priemonės 
nepadeda, Teikia sutepti ko
jas du kartus per dieną 
dviejų nuošimčių formalino 
spiritu/- Šias priemones iš
mėginus ir joms nepade
dant, reikia kreiptis į gydy- 
toją, kurs turi daugiau gy
dymo priemonių.
r .Tj2-y* 

k l . •

, — Mėgti skaityti, reiškia va
landas, kurias kiti praleidžia 
nuobodžiaudami, paversti ma
loniausiomis ir naudingiausio- 
mis valandomis, — sako didis 
prancūzų rašytojas ir vienas iš 
demokratinės tvarkos kūrėjų 

Monteskie. •

‘ Iki revoliucijos čigonai 
neturėjo jokios raštijos. Da
bai* Čigonų Sąjungos Inicia
tyvos dėka profesorius ling- ] 
vistas Sergievskis išdirbo či- j 
gonų abėęėlę. •. Spausdina
mas pirmas čigonų kalbos i 
vadovėlis. J

' .s • ; 
Sąjunga leidžia žurnalą < 

“Romane Žoria” (čigonų ! 
Aušra). i

1 Greitu laiku bus sušauk
tas pirmas visos Rusijos či
gonų suvažiavimas, paruo
šiamieji darbui jau .piaiįėli. ■ 

Piniginę pagalbą Čigonų 
Sąjungai teikia įvairios val
džios įstaigos. “L. X”

nuevirale: - - - paimti - -svarą 
džiovintos ąžuolo žieves ir 
atvinnfi ją penkiuose Rite
riuose vandens. Vandeniui 
ataušus, reikia niurkyti ja- vienos moterys, 
me kojas: Labai tinka mir
kyti kojas ir: formalino skie
dinyje, kurį patogiau yra 
padalyti., Reik išmaišyti 
vieną valgomąjį šaukštą for* 
malino vienam, literyje van
dens ir jame mirkyti kojas 
pusę valandos. Prieš au-

TRUMPI 
IITYMEI

azes- KOJŲ PRAKAITAVIMAS 
s ten Kam kojos prakaituoja, 

jis tas turi vengti dėvėti troš- 
kaip*kius apavus (batus). To

kaip sėjimą, šienavimą ge
riau daryti ant jauno, kitus 
ant seno, ir daug kitų pana
šių tvirtinimų. _ Taigi moks
las be jokio abejojimo atsa
ko, kad mėnulio šviesos pasi
keitimai ir apskritai visas 
mėnulis nei į orą, nei į gyvu
lius, nei į augalus ir į kitus 
dalykus visiškai jokios įta
kos neturi ir negali turėti ir 
todėl visi panašūs tvirtini
mai yrą niekų nepamatuoti 

Mėnulio užtemimai būna'plepalai. - “Mūsų^Rytojus’’

Čigonai turi ir savo klubą, 
prie khlbo’ yra kirpimo ir 
siuvimo - mokvkJa. Be' to 
Maskvoje yra 5 pradžios 
mokyklos . čigonų ' vaikams. 
Šiose mokyklose dalykai 
dėstomi rusų kalba, x bet jr 
čigonų j^ba dėstoma kaipo 
atskįrąš’į-^Jykas.7; .

Čigonų ' jaunuomenė pra
deda" mokykis technikos mo- 
ky^osefe-Tabrikuose (dar- 
bininkų fakultetai—tai yra 
vakariniai gimnazijos kur
sai suaugusiems^./

lūs išranda ir ką pasaulis gafi 
laukti ateity, kokiekaraigalikil- 
ttTį ■ - ■

2. •‘Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus ' Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą, t •..

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

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

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

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

. f •; •. . . i j : ■ . v: ' •
Kur tik yra susikūręs koks nors 

jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti“ Karys, ” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jathįuoĮiui įdiegti tėvynės meilę.

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

“Karį” redaguoją pulk. Įeit. 
B ii r^o k a s. , . ; .

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakei

, Čigonai—tai viena iš pa
čių atsilikusių tautų Sovie
tų Rusijoj. Jie neturi savo 
raštijos, nesurišti su. šalies 
ūkio gyvenimu, ir dąugumoj 
nesiverčia jokiu naudingu 
darbu. Sovietų valdžia ne
galėjo praeiti pro šalį šios 
atsilikusios kultūros atžvil
giu tautos.
—Sąjungos tikslas —- pri
pratinti čigonus prie sėslaus 
gyvenimo ir dąrbo. <Prie są
jungos yra 'draugija, kuri 
riipinasi įtraukti čigonus i|5UI~L 
naudingą darbą. Sąjungos 
prezidiumas yra. Maskvoje. 
Stambiuose centruose, kur 
yrą maždaug gana didelis či
gonų skaičius, sąjunga, turi 
savo įgaliotinius (Leningra
das, ‘ Kurskas, Briąnskas, 
Viatka ir kt.j. z

Sąjunga dirba , tarpe 20,- 
000 čigonų. Taboruose ve
dama agitacija, kad čigonai 
grįžtu. ; prie žemdirbystės. 
Pereinant čigonams į sėsly- 
bę, .vyriausybė duoda viso
kių palengvinimų . ir žemę. 
Sovietų Rusijos kaimuose y- 
ra labai daug gyvenančių at
skirų: čigonų šeimų. 
‘ Taboruose,, kur dar čigo
nai; nėra metę savo klajoji
mų; siunčiami įgaliotiniai 
nuo Visos Rusijos .Čigonų 
Sąjungos, kurie veda agita
ciją už darbią, organizuoja 
kuopeles bemoksliams lik vi- 
.duoti- ir tt. - — t-t-h-h-

.^Bendrai, miestuose Čigo-. 
Sąjunga .nrganiv.uoja į- 

vairiuš švietimu, ratelius, 
dirbtuves, i • darbo : .arteles,. 
Maskvoje yra pirmas čigo
nų • ■ -fabrikas— “^-Gygehim- 

trintr spiritu ir -pusę valau- prom/-’-kuris -gamina„glau- 
dos mirkyti iRiešės: berajSruBk^vVį^^^ri- 

ko darbininkai čigonai- Mds- 
kvoje faip pat duba: baldų 
dirbtuvėjskžtrų.ir kojiniu ai - 

Utelės, kur dirba;- išimtinai

Laike paskutiniij 35 'metų kele
tasmilionų žmonių tikrai patvirti
na, kad Nuga-Tone yra ištikrųjų 
gyduolės, kurios teikia Sveikatą, 
stiprumą ir energiją ir jos yra tai 
padariusios dėl vyrų, i moterų ir 
vaikų visokio amžiaus, jos tikrai 
pagelbės ir jums jei tik vartokite' 
jas.

Nuga-Tone neturi sau lygių gy
duolių dėl padarymo .turtingo. ir 
raudono-kraujo ir. teikiant naują 
sveikatą ir jėgą silpniems, nervud- 
tiems dr nustipusiems svarboms 
kūno'organams. dėl jus esate silp
na? ir- kenčiate dėl nesveikatos—•' 
kenčiate nuo nemalonumų, kurie 
jums neduoda naktį miegoti,.esate 
silpnas ir jūsų gyvenimas nemalo
nus, bandykit Nuga-Tone 20 dienų 
ir jei jums nepagelbės atgavimui 
energijos—nebudite stipresnis, ę- 
ncrgiškesnis, sveikesnis, linksmes
nis, labiau energiškas—grąžinkite 
neišvartotas gyduoles ir jūsų pini, 
gai bus jums grąžinami atgal. Kad 
apsisaugojus apsirikimo, tikrai 
žiūrėkite, kad • 'gautume Nuga- 
Tone. • . . . .

apavas turi būti, kiek ‘gali
ma daugiau atdaras: šliurės,, 
sandalijos, ir t. p.- Tarp 
pirštu reik įdėti marlės ar- 

įt save geban
čios vatos gabalėlius. > Apa
vo viduje gera yra įtiėsti sū- 
geriamosios-. popieros.,. Sa
vaime suprantamą? Šla- 
pios kojiiiės ant-nakties 4u- 
ri būti padžiautos prie’kros- 
lilC?^ '***' •,,rr

Kad kojos neprakaituotų, 
reikia jūsRkasdien gerai' iš-

“uodegą,” tai jis nustoja 
švietęs, kol jos nepereina.

Vadinasi, saulė užtemsta 
tada, jeigu atsistoja tiesion 
linijon saulė, mėnulis? ?emė. 
O mėnulis užtemsta tada, 
kaip tiesion linijon atsistoja 
saulė, žemė1, meirulis.

Mėnulis neduoda jokios jį- 
takos j žemę. Tra'žmonili, 
kurie tiki, kad jaunas mėnū- 
lis pakeičia orą, kad mėnulio 
pasikeitimai veikia į žmo- 
gaus ir gyvulio sveikatą, kad

NEREIKALINGAS
. PAVOJUS

■ Spiaudyniaš ant gatvių v- 
ra blogas paprotys. Gražiai 
išauklėti^ vaikai nįekųomedbą ^ląkaitą, j 
nespjaudo. Taipgi retai ma
tysime moteriškę su, šiuo 
baisiu papločiu. Mes visi, ži
nome, kad kartais reikia 
burną išvalyti beViam tiks^ 
-lui* skepetaitės yra vartoja-
i\ . * X

' Bakteriologistai senai iš
rado, kad žmogaus seilės tu- 
ri flaugylję-džiovos, influen- 
zos ir šalčių peni. Nuo gat
vių.; seilės, labai lengvai įneš
tos 7į7natnus ir tenais perai 
grąsina- kiekviėno šeimynos 
nario sveikatai,

. \ Ypatingai lengva vaikus 
; užkrėsti. Šiandien pripažin
ta, kad beveik visi mūsų pri
grūstų miestų gyventojai,, 
kada nors užsikrečia kokia 
nors liga.. Kol fiziškas pa- 

dsipriešinimas, yra gana stip- 
; rus atkratyti perus, žmonės 
neužsikrečia pavojingomis 
ligomis. J ■ : ; X -

j r/įPrisidėk prie šios baisios 
c Jfctfvos — išnaikinti džiovą, 
s S^pats nespiaudyk ir mo-

KOMPOZITORIAnS A ALEKSIO DAINOS
“ 4 M*

Vienam Balsui Prie Fortepijono y
1. Ak, myliu tave .. ....... .. ........................... ,75
2. Bemužėl, nevesk pačios _________ .50
3. Graži čia giružė____ ____ ________  .50
4. Meilė-------- r ..............   .40
5. Meile uždegta krūtinė_________ jl .65
6. O pažvelgki________________ *_____  .50
7. Visuomet širdis surakinta_________ .60
8. Penkios linksmos dainos - ' $1 00

Duetai
9. Moterų-Sąjungos Imn&s _________ .50

10. Skrenda, lekia musųrmintįs , . .75
11. Trisdešimt dainų_______________ $1.50

Mišram Chorui
12. ' Ginkim šalį Lietuvos_____________ .50
13z, Giesmė į šv. Kazimerą___________ .50
14. Lietuvos Vyčių lianas__________ _ 25
15. Pirmyn į kovą Z_________ }_______ .50
16. Mes grįšim ten---------------------- ,.75
17. ą) Išauš vasarėlė, b) Tn mano mer

gelė, e) Išbėgo mergytė _________ .50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu-

rau anksci rytų, e) Aš užgimiau 
Lietuvoj___ _______________________ 50

19. a) Eikš mano mergele^ b) Aš suti
kau žydelį, e) Kam anksei keleis .50

2Č. a/ Miels tėveli, b} Oi skauda gal- i 
vėlę, c) Atsigėriau žalio vyno------ .50

21. a) Oi džinm-dfium, b) Už jūrių, e) 
Kalbiu jaunas bernužėlis, d) Aš tu-

. rėjau tiŠtą _______________ ____ .50
22. a) Tvkusis rytelis, b) Oi laksto va-
■ - nagelis, c).Kur Nemunas, d) Oi Su- 

čia-Hulia------- -J------------- - .... .50

Visos virš paminėtos dainos galima'gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda
mi užsakvmus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS”

: “žVAW’
* Kiekviename “Žvaigždės” nu
meryje pilna 'įdomių apsakymėlių/' 
dvasią žadinančių pranešim^ ir ži» 
nių iš viso katalikų pasaulio, dauęį 
rašoma apie paskutinių laikų šven-"' 
tuosius, apie nepaprastą pasišven-f 
timą -naujai : atsivertusiųjų; 
meldžiu tolintose kat. misijų Š8|jg| 
se, teikiama daug rimtų 
mų bei 'patarimų krikščioniškam ’ 
mūsų gyvenimui sutvarkyti -taip.* 
.painiais mūsų laikais, duodamą^ 
daug atsakymų į pačius įdomiau*! 
siūs skaitytojų klausimus ir tt.

“Žvaigždė” išeina kas mėnesį.,. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune, 
' Kaina: gerb. Amerikiečiama -^i 
10 litų į metus.-; gi.užsalmifalįiete* 
vos gyventojam# .“Žvaigždę 
tams mokama 8 litus', pusei meta 
4 lt.' ' -

- Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jūsų pa.. 
stogėmis laikraštis “žvaigždė!Kį 

Adresas: “žvaigždė,” Tėvų.
zuitų Namai, Kaunas, Lithuania?.^

< c



laidų, nsg©l$R$ųr 
tais, vidutiniškai 
kokiais. 10 nuoš.

eiti yalsfyhinSe kiįyi 
bo^knBiii

“Kalbant dėl šiaip nema
žų nuošimtį viso mūsų biu
džeto sudorojančios Vidaus

r- - “D A B BIMIHK Aš
West Broadway . .. •
-7——— ----- Tdcphoiifi&mthBoeton 0620

Šliupas parašė laišką (įr. 
Graičunui. Dr. Graičunas 
paskelbė laiškų Brooklyno 
“AHenybėje.” Tų laiškų su 
pamėgimu .persispauzdino 
“V-bės” vienmintė “pur
vą.’’ Tiedvi diktatorių" apo
logetas taip pahiylo tų laiš
kų' dėl to, kad Šliupas giria 
diktainriiis ir smerkia visas 
kitas partijas ir, žinoma, už
drožia kunigams, (tam gi 
juk ir yra Šliupas).

patikės

“Gaila, kad tokiems rei
kalams, kaip, pavyzdžiui, 
naujakurių kreditavimui ir 
šelpimui, kuriems kitais me
tais būdavo skiriamos stam. 
bios sumos, šįmet neskiria
ma nieko. Tiesa, sakoma, 
kad naujakurius šelpiąs ir 
Žemės Bankas, kuriam ski
riama šiemet apie 6,000,000 
litų. Bet gi naujakurių da
liai iš Žemės Banko duoda
mų ūkininkams paskolų ten
ka ' labai ir labai nedaug, 
nes suvargęs naujakurys ir 
ne toks landus kaip dides
nis ūkininkas ir su visokiais 
paskolos gavimui reikalin
gais formalumais jam yra 
sunkiau.

“Toliaus susiaurinimas y- 
ra palietęs ir švietimo sritį.- 
Kaip žinome, mūsų spaudoje 
jau yra kilusi gana gyva po
lemika dėl sumažinimo pa
šalpų • privačioms mokyk
loms, kas dąugiausia palie
čia įcatalikiškas mokyklas. 
Yra apkarpyti kreditai ir ū- 
niversitetui. Šie kreditų su
siaurinimai švietimo reika

lams, mūsų manymu, taipo
gi nėfa pateisinami žinant 
mūsų finansinę būklę.

“Palyginus su lutais me

tais, padidėjo krašto apsau
gos reikalams išlaidos. Šios 
išlaidos nors ir nėra pro- 
duktyvės, bet jos gal randa 
sau pasiteisinimų mūsų 
krašto tarptautinės politinės 
būklės sąlygose. Sunkiau 
būtų pateisinti Vidaus Rei
kalų Ministerijos išlaidų pa
didėjimų. Viena ti padidė
jimo priežasčių yra ligi šiol 
vedamoji politika. Pagrin- |J 
dinių valstybes reformų vil
kinimas reikalauja padidin
tų išlaidų vidaus saugomai: 
policijai, cenzūrai, kalėji- 1 
mams etc. (mūsų pabr.) šių į 
išlaidų kaip neproduktyvių , 
darymas uždeda krašto va
dovybei nepaprastos atsako- • 
mybės. Tad jau vien tau- ‘ 
pumo sumetimais reikia pa- , 
geidauti, kad valstybės gy
venimas būtų pajudintas iš ’

Iš to, kų Lietuvos “Dar
bininkas” rašo, matyt, kad 
šiais metais Lietuvos vy-
riausybė yra—pasiryžusi iš- j i ■ i y »t i * i I 1
leisit daug pinigų “vidaus 
saugumui,”, t. y. policijai, 
kalėjimams, cenzoriams
t. t, bet mažiau ūkiui ir ap- 
švietai ir. nieko darbininkų 
reikalams. ; «

Taip tai kalba Lietuvos 
vyriausybė’‘litais. Kaip ji 
kalbės žodžias, ekskursantai 
išgirs nuvykę į Lietuvą.

cenzoriams ir

Kun. A.'Daugis

PROTO TIPAI
V • -*

JŲ LAVINIMAS
eikas buvo pralaimėtas, 9 
itatoriai nusibastė kitur 
larbiauti, > kitur drumsti 
tbininkų vienybę. Nukfen- 
6 tik Broektono darbinin- 
įponams gi agitatoriams

tai nusistatę prieš Lietuvos 
diktatorius. Todėl lai kal
ba Lietuvos “Darbininkas” 
Darbo Federacijos, kuri tal
kininkauja diktatoriams, or
ganas. Statikų Lietuvos 
“Darbįninkgfl’7 ųako de

- “Kalbant dėl šiais metais 
numatytų išlaidų negalima

(Tęsinys)
IV. MINKŠTAP ROČIAI

Pernai Šliupas protestavo tų 
prieš .diktatorius, bet šiemet 
juos jau giria, bet tįek ,to. 
J o politinės pažiūros nebu
vo ir nebus niekam svarbios. 
Jo laiške yra kita visai ne- 
šliupiška keistenybė. Štai 
kų jis ten rašo: “Cenzūra 
aštroka, bet be jos tai laik
raščiai būtų pilnį paplavų. 
O pamazgos nuolatos skai
tyti nuobodu.. . V -

Ar girdėjote ? Šliupiii nuo
bodu skaityti pamazgas 
Šliupui!? Tam Šliupui, 
kurs yra prirašęs ir prikal
bėjas tiek pamazgų, kiek ga 
niekas kitas nėra sugebėjęs 
padaryti! Kas, jei ne Šliu
pas, pirmas pradėjo laistyti 
pamazgas Amerikos lietuvių 
—■■ 'Jie, i ■

mu jir iiaktysJs
neprilygs toms, kurias pat^^vėg^ didžiojo šeštadie

nio į Velykas jįjį- 
pirmadienį. 
vaikščioti" P° iri 
sų naktį Jv

Deja, dieną laisvė miego- f* 
jo ir cenzorius nesnaudė. Jis 
pridarė daug vęntilįatarių ; 
“Ūkininko” Velykų ^uume- - 
rio vedainająjm ir net nu* 

-grūdo pirmųjų straipsnio fti-__
lutę į pat jo galų. < *

Su “Rytu” jis pasielgė^ 
net visai velykiškai. • Kam 
čia, sako, tas įlga^ monotė- 
niškos išvaizdos vedamasis ';i‘? 
strajpsnis? -„Nežinote, kad 
Velykos^margučių laikas ? 
Išmest vedamąjį ir į jp^vie- 
tą skelbimus! Taipįrpada-. 
ryta. “Ryto” velykinis yei- 
das išėjo margutis, Ypač 
gražiai atrodo “BATAS.” 
Nepastebėjau, kieno tai‘ba
tas. Gal cenzoriaus? b J

Šliupas laistė ir tebelaiBto 
ant galvų tų, kurie nenori 
būti jo klusniais idėjiniais 
“šliuptamiais.” 4 Ne! jis 
mėgsta jas ne gerti, tik ąnt( 
kitų lieti! s

Koktu darosi beskaitant 
“pasipiktinimų” kolionęmis 
iš to, kurs pats visų savų 
-amžių koliojasi kaip izvoš- 
čikas. Visai teisingai paste
bi “Naujienos,” kad Šliu
pui, “išperų” ir “benkar-

ko mokytis koliotis. Ypač 
koktu yra skaityti tokius 
veidmainiškus Šliupo laiš
kus mums amerikiečiams, 
kurie ir šiandien dar tebe- 
kenčiame nuo Šliupo įvestys 
pamazgi/pilstymo mados ir 
vis dar nepajėgiame ja nu
sikratyti, lyg tuo vėžiu, kų 
visai bereikalingai čiulpia 
energijų iš visuomenės kū
no, tų energijų, kuri galėtų 
būti sunaudota teigiamam 
darbui.

Kam, kam—-tik ne Šliu
pui, pamazgų tėvui, tiktų 
piktintis liežuvio ir plunks
nos paplavomis ir pamaz
gomis. O jeįj jau piktįnięsi 
kitais, tai jr pats, Jų neliek.

O širdies, pilna troškimų 
Ko gi tu pasiilgaH - 
Kam apleistą sunkią dalį 
Ašarėlėm vilgaį? ,

Ko lakiojiiaip tas araš ” ‘- ’Vn i 1
Kur vien uološ kietos, d •
Ar tau šioje puikioj žemėj
Nebeliko vietos? .? cli . i m* • j'

Ar lįgšiolei negalėjai—- 
*- Laimužės pažinti ? : •

Juk visi ten takai platūs
Tau vienai praskinti.

u,-;

Ko daužaisi po krūtinę» 
Lyg narve paukštelis? .
Juk tau plačios ir puikiausios 
Atdarytos šalypt L z ; ^4

Vai, širdie, ko neatsiliepi,
Ko kratinę plėši
Juk tau žinoma ir žinios 
Ir dalykai vieši*

Gal per amžius liks tas viskas _ 
Gilioj paslaptyje, . - ,
Ko širdužė lyg, berželis • 
Pagriuvus—trūnija!? •

' - E.Vaiimorač-Ventys

juokiasi ir, prisikvatoję iki sočiai, tauria skys
tus niekus toliau. Žmonės juos, kasdieninėje 
kalboje, iš mandagumo vaidina “juokdariais,” 
nors tikriau jiems tiktų vardas “klaunai—mul
kiai.” Nors kartais jiems labai satyriškai pri
menama jų vaikiškumas ir proto lengvumas, 
bet tas, deja, neturi jokių pasekmių, jie grei
tai pašaipų pamiršta ir plepa sau toliau, kas 
tik ant seilės jiems užeina. Žiūrint iš šalies ro
dos, kad jų gyvenimo siekis, dienų ir naktį, nie- 
kus^poryti. Daug kalbėdami, jie ypatingai lin
kę kitus pašiepti ir prie- to labai meluoti. Tą 
patį faktų jie visaip ifideipinėja; kiekvienų sy
kįperstata jį kitokioje šviesoje ir su įvairiiį- 
įvainausiais pridččkais. Jie kalba gyvai, ro- 
dos, ėU didžiausiu persitikrinimu net apie nebū
tus daiktus. Prisiklausant jų melavimams ir 
žinant' tikrąjį dalykų stovį, tai tik stebėkis, 
žmogau, jų fantazijos lakumui; kalbos guvumui 
ir energijos ^apstumui! ‘ Rodos, jie pilnai įsiti
kinę į savo fantazijoje išsvajotus dalykus ir bū
tinai nriHŽMnti ir kitus.. Tai įrodo didelį jų

imipgnmo, neretai virstančio

iš Velykų į 
uvo leista 
3Štą per vi-
* • -7' .
• t ' y *>•

!.'• Pas ^kapitalistus yra pa
vydas didžiausias vienų ki- 
tieiųs^noras krauti kapitalus; 
kad vienas už kitų jų daugiau 
sukrautų; kad nepritęist ma
žesnius turčius prie įsigalėji
mo. Didesnių kapitalistų no
ras ir pastangos yra naikyti 
mažesnius kapitalistus, juos 
subankrutyri, , atba kitaip gali
ma'kliudyti. ;^Bet: i/ tarp sa- 
vęs -didiejb kapitalistai nere
tai vieni kitus nori nukovoti, 
O;tp. padaryti negalėdami, su,- 

kovų su mažesniais ir dides- 
niais'kajfitafisteds. ‘’U” ^ ’a .

r^-. -L-2. Tai nebuvimas naę ka
pitalistus žmoniškumo jausmo.

Iš kapitalistų" begalinio troš
kimo turto paeina neteisybės 
ir skriaudos baisiausios, dar
bininkų masių išnaudojimas ir 
priespauda žiauriausia; ir tai 
ne tik darbininkų, bet ir ld- 
tų luomų.

Štai kokios kapitalizmo li
gosi O kiek dar yta kitokių!

įą nereaguojant, ji, • laikui bėgant, virsta į tik
rą phobiją-beprotystę, ką senovėje skaitydavo 
tikra piktosios dvasios apsėdimu, jie, be jo
kio moralio nesmagumo ir Tabai vikriai, moka 
is$ūsukinėti iš primetamo jiems aiškausx melo. 
Palinkimas meluoti, faktus iškraipyti paeina.iš 
noro pasididžiuoti—pasirodyti įdomiais, žinan
čiais daug paslapčių kitų žmonių. Tiesa, iuom 
jie dažnai pakenkia savo artimui, nes sudaro 
klaidingų ir neteisingų opinijų, kas neretaięesti 
priežastimi vaidų ir barnių.

Šio tipo žmonės pasižymi irgi norų prisilai
žyti—įtikti savo viršininkams, kad ir su skriau
da kitų. Palankumo įgyjimui, jie.nėsidrovi^ 
nesigėdi raportuoti viršininkams. net mažiau^ 
sius savo’ sądarbininkų prasikaltimus. Jie esti 
labai akyvi ir nepraleidžia nepamatę menkiau
sių, smulkiausių mažmožių, silpnybių ir ydų. tŠ 
šio tipo žmonių kįlsta' špiegai, išdavikai, skun
dikai ir įvairūs kiti šios rūšies negarbingi pro
fesionalai. Dorinis jų susipratimas ir gyveni
mas yra žemas. Kalbėti apie jų dorų tai at- 
pirfti doros, parodijų—baidyklę, kų palieku skai
tytojo vaidentuvei. 6ia tepriminsiu, kad jiens 
geriausiai tinka Kristaus “kitų

l’
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Atsimeni^ Vyties, kaip kitąkąrtą

lai per irnsKUs, natas—mozųrų^emen^ 
Kiek tu patikdavai atadąrų ten vartų! f
Tik skėlęs pasagom įkiemoaalągrįtą, 
Tai vėllėkei tolyn, kai pastkrasai amen 
Jų šermenų giesmės, palikdamas tik gėlą, 1 '
Tiem, kas gyvi išliko nuo tavo kardo plieno... 
Atsimeni,'Vytie, kaip kardas tavp šėlo, .. 
Kai liepsnos kaišė tavo vėliavų spalvom padangę 
Nušviesdamas per mylią laukus nakčia, lyg dieną 
Atsimeni pulkų tavųjų giesmę žvangią, 
Kur šklį^davo, plačiai po lygią įęnkų šalį — 
Be; baimėj jog kaš-no'rs nutraukt ją gali!..

■ ~4-' .K ' • , / ’i' ‘ \

Taip joja, būdavo, pulkai tavieji šaunūs,

Į į Kiekviena'tauta, kuri trokš

ta užtikrinti šviesių ateitį, yra 
ypatingai susirūpinusi' savo 
jaunuomene. G erai paruošti 
gyvenimui. jaunuomenės kad- 
rai įlieja tautai naujos gyvy
bės ir veda jų garbingais pa
žangos keliais. Ne kitaip tu
rėtų elgtis ir vargų suspausta 
mūsų tėvynė—Lietuva. ■>

Viena iš labiausiai’ pasižy
mėjusių Lietuvoje jaunimo or
ganizacijų yra Ateitininkių, or- 
Lganįzacija. Jį aktingai dalyva
vo garbinguose tautos" žygiuo- 
Be, ji ir suuadien-dirba veik vi-. 
i|ose Lietuvos gyvenimo srity-1 
$e. Ji apima tūkstančius' besi
mokinančios jaunuomenės. Bet 
jųjų tarpe yra didelis skaičius

—— Į----------------------------- ! 

Tautininkai Orga 
nį^ups“Pionierius”

■ ■ ■ II ■■■ ■ i’

Pastaruoju laiku uždari
nėjamos moksleivių ateitį- 
ninku kuopos. Taip jau už
darytos Raseinių valst. gim-; 
maži joj, ^auliųvaist. gini-, 
Šiaulių suaugusiems gimn. 
•ir Ukmergės gimn. Be to, 
neleidžiama "veikti visai ei
lei kuopų, pavyzdžiui, A- 

’ nykščių, Ylakių, Viekšnių, 
Skapiškio, Palangos, Sedos 
ir k.

Ateitininkai uždaromi, tuo 
» tarpu gaunama ųemaža pra- 
F nešimų iš provincijos, kad
- daug kur organizuojami ka-
- žin koki buliai, gvardijos ar
- kas panašus. Kažin ar tai
- tik nebus tautos gvardijos 
■ “pionieriai?” ; •

Tik štai, pro ginų tankmę, pilies pamato murus... 
Ramiai joj linksminas narsiausieji mozūruos:— 
Jos išdidus valdovas vienturtę nūn išleidžią 
Už vyro. Žentas—riteris tėvų sveikatą .geria, ' 
O tėvas—žento, lenko švelniaveidžio; / 4 ••
Tik štai sugrojo triiįbos žalio vario!..
Ne sugultuvių maišą jaunavedžiam sugrojo: 
Mirties kovon jie šaukia skelbdami pavojų. 
Tai—Lietuva ties.mūrais!
Tai tu, Vytie, nelaukiamas, išnėrei iš taip girių 
Papuotauti atskridęs sū mozūrais.
Pasižiūrėti kraičio, kurį, vienturtei skiria. 
Pilies valdovas žilas. • *.

— Per maža kraičio tokio!
Ei, seni, atdaryk rūsis! Dar aukso duoki! 
Ir liepki irešt krūvon visus kardus, beidvšius— 
Mūsieji, mat, atšipo kiek, lig jūs šarvus išbaridė. 
Na, seni, tik greičiau! Ko taip drebi, sumišęs? 
Ko maigai po žila barzda tu savoaukso graudį? 
Beje, ir'midaus,liepk išrišti šimtaįnečio 
Nelauktajam pavaišint svečiui!. .
Ir geria narsūs vyrai iš lenkiškų ąsuočįų, 
Mozūrų midų geria ir sena Reino vyną, 
Ir lenkų merginas aistriai bučiuot kabina, 
Ir ieško jjujų lūpos svaigesio besočiai... i : ... 
Mozūrų midų geria, bet- tik kaiminį giria r t 
Ir, lenkių 'meilės Ugnį jau kaulinai patyrę,

-/ k ■ —o X- * A- -» ■ • iTai savo mergeles pnsimena džiugiai...____
"Ir skrėnda tėviškėn jų godos, lyg drugiai
Saulutės spinduliosna, padžiūgauti, sušilt— 
Tik Lietuvos mergės galį tikrai pamilt!
Ir pradeda šnektas apie tolius namus,— 
O kanklininkas senas kankliuoja jiem ramus... 
Bet jau gana viešėt T Myluotis jau gana !
Nutilo kanklių, garsas. Nuo skobnių kelias vyrai 
Nublokšdamd šalin apleipusias panas.
Vienturtei; jaunajai tik ašaros dar byra: 
Drauge su aukso lobiu ją imas jaunas vadas— 
Taip, nelauktai, ji kitą žadėtinį sau rado!..

;neturtingųjų. Jie sunKiais erS- 
kėčiuotais keliais siekia moks- 

l • ■

lo šviesos, kad vėliau būtų ge
rais tautos darbininkais. Ir 
daugelis jų neįstengia užsi
brėžto tikslo pasiekti. Sunkis 
gyvenmo sąlygos pačiame; žy
dėjime pakerta jųjų svęikatų, 
[nuvaro į kapus. Tai matyda- 
ma Ateitihinkų Organizacija 

Į ryžosi pasistatyti Kaune na
mus, kūpi rastų, šie ;jaunuo- 
ljai-ęs prieglobstį, pagalbų, 
kur koncentruotųsi ateitininkų 
veikimas. Gerų žmonių pade
gdami jau daug padavėme. Jau 
pastatyta penkių aukštų mūro 

I namai, neskaitant požemio;
kur tinis virtuvė, valgykla ir-dariams 
kai kurie sandėliai, o .taipo
gi pastogės, kur irgi buš ęali-, 
ma ’ĮtaisyfL'kanlbarią. Neiąa- 
žai'padaryta1 ir nahrų įrengimo 
darbą. Štai,! rodos, dar viėrįaš 
pasistūmėjimas ir visa būtą 
užbaigtai namaį, galima butą 
naudoti. . Bet, deja? pačiam už? 
baigimui trūksta dar pinigą. 
Visai prisiartinus prie savo 
tikslo 'teks* mitraūkti darbąs,

i r ‘ ■ į i ' 1-.;. ! I i. Į’ 1*1

jei nebus kas mums ptc 
privesti darbas iki gaivi 
ti«i didžiuliai, kilnių^įįp 

mų I>astaty t i i r
rengti namai palikttgr&M 
nenaudojami ,

Brangus teuiieti-tąĮĄįj 
jaunuomenės sunką 
nepagailėk, kiek gaiimyWr 
džia, paramosužbaiįž^'l 
svarbiam darbui. Tamstai 
amžinai dėkinga besjgąoįįni 
čioji jaunuomenė ir 
gerą širdį šimteriopai atiyg 
Pasiusk tuč tuojau kiek tk 
išsigali Ateitininką Nain 
Statyti : Komitetui, KMu; 
Laišvės Alėja 3‘ Nr., o kitą 
Ii? neatsisakyk atsiųsti kel 
sekančią mėnesių jbėgyje.^ 
gn atsilankys ateitininkų, 
mų reikalais Įgalioti asm 
tat neišleisk ir. ją
Čia juk ne vien besimokn 
čįos jaunuomenės, bet 
ciosios Lietuvos jaunuolį 
reikalas. Pats savęš tuo j 
nenuskriausi, o besimoku 
čiai jaunuomenei atliksi' 
žinišką darbą., O gal pasiinr 
avieną, kurį kambarį ištį^ 
rengti ? Toks kambarys 
suomet pasiliktą pavadį 
Tamstos vardu. Tuo įam 
tum savo gerą darbą jaūl 
menės tarpe. ! - ‘ J

Tikimės^ kad šis balŠfeL 
išgirstas ir. tbdeT visiiemsrg 

J iš kalno :rriŠkž 
jaunuomenės vardu širding 
,sįą padėką. - ■

Ateitininką NamSM 
> ■ ,i Statyti Konii

ji. ... Į '' '1'J'jRM

žmogaus būdas yra 
vės santvarka, įkūnėjiataMI 
rąm asmeny... Būdo žmonėt

ŲDARBIN1NKŲ-. 
JUNGOS . ■ .

■V ' 4 MOKOS 'MNO W Si

Li 1 ■■■ ■•Ą "''Į■■■i
PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU U1VD-

Ir skrenda vėl tolyn lietuvninkų kariai!
Ir skamba ‘jų ragai mozūrų pagiriais!.. •_ ’
Tai taip švaisteis tu kitkart po mozūrus, -
Po lenkų lygumas, ligi pat Vislos!
Kelius tau švietė gaisrų žibintai niūrūs, r __ __ į
O vedė jaunas kraujas, neberimstąs tau gyslos!.. 

Vytie, ar žygius tuos.atsimeni nūnai?!
Tiesa, tai.buvo jau senai, gana senai!.. “Trimitas”

- ___ _ ' ' ----------.
“ Atmintim jų vaidentuvės kliedėjimui, pasiduoda melaheholikai—paniūros, turį nepa-.siekti rimtu nurodymu, kad žmogus silpnos va 

prastai lakią, jautrią ir nesuvaldomą vaidentu
vę. Laikui einant, jų dirksniai ir proto jėgos 
visiškai suirsta ir jie tampa pamišėliais. Tėmi- 
jant vienok rimčiau ir giliau šios rūšies žmones, 
mes pastebiame juose didesnius proto gabumus, 
negu kietaprociuose, bet mažai dvasios kilnumo 
ir etikos jausmo.' Dr. W. Trotter apie juos štai 
ką rašo: “Silpna valia ir stoka pasiryžimuose 
ištvermės—tai žymės šio tipo. - Minkštaprocio 
nuomonės dažniau klaidingos ir jis esti retai 
laimingas ir užsiganėdinęs.. A Teigiamoji šio 
tipo ypatybė tai jo lankstumas ir prisitaikymas 
prie.naujų gyvehimo aplinkybių.”**)

Iš aukščiaus pasakyto kiekvienam aišku, kad 
šįo tipo žmonės pasižymi keliomis labai ryškiai 
apsireiškiančiomis silpnybėmis—būtent: valios 
silpnumu, mėtinėjimosi nuo vieno dalyko prie 
kita, 'nuomonės nepastovumu, noru pasirodyti 
interesingais, dideliu palinkimu išsvajoti ne
būtus daiktus ir tikrus faktus visaip iškreipti 
arba, atvirai sakius, meluoti. Todėl būtinas y- 
ra daiktas vi .sųpirma stiprinti jų valią, pr^ti* 
nant juos priversti savęt būti tvirtesniafe—pa^> 
stovesniais savo pasiryžimuose. Tą galima at- jčgis; sumaniai vystomas lieka

^?f -sakb: *__________ _________ _ „
jų‘nepastovumą, egoizmą, kurs slopiną įgimlus 

y ir paprasčiausius palinkimus, jų kitiems daro- 
mą skriaudą, kuri" neretai siekia begėdystės, ją 

« nesiliaujantį šiaušimąsi prieš sveikąjį protąj jų 
nuolatinį nuomonių ir norų mainymą, plepu- 

. mą, kurs net tuomet, kad atrodo gudrus—vai- 
- kiškas tėra, jų juokus be galo ir krašto ir...

visa tat rodyti rodo, kad reikėtų būti negutly- 
» gu jiems bepročiu, norint pripažinti panašiuose 

asmenyse vietos mažiausioms krikščioniškoms, 
;pagaliaus net paprastoms • žmoniškoms doty- 
ž* . bems.”*) : 1 -

* Tikybiniu žvilgsniu minkštapročiai, vadina- 
, mi irgi paranikiais, paprastai turi labai menką 
apie tikybą supratimą. Jie nesupranta ir ne- 

/; sigilina į jos esmę, bet tėmija tik ir užsiganedi- 
£na jos paviršutiniais apsireiškimais, kuriuos jie 

saviškai įsivaizdina ir aiškina. Jie, šuo žvilga- 
■ >. niu, yra linkę prie haliucinacijų ir isterijos; jie 

girdi svetin^us balsus, jaučiasi pasauktais prie 
didelių darbų—reformų; jie kartais darosi vi- 
siškai nejautriais a.rba.perdaug jautriais skaus
mui ir sugestijoms. Šios rūšies iliuzijoms ypač

lios nieko gero negali atsiekti ir dažniaus iie-1 
naudingai žūna kovoje Už būvį. Tik tvirtos va
lios žmogus pajėgia sėkmingai realizuoti savoj 
pasiryžimus ir šį-tą pasiekti gyvenime. Patar
tina įrodyti, kaip peiktinas, yra dalykas mėty-j 
iis į visas puses, nes tuom nieki gero neatsie
kiama. Pratinti prie tam tikro gyvenimo idea
lo, nurodant priemones ir būdus jo pasiekimui 
reikalingus ir įpratinant ištvermingai juos var
toti. Pripratinimas prie tam tikro—aukšto, 
kilnaus gyvenimo idealo sumažins mėtinėjimąsi, 
nusmeigs nepastovumų, ir priduos jų . darbams 
ir žodžiams reikal ingo rimtumo. Reikia taip-gi 
nušviesti vaikiškumą—paikumų. norėti kitiems 
pasirodyti šposininkais, nes žmogus įvertinamas 
ne sulyg savo barškėjimo, bet sulyg savo idėjų 
rimtumo, j ųj ų gilumo ir realybėje našumo. Pa
gavaus stengtis juos.atpratinti nuo faktų per
dėjimo ir iškreipimo—^melavimo. Oia gali ne
mažai padėti nurodymas sau daromos skriaudos, 
ne* melavimu žmogus-tik didina savo priešų 

tingiau yra'turėti daugiau drau- 
iį Paliktas sau, Šis tipas yra be-



Vaikelių 
‘Patrici- 
Žvalgas

Balandžio 15 d. lietuvių pi
liečių kTiibo ^Mlėjė. 'Kūdikėlid 
.Jėzaus draugija, turėjo paren
gus pirmų rožių balių, para
pijos naudai, Balius labai ge
rai pavyko. Žmonių tiek pri
važiavo, kad vargiai betilpo j 
svetainę. Iš to galima spręstų 
kad parapijai ,- liks nemažai 
pelno. Ši draugija dar tik du. 
mėnesiai kaip suorganizuota 
pasidarbavimu kleb. kun. P. 
Miėžvinio, ir narių jau turi su
virs 60. Draugija žada ir atei
ty daug darbuotis kaip d^l 
vietinės parapijos, taip ir dėl 
Kūdikėlio Jėftaus našlaičių 
Lietuvoje. Už, tokį gražų dar
bų, kaip vietine Kūdikėlio Jė
zaus draugija, taip ir jos na
riai yra verti didelio pagyri
mo, kad jie pirmutinio; savo 
baliaus uždarbį ir visų darbų 
aukoja dėl savo parapijos. To
kiu būdu d r-ja parodo nevien 
prielankumo savo parapijai, 
bet tuo pačiu išreiškia ir savo 
dėkingumų jų. draugi jos-orga
nizatoriui kun. P. Miežviniui. 
čia dabar, kaip parapija, taip 
ir visos draugijos vadovaujant 
kleb. kun. P. Miežviniui links
mai žengia į šviesesnę ateitį.

Svečias

Naujas Ąokro Alto- 
los (celuloidoe virte-

TORONTO, CANADA
Šv. Jono Dr-ja rengia ba-t 

lių 5 d. gegužės Oeesident sa
lėje, kanip. Buthurst ir Queen 
St Pradžia 7:^0 vai. p. p. Vi
si gerai žino pereitų balių, ku
riame moterys darbavosi, kaip 
puikiai-gražiai išėjo. Pasižy? 
mqjo moterys katalikės savo 
darbštumu ir mandagumu dėl 
iii-šngijns labo. Užtai pereitos

1 •

KNYGOS
Mandagumas—įvairūs pata- 

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniuky- 
nas----------------------------------------20e.

Apfe Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas ^tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas Felik. Cozęl 30c

Tretininkų Jubiliejus — 700 
metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Švento Pranciškaus 

, venuolijų ir 3 vienuolijų įsta- 
tai . .... i.... ........    8c

.. Huckleberry Filmas — labai 
įdomi apysaka -------------------- 75c

^.'šiandiena clevelandiečių 
& tię geri laikai, tos gra- 
. majonįos dienos baigia 
ykrUfr vbs lik lieka pasi- 
fiir pasidžiaugti tais pra- 
š* atminimais. .

V . ♦ ' , • , j

pradus mūsų.. tarpe ųe- 
ai garbės ieškančiai pro
gų, sykiu atsirado ir toji 
ečiamoji liga iš kurios iš- 
k«£ąiru.tės ir nesutikimo 
ak Ir tie vargai ne tik iš- 
^sakojo-lapojo, bet pra-

8-žin mums clevelandie- 
j ar nepriseis pasekti se- 

lietuvių būdų ir stoti į 
?šu‘savo vargais ir tais 
kis, kurie tuos vargus pa- 
ro, Kitados Clevelando 
žiu kolonija buvo garsi 
isąAjneriką kaipo pavvz- 
ausia sutikime duosnume 
irbuose Tautai ir Bažnv-

DETROIT, MICHIGAN
/ V; . . ■

Visų 3-jų LDS. kuopų ben
dras darbas jau eina visu 
smarkumu pirmyn savo darbi
ninkiškos šventės t pąininęji- 
mui, 28 d. balandžio, Lietuvių 
žemuti nė j svetainėj AVest Side, 
Dix ir .25th gatvių. Prisiren
gimo sunkieji darbai jau di
džiumoje sutvarkyti. Komisi
jos pasimtų savo dalį darbo 
atliko kegeriausia. 11 d. ba
landžio visų trijų kuopų įvyko 
nepaprastas susirinkimas, Lie
tuvių Svetainėj, susitarimui 
-šioj darbuotėj. Bendrai pasi
davę brolišką ranką vieni kį- 
lienis stojo Į prakilnų “darbų 
75-iroš kuopos užmanymą reng
ti darbininkišką vakarienę šis 
bendras susirinkimas priėmė. 
Vakarienė įvyks 8-tą vai. va
kare su gražiu darbininkišku 
programų. Jžyymiausi kalbė
tojai stfečiai ir'Šios brganizači-

bodeika giedojo per mišias ir 
viešėjo pas kun. K. A. Vasį 
nuo 1 iki 5 dienos balandžio.

Velykų iškilmės šv. Kazi- 
miero bažnyčioje buvo labai 
įspūdingos. Žmonių buvo pil
nutėlė bažnyčia. Kun. K. A. 
Vasio rūpesniu altoriai buvo 
puikiai išpuošti baltomis leli
jomis.

Prisikėlimo apeigos prasidė
jo 6-tą vai. ryte, procesijoj da
lyvavo daug bernaičių ir mer
gaičių. Kun. K. A. Vasys pa
sakė gražų pamokslą. Choras 
gražiai giedojo laike procesi
jos ir §v, mišių, yedamaą p. J. 
Sakelio. Tą dieną skaitlingas 
žmonių būrys priėmė šv. Ko
muniją.

Bal. 13 d. C. G. Lukšys rodė 
kintamus paveikslus iš Lietu
vos. Paveikslai gražūs tik pa
sekmės. nedidelės.

Bal. 15 d. Mąrijof 
draugija lošė teatrą 
ja.” Pavyko gerai.

Sfgai šakoja, vargai lapo- 
atgai vartuose žydi—sako 
tiška senovės daina. Kas- 
ą£vra$tųme kitoje kalboje 
^ligštą poeziją pritaikytą 

, vargo. Teisybę, 
ir to pat vargo lietuviai 
mktę beveik daugiau už 
įį ir gamta buvo jiems ga- 
porkšti ir visoki pašaliniai 

tankiai užkabinėdavo, 
į&pdumo, tai “ ant garbės 
•ui” ir tt Tik atsirašda- 
Įoleliai ir dieverėliai, ku- 
ąrgus iškirsdavo: ir prie-

jos kuopų dąibuotojąi pasakys 
turiningus Fpyčius. Bus muzi
ką; dėklemaeijų ir kitokių į- 
vąirutnų. Pasižadėjo dalyvau
ti įžymių svečių inteligentų, 
artistų, muzikų ir tt. 'Taigi vi
siems mūsų kuopų LDS. na
riams bei draugams priminti 
norime, kad ta pramoga susi
domėtumėte ir nepraleistumė- 
te, nes,yra rengiamas visų dar
bininkų gerovei. Atlikęs nuo 
vakaro centas bus sunaudotas 
mūsų kuttnriniems reikalams, 
savitarpio sušelpimo " arba 
streikuojantiems mūsų bro
liams anglių kasyklose.

Taigi sęsutėę ir broliai,'dar- 
bįninkai, * remkime konuošir- 
džiausia savo darbininkiškus 
reikalus. •

Tikietai: vyrams $1.00, o 
moterims ir merginoms 50c. 
Tikietų galite gauti pas kuopų 
valdybas ir narius. Rengėjai

Tų v erke ir tie, Kūnė tik ai- 
džiose šventėse ateina į bažny
čių . f f • j
__t,•;£ į. „

BaznyČia^buvo gražiai ^“iš
puošta. Tai : darbas sesučių 
Pranciškiečių. Jos prieš Vely
kas pašventė daug laiko ir 
darbo. Joms pagelbėjo mo
kyklos mergaitės.'Garbė joms.

Didžiausią piniginę auką 
davė V. Jedinkus.

J. Permenas ir V. Jedinkus 
neužmiršo ir sesučių Pranciš
kiečių ir už jų darbą įteikė do
vanėlę. Daug žinąs

PHILADELPHIA, PA.
Kataliku konferencija

Balandžio 13 d. įvyko iš ei
lės ketvirta Philadelphijos lie
tuvių katalikų konferencija šv. 
Kazimiero parapijos po bažny
čia kambary.

* Delegatų-čių prisirinko ga
na skaitlingai. Konferenciją 
vedė kun. M. Daumantas. 
Svarstyta gana svarbių ir pra- 

(kilnių dalykų Nutarta kvies
ti į vienybes darbą astuonias 
parapijas. Bus atsišaukta ir į 
tolimesnes parapijas — klebo
nus. Mitingai-susirinkimai bus 
laikomi kas pėtnyčia vakarais, 
pusė po septynių virš nurody
toj vietoj. Kita konferencija 
įvyks Philadelphijoj birželio 
11 <1.- Visi.sujuskime, nes ma
žai liko laiko.

Konferencijos tiksiąs yra la
bai svarbus. Greitai gaus vie
tiniai ir npielirikių parapijų 
klebonai pakvietimo laiškas. 
Laiškuose bus -viskas aiškiai 
išdėstyta. Spaudos Narys

"TĘSK AIDUI”
Mėnėsinh ^idinys, TIESOS Šviesoje nušviefian- 

, tis dienos klausimus. --
Prenumelita metams...\. » c....$1.20

•♦t ••♦•••>••<•••••••

. AdT^:‘“n“08

1624 E. Fifis St, ‘ Niaįara Tilte, N. Y.

me- 
dar 
įius, 

tuos, kurie jus taip.^ftytejo; 
susigraudįs jų širdys ir 'Jie iš
tars, “Dieve mano jau ž^jur- 
ti bus mums lengviau.^-.Kaip 
jiem smagu bus matyti savo 
sūnų, dukterį ir anūkus^ ku
riuos išleido į Ameriką jau
nus, Dievą mylinčius ir grįžta 
tokiais pat, mylinti Dievą, tė
vynę ir tėvelius. i ' « ’

Laimingai keliauti ' 
: Lietuvos šalelėn,

Ir laimingai grįžti 
'•'-Amerikos žemelėn.

! Izidorius Sulis

New Britain, Coim.

~r ’ ' ' —— ■ J ” — 1 - g

teisti. Rrie užbaigos turiu pa
sakyti, kad priverstinas gar
bės ieškojimas niekad neišei
na ant gero. Ar' anksčiau ar 
vėliau' jis turi, atnešti tos tuš
čios ‘ neužsitarnautos garbės 
ieškotojams labai liūdnas pa
sekmes. Clevelando lietuviams 
katalikams jau daugiau nieko 
nebelieka kaip tik sukaupti vi
są energiją į krūvą ir pareikš
ti tokiems diplomuotiems pro
fesoriams: tegul eina iš kur 
-alėjoj T ,ief nvystė tai yra mūsų 
prigimtie o mūsą 'organizaci
jos ir draugijos tai mūsų nuo
savybė ir pblsimė kiekvieną 
priešą, kas tik bandytų mus 
pavergti ir išdraskyti UidSų 
nuosavybę. Mat toki visi pro
fesionalai atvažiuoja;} Cleve- 
landą su sulopytu kelnių už
pakaliu tuomet viskas gerai. 
Bet Clevelande pabuvę apsirė- 
doj nusiperka automobilius, 
na, žinoma, tuomet užmiršta 
visą savo praeities gyvenimų 
Jiems atrodo kad lieka v iso 
pasaulio valdovais. Statydami 
kitą žmogų žeminus galvijo, 
primesdami jam tik instinkty
vi pamatą gyvenimo, užmirš
dami net tų kad to pąties 
žmogaus vra užlaikomi rr min
ta kruvinu prakaitu—už ką 
nė^ačiū nepasako.

Vargo Pelė

HARTFORD, CONN.
f i Išleistuvės y, U. ’

Balandžio 15 d. įvyko išleis
tuvės į Lietuvą vieno iš ge
riausių. darbuotojų ;^Aleko 
Pavilonio ip jo šeimynos..

Išleistuves surengė jo bro- 
lįs Juozas Pąvilonis. Dalyva
vo iš visos Conn^ valstijos įžy-. 
mūs darbuotojai, ir Aleko ir 
jo šeimynos draugai, viso apie 
100 asniėftų.- Taipgi datytikT 
yr klebonas kun. J. Ambotas. 
Prie skąnių valgių ir saldžių 
gėrimėlių, visi linksmai laiką 
praleido. Pasikalbėjo ir palin
kėjo mūsų* darbuotojui laimin
gos kelionės į tėvynę Lietuvą 
ir grįžti pilna krūtine meilės 
ir geri} įspūdžių iš Lietuvos.

P. Alekas Pąvilonis yra į- 
žymus Bažnyčios ir tėvynės, 
rėmėjas. Jis taipgi čia buvo 
sąžirtingas ir geras biznierius 
ir visiems prielankiai pasitar
navo.
* Mielas drauguži! aš nuo sa
vęs linkiu jums laimingos ke
lionės ir pamatyti savo senus 
tėvelius, brolelius, seseles ir 
kaimynus. . Tai bus didis 
džiaugsmas seniems tėveliams 
kuomet jie pamatys savo vai
kus, kurių nematė per15 
tų. _ Jūs būsite laimingi

WESTFIELD, MASS.
Šis-Tas

'Gavėnios laike buvo rodomi 
krutami- .paveikslai ■'v Krinta 113 
kančia. Žmonės gausiai lankė
si. Tik gąila, kad paveikslai 
labai sutrumpinti.

Veibų nedėlioję, arthtau A.

-X.' -J.’.Vi J . • ’ ——

už kokio biznio, čia nesenai 
susitvėrė, svetimžemių namų 
statymo kompanijų Nariai: p. 
V. Danielius, Ant Jūrčiūs, J. 
Bepirštis, J. Vaškevičius, P. 
Rutis, Al. Kazlauskas sudėjo 
po 500 dol. ir išėmė čarterį. At
šilus pradės statyti namus ir 
parduot. Linkime pasisekimo 
pilonai Toronto lietuvių lrųm 
panijai. s • Korespondentes

fc,.,,-,................     - i................... ....... ■■■ . ..................
. . ■ ■ .

e MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS 
t« -e • . *

ODOS (prastais, minkštais Viršeliais)J-----
ODCfi (prastais kietais viršeliais)——--------
ODOS (geresnės minkštais viršeliais)_____
ODOS (geros odos viršeliais)------- ----------
įLTOS (eeluloidos viršeliais)--------- - . ___
Ll-TOS (eelnloidos'vviršeliais, stn kryŽeliU)2Lj 
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

Žydas Lietuvoje. Parašė S. -*3^
Ka&nietis------- ------------

Maldos Galybė. Isldnakaš 
piešinys IV-to šimtmečio krik- 
ščionybės. Lietuvių kalbon įt 
guldė p. b.—

Apie Apdraudą. Parašė J?’;*?■ 7^/;

S. Vasiliauskai__ —l—----------------------------

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi/ ' 
apysakos. (B. Vargšas) :______15e. .

r / \ ■ .

Trumpa Apologetika arba r >
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pą?. , 5* t ? 
rašė kun. V. Zajančauską&_j>0e.

Apsrikimų Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyve- 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- . , 
kas. - -- -------------- z-------------- ...10c.

• * • * n
Moterystė ir šeimyna. Vertė .

J. Gerutis_______ _•____ ,__ J__ 40c.
'iii

to
nųq jų įssisaugoti? rkrašė Dr. . rSgj

Jam buvo gal- balius; visiems patiko ir mote-- 
, kiek ten žnio-' ryš yra dėkingus tiemų kurie 
so iki Viską pa- parėmė jų balių , Dabar su,- . 
•iešas, užpuolęs laukę linksmiausio metų laikų 
►mene, išgriovė, gražių pavasario dienų, mokė, 

nė i žmonių Lhne tinkamai jus praleisti, 
ažiausią tų lai-' Šta* turim vieną progą 5 d. 
, Mes clevelan- gegužės ateiti į. šv. Jono D jos 
i katalikai ir-gi balių. Moterys .darbuosis^. Tad
> nekultūringi kas gyvas iš lietuvių tari 

organizacijas. P® neapleiskit šio paskutinio
8 -griaunu;Ardo,' puikiausio baliaus, nęs paą- 
leatsižvejgia ne kiaus pradėsim rengtis prie 
tose orgąjįizaei- Panikų. Grieš puiki orkestrą 
romas griauna,- li^uviŠkus šokius? UPafemki-’ J^eatsB^fbi^tą paskutinį W
iek tai tose or- bų. Iš tų ir jomsjr.miųns bus 
n draugijose y- naudos į . y *
so padėtuoju Jono Drujos
r šv. Jurgio pa- vyks 6 d. gegužės 3 vai. po 
e mūsų drasky- pietų. Tas mitingas turi būt į- 
lieką neatsižvei- domus visiems, kaip nariams 
savo neužsitar- gv_ je j) katalikams, taip ir 
ieškodami, vis- nenariams katalikams, nes į šį 

:ojų, dėlto, kad mitingą 6 vai. p. p. atvažiuos 
nes jie nė pirš- Niagara Falls kalbėtojai: 

nepridėjo. ]ęUn j. Daknys- ir p. Bielskis,
žia Vilniuje pa- Kalbose nušvies katalikiškųjų 
rui paminklą už draugijų naudą—svarbumą'ir 
iriausiai sugebėk narių priedermę. Visi' katali- 
etuvius. Mūsų kai šv. Jono dr-jos nariai ir 
ūonalai irgi gal henariai pašaliniai yra kvi4- 
iminklą nuo ai- čiami gausiai ateiti. ' Po pra- 
šinimą lietuvių, kalbų bus galima prisirašyti 
pat likimas lau- prie draugijos:

^U1"av-ioyo' Lietuviai spiečiasi
m žinot, kad lie- \
> skriaudas pa- mns lietuviai jei kiek
ir gražiai atsi- prasigyvena tai tuoj, griebiasi

I

tinimas-moterims jų asmėnl- 
niame.-šeimviriniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas... —-------- 15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka - 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La-, ’ 
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila ——....1.50

Trys Keleiviai—Krikščionis, , 
žydas ir purkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyšniaus
kais. Vertė P. B. —;------- __=.40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas -------------45e.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai Parašė Uosis.   ..45c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 ienų—apie vienas derybas 
be galo įdomūs nuotakiai kelio
nės per įvairius kraštus. Pa
rašė Julius Verne. Vertimas 
J. Balčikonio______-------- _.._.i.$1.00

i
i PraniOninės Demokratijos Pa
grindai—parašė Uosis. -------- 75c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16- metų? 1 1 
Parašė P. Žadeikis .. ...... ..... ..ų—Tbc.

'* ' y

Gerumas—aprašymas apie ge- ’1 * 
r _ rūmą per Tėvą Faberą-Filipj- • , 
;VO" iiąj Vertė Kun. P. L__________ 15c.

• '-“.- L *• “ ’
* r Tabakas—Nuodai—rūkymo ,
kenksmas; pagal d-rą Nikols- . , 
kį parengė S. Kaimietis______ 15e.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.
- Z-?'”-/’t’: • 4 v ' f

Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.— Parašė kun. Tą- 
mas Žilinskas ------------------------ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
las.—Vertė Kun. P. Saurusai- 
tis___________-----------------/25c.

Gegužės Mėnuo —- Kun. P. >
Žadeikio. Kaina------------;-------50c.**

Aritmetikos Uždavinynas....25c.

Vaikų Darbymečiui—Rinki
nėlis -kalbos mokslui------------- 50c.

Petriukas—laiškai vieno vai
kelio. Vėrinė S. Rakauskas—....15c.

vdlaū^ams Ir gėiūžinėms su

š^^sir jo^^^JŽasB^ 

joj. lA.............. ............... 15ft
- . ", < ■ 1

. r’*-.



— Bet pripažindamięjųps 
nuostolius, ar nepaainauabHš 1 

proga, kad juos išaiškinti, kak 
j po atlyginimą už Vilnių? To- - 

kių gandų jau pasigirdo.

— Nei oficialiai nei neofi- į 
daliai neteko girdėti, kad 
Lenkai taijj klausimą statytų. < 
Mes savo reikalavimus įteikėm : 

Į raštu, kur paliečiame Ų k ma- j 

terialę klausimo, pusę. ’ ., ' .

I- — Ar Lenkai negalės staty- < 
Iti kontr-reikalavunų už karą ; 

Ipnes Lenkiją?
— Jei bus įrodyta, kad Lie- ; 

I tuva puilė Lenkiją, bus sutik- i 
j ta su reikalavimais. Tačiau 
| Lietuvos reikalavimai Želi- 
Jgovskiados nuostolių atlygini- 
|mu nesibaigia. Šis reikalavi- 
I mas yra iškeltas, kaipo aiškus 

į ir neginčytinas. ...

Turtų grąžinimas

— Padarius kaikufias sutar- 
I tis su Lenkija ar negalėtų kil- 
I ti optantų ir turtų (dvarų) 
| grąžinimo klausimas?
1 — Taip. Po sutarčių tie

į klausiniai visumet kyla. Bet 
įmes turime tik tris projektus, 
j kurie tų klausimų neliečia.
| — P. Ministeris pareiškėte,
| kad Lenkų pasiūlymai yra at- 

Į mesti, tai ką dirbs susirinku- 

Isios komisijos? ... J
| — Ieškos būdų tolimesnėms
| deryboms, nes prujektai-iškri- 
Itikuoti. ■>' r-r " . >

Į — Ar bus susisiekimas su 
.t Vilnium? ... ■■■ < • į ;• 
L—Vbskas, kas rodytų, kad 

. yilniaus išsižadame, yra ne- 
I priimtina. Tiesą, / Zaleskis
I mums užmetą: Jei jums nepri- 

Ll imtinas susisiekimai šu: Vil-
II niurni, tai kodėl jūs gerbėte 
^Lenkijos leidimus, kurių iš- 

’įduota arti 60,000 (Lietuvių a- 
5| pie 40,000) ? J tai mes atsakė- 
* I me, kad jei mes toleravome, 

’ Į tai nereiškia, kad gerbėme.
d Nuobodulio pasaka 

1 Žinoma, ' nebuvo praleista 

-Iproga pasiinformuoti apie Sei- 
i|mą ir referendumą

5 — P. Pirmininke, ar dabar,
cikada rišamas toks svarbus 

‘-Iklausimas, ar nejaučiamas tau- 

s tos atstovybes reikalas?—buvo 
M paklaustas min. pirm. p. Vol- 
sldemaras. ____

„ Klotam, M vthfcKtyi- 
čiaus rūpesčiu ir pasidarba- 
vimti, Rętro lietuvių pa
rapijines mokyklos pUw 
jau paruošti. Planuojama 
pradėti statyti * kitą metą. 
Bus viena iš didžiausių įr 
gražiausių mokyklų. Mo
kyklos name bus didelė sve
tainė. Tuomet lietuviams ne
bereikės ieškoti syetaįnėg di-. -<

desniems parengimams pas 
kitus, nes turės saVo. Rep.

P-LĖ GRYBAITĖ DAINUOS 

BALANDŽIO 29 D.

Sekmadieny, bal. 29 d., 
Municipal salėje, įvyks art.- 
dainminko Rapolo Juškos 
koncertas. J am pagelbės 
programą išpildyti p-lė M. 
Grybaitė ir šv. Petro lietu- 
vių parapijos choras p. M. 
Karbauskui vadovaujant. 
Šis koncertas bus įdomus ir 
turiningas. Visi turėtų atei
ti ir pasiklausyti art. Juš- 

Į kos ir kitų daina vime.IČej).

L. D. S KUOPA HUDSON’E 
GERAI GYVUOJA

Patenkinti “Darbininku’’

Pereitą sekmadieny, L. D. 
S. 56 kp. Hudsone prakal
bose kalbėjo A» F. Kneižys, 
LDS. sekretorius. Žmonių 
buvo nemažai. Keletą prisi
rašė prie kuopos ir užsira
šė laikraštį “Darbininką.” 
Organu : ‘Darbininku’ ’ yra 
visi patenkinti. Visi pagei
dauja, kad Lietuvoje parti
jos sueitų į vienybę ir atsta
tytų konstitucijinę tvarką.

' K.

NAUJI ĮDOMUS

d.1928 m.

anekdotas i 

tiltelio Maui 
Baltrus, ptkl

Bazilionų- 
jo kaimynas 
sė kuo jo> sūnus yra kariwnjėj

'.r.: -'.r---- '■ •

— Ui, jam yra labai dideli 
načalninkas — atsakė Maušt 

Ar skyrininkai —
— Ub ne, dar didesnis. -. 
-—Tei būrininku?
— Ui, kur ten, dar didesnį) 

. —Viršila?
— Nu, ką ten šnekėt, dard 

dėsnis.
— Kuopos vadas? ■;
— Ui, dar didesnis. ‘ ' g

I — Tai bataliono vadas f
— Dar didesnis.
-— Pageliau, išeina, kad-pn 

Į kp vadas?
Į — Ui,' ir už jį didesnis.
| —_ Mauša, nemeluok, puft
| jau nebėra didesnio utž pult
] vadą.
| —- Ui,; nemeluoju, ponas »
| siedėli! Mano sūnus yra bari 
I banščikas. Kaip jam barah 
1 nijaptai visas pulkas kloiaa 
I į koją eina, ui, ir pats tpud 
įvadas. “Karys

PAULAUSKAS ORGANI- J 
ZUOJĄS FAŠISTŲ 

KLIUDĄ

So. Bostone organizuoja
mas fašistų-tautininkų kliu- 
bas. Organizatorium ėsąsJL 
Paulauskas, buvęs Sandaros 
.sekretorius, kuris tuoj po 
jerversmo keikė fašistus su
siriesdamas. Brooklyno
“Yienybe” šį fašistų darbą 
jau palaimino. *

Eina gandai, "kad jie ir 
iš Lietuvos gavę palaimini
mą nuo diktatorių. Ot ir 
bus kam priimti fašistinius 
medalius. . - K. K. K.

VAŽIUOJA LIETUVON

Geg. 2 d. p: Lukšis važiuo
ja Lietuvon nutraukti nau
jų paveikslų, kad žiemos se
zonui turėti naujienybių a- 
merikiečiams. Laimingos ke
lionės. Lauksime sugrįž
tant. Rep.

SKUBUS REIKALAS
Vienas gydytojas buvo b 

rengiąs gulti, kai staug 
tai pasibeldė į duris.

— Kas! Ko boti, 
klausė jis. : - ‘ * 1

• z— Kiek daktaras ims 
kelią 8 kilometrų?

. — 25 frankai, tai mano 
statyta kaina.

— Gerai, prašau tuoj 
rengtis.
■*. Gydytojai skubiai' apsi 
gė, užsikinkė mažą veži! 
vįenu arkliu ir draug sū k

Mokytojas. — Petruk, pasa
kyk, kaip bus dviskaita žodžio 
vaikas?

Petrukas. — Dvynukai, po
ne mokytojau. “M. B.”

Atvykus į vietą, svečias išfi&r 
iš vežimo ir duoda daktarui 
frankus.

— O kur gi ligonis?
— Jokio ligonio nėra, w 

sake ramiai, — aš kreipiausi Į 
tamstą dėl to, kad už atvežimų, 
į šią vietą vežikai norėjo 40 
frankų. “šaltinis”.-77——_—.—

Atsiminkite, kad jūsų vrikaiznr 
jumis apsieis taip, kaip ji* rafafti 
vo tėvais apsieinate.—FaJes. ' X

Mokykloms vadovėlį “Dainuok* II dalia,” imant dideliam skaičiuje, duoda* 
me didelį nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kfripkitth į i

I i



už dukterį apsivejant Po 
to, šios tėvai pardavė kitam 
už pilną, kainą, taigi nuosto
liu nebuvo. -

Vidutiniškai imant, muri
nu! žmoną pirkti kainuoja 
50 dol. Bet esant merginą 
mažiau, negu ją reikia, ta
da, žinotna, “tavoro” kaina 
žymiai pašoką. O uždarbis 
yra pastovus/" Paprastai 

. žmoną nusipirkti, murinui

viėius fcusavo anūku. An
driuku išėjo į- dvaro' daržą 
ropią vogti? Jiems beva
giant, atjoja- dvaro ponas. 
Andriukas, dar iš tolo' jį 
pamatęs,, tari a- '__ '

—- Dieduli, atjoja ponas!
— Rauk, Andriuli, kacl ir 

raudonas. - : ' J*

Palaikymui puikią J 
j- plauką naudok

DRAMBLYS IR ASTUONIŲ 
VALANDŲ DARBO

- DIENA : " ■

Indijoje, kur yra nemaža 
drambliu, jie pratinami 
dirbti įvairius smulkius dar- 
.bus. Apie vieną dramblį, 
kuris buvo naudojamas suii- 

tkumaAs nešioti, .laikraščiai 
^pasakoja tokį juokingą, bet 
[įdomu atsitikimą. Tas dram
blys gerai žinojo, kad išmu- 
[ šus varpui d valandą: baigia
si : darbo diėria.Kartą jis 
nešiojo medžių rąstus ir su
nešė ‘į ’ paskirtą j vietą Visus 
rąstus^ ■ išskyrus ! vienąir 

' tuo tarpu suškambėjo-pa
žįstamas jam varpo? taisąs. 
Dramblys, metęs dątbą mė
gino įeiti į savir tvartą, bet 
prižiūrėtojas sugrąžino' >jį

- atgal, kad nuneštą f' paskir
tą' Vietą ir paskutinį rąstą.

- Dramblys, irodėsi, įtempė-vi- 
’ sas pajėgas, bet jom nepaši-
sekė nė pajudintii iš- Vietos

- atrodžiusio ganą sunkiu rąs- 
i to. Nieko negalėjo padėti ir
- antras atvarytas dramblys, 
i ir rąstas liko tą dieną savo 
y- vietoje. Ant rytojaus su-
- skambėjus varpui, kuris 
s duodavo ženklą darbo die- 
3 rios pradžiai, dramblys nU-

ėjo prie vakar likusio rąsto
- ir lyg kokią plunksnelę nu-
- nešė jį į paskirtą vietą.
>. (Kaimo ‘/Darbininkas”)

3 MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Moterų Sąjungos Mass.j Me. 

r ir N. H. valstiją apskr. suva- 
žiavimas'įvyks gegužes 13-tą 
d, 1928 ni/Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj,' Woreėstef, 

L Mass. Pradžia lygiai 1 vaL 
po pietą. Prašome delegačių

- nesivėluoti, nes turime užbaig
ti posėdžius prieš penktą vai., 
nes vietinė kuopa turės savo 

* vakarą su- programų. Sis sus.
g yra metinis ir svarbus. TurS- 

sirae aptarti būsiantį išvažia
vimą.* Šiame suvažiavime da- 

l" lyvaus mūsų brangi viešnia L».

M. Dr-jos - atstovė ponia • F. 
e Pikeilingienė. Prašome pri- 

siųsti gausiai atstovių. Pri- 
1 mename skolingoms k-poms 

užsimokėti duodies į aps.

KUR IR KIEK YRA ASILŲ:

.1925 m. ją buvo šiose ša
lyse, skaitant tūkstančiais: 
30 Vokietijoj, 241 Airijoj, 
37? Graikijoj, 461 Prancū
zijoj, 733 Aigipte, 1;433 Ita
lijoj, 1,814 Anglijos Indijoj, 
1,865 Brazilijoj, 2,138 Ispa
nijoj, 5,504 Amerikos Juhgt. 
Valstybėse. “Trimitas”-

MURINŲ VESTUVĖS ĮR JŲ 
■ \ > PAPLOČIAIy

Tuose kraštuose, kur vy
rai sau žmonas, perkasi, la
bai: dažnai ištinka vyrus ne
malonumai. Apie tuos nema
lonumus prof. Larenas ra
šo:

Seniau' tėvas savo dukterų 
atiduodavo už paprastus nh- 
mą darbo drabužius arba už 
bet ‘kokius papuošalus.  u To
kie daiktai neslinku būdavo 
namie pasigaminti/ Jau vi
sai kas kita "dabar? Tėvai da
bar; kitaip savd diikters ne
atiduoda, kaip! Už“ baltąją 
žmonių!»dirbinius! tabaką, 
spalvuotus’ drabužius1 ir kt. 
Jsigyti be pffiigą tą visą dir- 
binią! jau negalima. Todėl 
vestuvią ‘kandidatai yra- ver
čiami dirbti plantacijose ar
ba ! perlą pramonėj. - Tatai 
vietiniams gyventojams ne
patinka, nesprikęįpa ankšti 
keltis ir dirbti sunku darbą, 
ko jie nėra pratę. ! /’ : 
: Dėl tokio’-plataus ceremo
niją maštabo daug kas nuta
ria nesivesti. Darbas papras
tai, duodamas toli nub-nainą 
ir jei jau kuris turi kelias 
pačias, tai yra pavojaus ją 
nustotą nes kiti pavilioja ar
ba pavagia, nors žmonos ten 
ir Ištikimos savo vyrams.

Atsitinka ir tokią dalyką, 
kad vyras pamylėjęs vieną, 
jei ji nepatinka^ ją* meta ir 
jis-sukasi prie kitą. -

Vienas tokią “specialis
tą” ^pakliuvo teisman, kuris 
jam priteisė sužiėdotinčs tė
vams sumokėti •.puse tos su-

W. KAM PRIKLAUSO r
NOSIS? |

įE/adomia bylą svarstė neše- 
iaai Amerikoje, New Yorko 
^aukščiausias teismas/ 
^Vienas kinematografo fil- 
jiaĮ^fAb'rikantas padarė su- 
/tarH "su artistu Yolheimu 

■dy <iunbs pagaminimo. Ar- 
j*

/tiltui reikėjo vaidinti svar- 
gfiįąrrolę fibnoje. Pas jį bu- 

kreiva, labai juokinga, 
’jjbsis. Pradėjus filmą foto- 
■^^rafuoti, o filmą fotografa- 
vimas tęsiasi kartais daug

!

mžnesiig artistas užsimanė 
/žitįtaisyti savo nosį. Jis jau .* • 

susitarė su gydytojais, ku- 
£.jje sutiko padaryti jam ope- 
^raciją. Sužinojęs apie tai 
T|įbrikantas griežtai užpro- 
t&tavo, sakydamas, kad jis 
sutikęs mokėti artistui aukš- 

^taatlyginimą tik dėl jo krei- 
jVos nosies.'*kuri esanti labai 
juokinga ir tuo labiausiai 

y pritraukti žiūrėtojus. 
Lį/’Nosį ištaisęs, artistas nu- 
gjfomas-visos savo.vertes., Ta- 
čiau artistas nesutikta su ši- -A x

• v i w • •• • * - . j • » •Mtthisvądžiojunais rr,tvirti- 
Į^fckad jis savo nosiėSr nėra 
^fabrikantui išnuomavęs; mo- 
fcsis priklausanti jam ir jis 

■ galįs padaryti, ką noris. Ki- 
j lo ginčas.' Byla atsidūrė 
.teisme. • Fabrikantas veika- 

fe 42* • >,

/Tavo atlyginti jam milijoną 
doleriu nuostoliu, kuriuos 

‘• jis ^turėsiąs, jei artistas iš- 
įSĮ»isvsiąs savo nosį- . :v. 
/^Teismas bylą atidėjo, nes 
< Rišėjams patiems buvo ne- 
y^Sku, kieno čia teisybė. O 
; %io tarpu teismas uždraudė 
/•artistm ‘daryti nosies opera- 
L <Kįą> Dabar visa Amerikos 
į Spauda pilna ginčą, ar f il
giną artistas, išnomuodamas 

savo darbą, išnomuoja ir sa- 
s|bo nosį, ar ne.- Klausimas, 
^odos,-juokingas, nes nuo jo 
pareina milijoniniai nuosto- 
* bai vienai ar kitai pusei.

b.-įplĮ—■ . ......................... ...... , I ,

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin-^ 
kinys dar gražesnių dainą 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis' 
nuošimtis. Daąfįįpk II dalis, 
kaina 60 centą. Puikiausias 
vadovėlis moky^lomsdr cho
rams. ; :x.T2 b
Reikalaukite 

366Broadwag, So. Roatžąt, * 
■3/ass. Mes turime visas? Va* 
nągaičio kompozicijas. -J/

Pirkite riši' “Dainuok,^ 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms^ 

(dainuotu

prisieina per dvejus metus 
dirbti ir taupyti/

Visi nekultūringieji žmo
nės užgiria baltąją žmonių 
tikėjimą. Nes čia nereika 
pirkti žmoną,^o gauna ją dy
kai ir dar'kartais su geru 
pridėčku—kraičiu.

Todėl nekultūringieji žmo
nes labai mielai visur pa
tinka baltąją žmonių tikėji
mą misionierius.

Nekultūringieji nuo, bal
tąją. žmonių daug ko pasi
moko. . f; , . . /• i

, Baltuosius žmones nekul
tūringieji JąŲai myli ir ger- 
bia. ' _ “čžfc.”

NARSUS*ŽYGIS NUĖJO

♦

r-b.
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