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ĖtalS GAUDAMAS NEREMIA

Kinijos Miestai

Amen

Socįjalistas
menus

To ruso .pavarde yra Ana 
tol Josepho.

Vienas laikraštis atstoja 
dešimtis tūkstančiu kareivių. 
(Napoleonas).VARŠUVA. — Radio prane

šimu, Lenkijoj jau streikuoja

šiomis
• vies-

o langu 
stiklai sužeidė jo dukrelę.

IlI-čiam aukšte išbyrėjo 
iš abiejų namo pusių danę 
lengų. Tenai gyve.no studen
tas, .kuri trenksmas išmetė 
•iš lovos, kitam gale p. Bort-

nas 2xl|<> colių dydžio. Ru
sas prisiminęs socializmo 
mokslų žada tų milijoną do
lerių pasidalyti su tais, ku
rie neturi tos laimės tapti 
milijonieriaisk Šį jo išradi
mų atpirko žvttūis Ameri
kos biznieriai ir jau padarė 
apie $70,000.

Sušauks tik svarbiais reikal 
kuriuos paduos Pilsudsk

VARŠUVA

bos. Bėgo su tokiu smar
kumu, kad net kraujai ėjo 
jam iŠ'gerklės. Pribėgęs el
nias prie žmogaus sustojo ir 
matėsi, kad jis jautė jog-y- 
ra “safe." Už valandžiukės 
atbėgo ir įnirtę šunės. kurie 
vijosi eini. Pamatę žmogų 
apsistojo. Tuomet žmogus 
akmenimis juos nubaidė.

Elnias pastovėjo prie žmo
gaus ir atsilsėjęs grįžo miš
kan.

NEW YORK 
dienomis besėdėdamas 
buty jaunas rusas sociąlis- 
tas gavo čekį ant vieno mi
lijono dolerių už išradimų 
mašinos traukimui paveiks
lų. Su naujai išrasta maši
na gali nusifotografuoti to
kiu pat būdu, kaip kad už 
centų gum’ų perki. Įmesk 25

sprogimas- tik smarkiai iš 
gąsdino. Trečiam aukšte ir 
gi išjudintos ir atitrūko vi 
dūrinės sienos.

“ponus” be seimo

Iki šiol, kaip svetimų valsty
bių piliečiams, taip ir 1 
viams iš Amerikos,* jeigu jie 
jau buvo priėmę Amerikos pi
lietybę, nevalia buvo laisvai į- 
gyti pas mus nejndamojo tur
to. Dabar lietuvių amerikiečių 
teisės šiuo žvilgsniu bus sulv- 
gintos su Lietuvos piliečiais. 
Tuo būdu turtingesnieji ameri
kiečiai galės grįžti Lietuvon, 
pirkt 
tns, pritraukti į mūsų kraštų 
Amerikos kapitalų Bus tai 
naudinga patiems pinigų savi
ninkams, nes Lietuvoje nuo
šimčiai iš kapitalo didesni, ne
gu Amerikoj: taipogi ir visas 
mūsų kraštui bus tai tai nau
dinga, nes 
giau litų.

DIRBĖJU
TOKIO, Japonija. — Lt. 

Geli. Maomi Ishhimitsu, pa
sitraukė, kuris buvo vienas 
iš narsiausių generolų Japo
nijos arini joj, ir savo kardų 
pakeitė į bučerio peilį ir už
siima dešimkių išdirbinio 
bizniu.

Generolas juokdamasis sa
ko, kad “kaikurie draugai 
gal sakys, kad aš nuėjau su 
šunimis: bet ne, aš nuėjau 
pasidaryti gyvenimą.

tai, teismo Va
dovauja tardymui pats Val
stybės gynėjas.

Nuostolių stambiu apskai
tymu sprogimas yra pada
ręs — mašinų skyriuje ir 
rinky kloję*, l>aip jau buvo 
rinkykloję, apie 400 tūkstan
čių, o namų sugadinimai ir 
kiti — apie 10 t.—iš viso — 
apie pusė milijono litų.

Kokiu būdu buvo padary
tas išsprogdinimas išaiškins, 
be abejojimo, tardymas. 
Tuo tarpu mes tegalime pa
stebėti, kad geležiniai var
tai iš gatvės paprastai, vie
tos gyventojų * pasakojimu,

Ligoniai moką tiek kiek jų 
malonė

MASKVA;. 4-Rusijoj pa

cientai mokat už- gydymą 
t šek,'kiėk^BlM^$Sffika. -Gy

dytojai negali reikalauti at
lyginimo už medikalį patar
navimą sulig užsilikusios 
nuo carų laikų tradicijos, 
kurios dar ligšiol bolševikai 
nespėjo sugriauti. Tik eks
pertams specialistams lei
džiama reikalauti' atlygini
mo, kuris būna mažesnis ne
gu $5.00, bet ir jie kariais 
gydo per kelias dienas dy
kai. Jeigu gydytojas, ku
riam pacientas pasiūlo 50 
centų, atsisakytų priimti sa
kydamas, kad jis geriau dy
kai, patarnaus, negu imti to-

’ PEKINU. kovo 28. — A 
rikos Valstybės departmm 
įgaliojo uždaryti Ameri 
konsulatus Chnnking'e 

■^fChanpdia. Kariniai laivai 
ištraukti taip greit. kaip ti 
mvrikiečini išsikraustys iš 
vietų.

vės durys buvusios rakina
mos dvigubu užraktu.

Apie 10:30 į sprogimo vie
tą buvo atvykę Vvr. Štabo 
virš. pulk. Daukantas ir jo 
padėjėjas pulk. Įeit. Plecha
vičius.—“Rytas”

kį mizerną atlyginimą, jis 
prasikalsta prieš medikų or
ganizacijos įstatus- ir gali 
būti išmestas už neetišką pa;

Nežiūrint tokio mizemo 
gydytojų gyvenimo Rusijos 
medikos mokyklos perpildy
tos studentais, daugiau nė 
pusė yra moterys.

“MIRTIS ATEIVIAMS”

SHANGHAI, Kinija.—-PricS* 
ateiviui nusistatymas <kdėja. 
Susirėmimuose žuvo keliolika 
kiniečių ir daug sužeistų. Pra-

ŽMOGUS APSAUGOJO ELNĮ 
NUO ŠUNŲ

SILVER FALLS, N. B. 
— Elnias vejamas šunų 
kreipėsi pas žmogų, kuris 
tuo tarpu vaikštinėjo miš-

• ■*____ i *’ 1

IŠSPROGDINTA “VARPO” vvbė ir namų savininko p. 
SPAUSTUVĖ Jodidio butas, langai nuo

trenksmo išbyrėjo.
Sprogimas,, matyti, pada

rytas, kiek galima spręsti iš' 
visų aplinkybių, pragariš
kos mašinos pagalba.

Į sprogimo vietą apie 5 
vai. 10-20 min. jau buvo at
vykę .p. karo komendantas 
pulk. Įeit. Skučas, miesto ir 
apskr. virš. ats. pulk. Čap
likas, piliečių aps. depari. 
dir. A. Žilinskas, policijos 
vadas, nuovados "virš. ir 
Valstybės gynėjas su savo 
pagalbininku.

Jie padarė pirmus įvykio 
konstatavimus ir pirmą ap- 
klausimą vietoje.

Dabar įvykio tardymas ei
na visu įtempimu , ir byla v- 
ra Teismo organų žinioje. 
Prie tardymo darbuojasi

SHANGHAI YRA PRAMO- 
NĖS CENTRAS

AVASHTNGTON. D. C. — 
Shanghai yra svarbiausias 
miestas Kinijoj ir ten daugiau
sia yra amerikiečių. Tai New 
York’as Kinijbj. s

12,500 amerikonų
Sako, kad ten gyvena apie’saugojo piliečių gyvybe

lietui80 proc. tekstilės pramonės į- 

monių darbininkų ir streikas 
dar tebesiplečiąs. Lenku profe
sinės' sąjungos atsisakiusios 
priimti vyriausybes tarpinin
kavimą.

Prieš. spaustuvę esančio 
namo, kuriame yra apdr. 
dr. “Lietuva,” Estų atsto-

stambus prafhonNiinkas Ogars- 
kis. Dabar jo supjaustytas la
vonas rastas upėj sudėtas į 
krepšį. Po kiek laiko tokiose 
pat sąlygose dingę prekybos 
banko direktorius Tgnalis ir 
muitinės viršininkas Bernaras. 
Sąryšy su tuo Poznanės nacio- 

iTralinių demokratų sluoksniuos 
kilo panika. Daug jų gavo gra
sinančius laiškus, kuriais pa- 
reikšta, kad jie nuteisti mirti.

mato žiauresnių susi remi 
tarpe kiniečių ir ateivių. A 
viai apleisdinėja vietas ir 
liauja traukiniais ir laiva 
ramesnes vietas.

Penkios dešimtys tūkstar 
kiniečių simpatizuojančių k 
toniečiams laikė susirinki 
kur pareiškė vyti lauk vi 
ateivius.

ATSIDARYS AUDENYČIOS

FALU RIVER. Mass. — 
Seaconnet audenyčios, ku
rios buvo uždarytos per ke
lius metus, ir kelios savaitės 
atgal buvo parduotos varžy
tinėse už $150,000. balandžio 
1 atsidarys ir apie 500 dar
bininkų galės gauti darbą.

DAUGIAU JŪREIVIŲ 
_ KINIJON

MASHINGTON, D. C.—S 
biai mobilizuojamas 6-tas n 
mentas Jungt. Valstijų jū 
vių, kuriuos knogreičiau 
vežš Kinijon.

RAUDONIEJI VIENAIP 
DARO, O KITAIP 

KALBA

MASKVA. -—Komunistų 
partija išleido į darbiu inkus 
atsišaukimą, kad priešintųsi 
ir kovotų prieš siuntimą 
ginkluotų jėgų Kinijon. Rei
kalauja atšaukti ten esan
čias jėgas ir daugiau nesiųs
ti. Bet patys į savę nepa
žiūri, kad Kinijos sukilimo 
jpriežasčia 'yra raudonieji 
[bolševikai. _

KLASTUOTAIS DOKUMEN
TAIS MĖGINO SUKIR

ŠINTI

TCASHINGTON, D. C. — 
Jungt; Valst., kad kie^-būtų 
patekę Į verdantį Meksikos ka
tilą. Planingais paruoštais do
kumentais su klastuotais Kel- 
logg’o parašais, valstybės se
kretoriaus ir kitų viršininkų A- 
merikos valdžios, norėta sukir
šinti tiedvi valstybi. Tais do
kumentais norėta sukelti [Mek
siką prieš Ameriką. Paaiškė
jus, kad visi tie dokumentai bu
vo falsifikuoti, tarpe tų dviejų 
valstybių susidarė tampresni 
rvšiai. * __ •-

‘ BRAZILIJOJ
RIO DE JANEIRO. 

Apskaitliuojama, kad B 
zilijoj gyventojų skaiČ 
dabariiniu laiku.siekia T 
350,000.

ŽUDO LENKŲ NACIONA
LISTUS .

VARŠUVA. — “Przegląd 
"VVeczorny” praneša, kad Poz
nanėj veikia kažkokia sąmoks
lininkų grupė, kuri žudo aktin

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos Raudonasis Kry
žius paskyrė $10,000 šelpi
mui šimtų Amerikos gyven
toji) Kinijoj, kurie atsirado 
didžiausiame skurde.

4 ' r ‘

Lenkijos < 
tatorius Pilsudskis paleido 
mą kaipo nereikalingą. Sei 
nariams pranešė per savo 
gelbininką Bartelį, kad šis 
sėdis buvo sušauktas tik pri 
■ti biudžetą ir daugiau ni< 
Visoj Lenkijoj kilo didžiau? 
nepasitenkinimas, nes Pilsi; 
kis aiškiausiai pasirodė, 1 
jis galį.^ ponus valdyti ir bė 
mininkų. Pirm uždarant sei 
perskaityta Lenkijoj 
slavija sutartis !ir priimta!

Diktatorius Pilsudskis p 
liko sau teisę sušaukti sei 
tik tada, kada jis turės k 
nors projektą ir jeigu jis pa 
rėš, kad seimas tartų ž 
Šiaip seimas Lenkijai nerei 
lingas. Pilsudskis atstojo ' 
seimą. _
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Paveikslas parodo, kaip banditai išsprogdino automobilį, kuriame važiavo sargai ir ve
žikas ir vežė algas sumoje $100,000 ir apiplėšė netoli Pittsburgh’o. Banditai ant kelio užka
sė dinamitą ir jį uždegė elektra.

 'Kovo mėn. 11 d. rytą a- 
pie 4 v. 30 m. “Varpo” 
spaustuvėj, Laisvės Al. 60 
(ten pat yra ir “Liet. Žin.” 

: redakcija) įvyko smarkus
sprogimas. . Sprogimas įvy- 

. ko I aukšte mašinų skyriuj. 
Sprogimas išardė visą ma-

- šinų skyrių, nugriovė vidu
rinius I aukšto pertvėrimus 
ir išmušė skylę lubose. Vi
sai suardyta didžioji spaus- 

’ dinamoji mašina. Iš 3-jų 
linotipų vienas visai suga- 

. dintas, kiti du labai žymiai 
! J į apardyti1, į» j j

Apskritai, mašinų skyriu- 
j e padaryta nuostolių arti 
400 tūkst litų.

Nuo sprogimo I-am aukš
te buvo kilęs gaisras, bet at
vykus gaisrininkų koman
doms, už keliij minučių jis 
buvo likviduotas, ir nuosfo- 

* ^nuo jo tsepadideje. ž
II-am aukšte nuo smar-

1 kaus trenksmo išbyrėjo visi 
langai, kai kurie net su rė
mais ; atitrūko vidurinės sie
nos ir apgriuvolirosnys. Vi
sa rinkykla, kuri kaip tik 
buvo antram aukšte, nuo 
sprogimo suversta ii^išardy- 
ta. Antram aukšte, kur gy- 

I *1 veno sargas, sprogimas iš- 
L metė jį iŠ lovos.

------------------- I !
NAUJAS ŠOKIS “MASINA”!

Ost Press-Agęntur” žinio-. 
■dkleiminj* žemės pk>-jw^ SSSR-vyriausybė uždra

dė šokti “charlestoną.” Vietoj 
jo įvestas naujas šokis “maši
na,” kurį šokant rankomis imi
tuojama garinės mašinos venti
lių jndčsiąi, d kojomis* tuo pa
čiu metu imituojamas kalvio 
kūjo plakimas. Tam šokiui pri- 

apvvartoje bus dau-įtaikinta muzika imituoja fab-125 centus ir už 8 minutų iš- 

rikų triukšmą. eis 8 paveikslėliai kiekvie
■ . ■ 1

AMERIKONAMS ĮSAK 
IŠSIKRAUSTYTI

AMO Y. Kinija. — Visi* 
amerikonams įsakė išsikn 
tyti iš Fnkien’o Provinci 
nes pramatoma smarkių’sul 
mų prieš ateivius. Ameri 
niškas “velnias” Bulmer. 
ris viską naikina atgaben 
Nors vietos padėtis, rami, 
yra daug agitacijos.

SHANGHAI 
konai ir kiti ateiviai bėga iš 
mieštų ir miestelių, Yaugtse 
pakrašty, kurie nuo praga
rinių mašinų liepsnoja. Kan- 
toniečiai tvirtina, kad sve
timų šalių jėgos neatlaikys 
kiniečių pasiryžimą. Atei
viai liūgą į ramesnes vietas ir 
slapstosi nuo sukilėlių.

Kol kas iš amerikiečių už-, 
muštas vienas ir sužeista ke
turi. Sakoma, kad amerikie
tės moterys baisiai kenčia 
nuo kantoniečių kareivių. 
Jeigu ne Amerikos narsieji 
jūreiviai, tai įsidrąsinę ki
niečiai ^al būtų visus ame- 

Irfkonus išžudę. Atnėrikos 
pragarinės mašinos paleis
tos į darbą išgąsdino kinio- 
įčius ir tik tokiu būdu ap- 

t •
12,500 civilių amerikonų įr 
maždaug apie 9.000 ginkluotų 
vyrų. Ton yra 200 amerikoniš
kų firmų, apie pusę viso skai
čiaus Kinijoj. Kiniečiai nepa
tenkinti ateiviais, nes jie apsi
gyvenę geriausiose vietose.

Visv ŽALIŲ KATALIKAI

1 *

1 5 ’ į
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SENAS ŽMOGUS

Vaidinimas su gaidomis.

Domininkonu vienuolvna. Tai 
retas, tokio amžiaus, taip geros 
atminties žmogus.

lis. žmogžudžiai Karosas ir 
Jančiauskas' suimti.

ronis amyo rrsprendim 
skelbti laikrašty. (Suniar
“L. Z.” spaustuvę, bobute tur-3&-pridėti algos, bet nepridėjo, 
būt automotiSkai pasiliuosavo o viršaičiai rado galimu daik- 
nuo antrosios bausmės). . tu pakelti algų 50 litų (mėnesi.

ROKIŠKIS. Čia vra “Švedu
• j *

Linijos” agentūra, kuri tarpi
ninkauja važiuojantiems i už
sienį. Šiomis dienomis agentū
ros vedėjas suimtas už tai, kad 
išnaudojo žmones, nevienodai 
reikalaudamas už patarnavi- 
nuj. Iš vienų paimdavo 180 li
tų, o iš kitų net 600- Byla per
duota valstybesL-gynėjui. —

Kiaušinių eksportieriai pre
kybos ir pramonės rūmuose per 
savo posėdį pripažino, kad 
kiaušinių eksportas iš Lietuvos, 
vedamas be jokios tvarkos. Ši 
aplinkybė gadina mūsų kiauši
nių markę. Nuo balandžio mėn. 
1 d. nutarta įvesti griežta kiau
šinių eksportierių registraci
ja. Neužsiregistravusiems bris 

v
uždrausta kiaušinių eksportu 
verstis.

GI A IR TELEFONUS 
». naktį iš vasario 28 <!. į 
L d. nežinomi piktadariai 
| butų gydytojo tauri ria
le, gvv. Kaune, Kulnų gt. 
, nnpiovė ir išnešė telefo- 
iratų/inikroskopųir šiaip 
ių daiktų. Viso nuostolių 
y ta 1012 litų sumai.

LABANORAS (Utenos ap.). 
Čia žmonės daugiau pripratę 
gyventi uždarbiais, negu kad iš 
ūkio, kadangi 1-abanoro žemė 
labai pranta ir iš žemdirbystės 
žmonės negali pragyventi. La
banoro apylinkėje yra daugy
be miškų. Pereitais metais Val
džia kirsdavo miškus ir žmo
nės galėdavo užsidirbti litų. O 
šiemet valdžia miškų nebeker- 
ta: Žmonės dejuoja, kad nėra 
kur uždirbti litų.

PATEKO Į KALĖJIMĄ

ALYTUS. Šiomis dienomis, 
buVo patekęs į kalėjimų p. Va
lerijonas Gudvnas, buvusis 
Jaunimo S-gos Alytaus"sky
riaus didis organizatorius,- rė
mėjas socialistų agitatorius. 
Bet buvo patekęs ne. už politi
kų, o, kaip tenka patirti/' už 
kyšių ėmimų. Mat p.. Gūdy na s 
berūšiuodamas su žydeliu N. 
Daugų valsčiuje žemę, įsigeidė 
būtinai pralobti, na tai ir nesu- 
siturėjo. Laukiama teismo: pa
žiūrėsim, ką tiesa pasakys.

AŠTRIOJI KIRSNA (Ruda
minos vai.). Vasario-15 d. Šia
me kaime buvo1 vestuvės, į ku
rias prisirinko prašyto ir ne
prašyto jaunimo. Rytojaus rv-

tsario 16 d. vietos šauliu 
S, paties generolo Nagevi-
> vadovaujamas, iškilndn- 
minėjo devynerių nepri- 
SHnybės metų sukaktuves, 
nūno atvažiavo karo Dfu- 
Ūs konservatorius ma i. ša- 
kas,- universiteto . šaulių
> ‘'valdybos pirmininkas 
LX"Dagilis ir p. Nagevi-

GRIPAS SIAUČIA

TELŠIAI. Paskutiniu laiku 
Telšiuose ir .apylinkėj siaučia 
gripas. Nėra namo, kuriame 
nebūtų ligonis. Vysk. Valan
čiaus gimnazija ir liaudies mo
kykla uždarytęs. Mokiniai pa
leisti dešimčiai'dienų, ifanoma 
uždaryti mokytojų seminariją. 
Mirties atsitikimų labai maža.

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas__ .___ 20c.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel___‘___________________________ 30c.

TRETINTNKŲ. JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti
— aprašymas- ŠV—Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__  8c.
HUUKLEBERRY ’fINNAS—labai Įdomi apysaka_________ _ ___ 75c.

^Inerscimy^unamerr v>suon)e!iinwme gyv^nme. rftrenge &w£^ , ^~ 
V. Kulikauskas_______ - -**_________1________ :___ • _____ 15c

BEN-JIUR—tatoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila ■_________ :_________________ _____________________ 1.50

TEN GERAI KUR MUS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas______________ ,50e.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.__________________ 40c.

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_______________45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45«*

KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per Įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________________ 11-00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c.

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;. 
Parašė P. Žadeikis.______________ ą . ___ 75c.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L. __ s_____________ — . - ■ * 15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-r$ NikolskĮ „ 
parengė S. Kaimietis______________ _________

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASEŠETlSl—

SUSIBANKRUTIJO
ŠILAGĄLYS (Rokiškio ap.) 

Nepersenai stambus ūkininkas 
Šakalys paėmė motorą išsimo- 
kėjimui ir Įtaisė malūną. Neil- J 
gai malė. Motoras sprogo, )>et 
žmonių ’ nesužeidė. Dabar už • 
motorą bendrovė padengimui 
skolos per anstolį aprašė turtą. , 
kurt- parduos iš. varžytinių... 
Patsai ūkininkas likosi, kaip 
s^ivi. ir keta .vykti į Braziliją.

NUBAUSTA VAGYSTĖ
SUDERGAS (Šakių ap.): Su- 

dergo klebonas pernai pirko 
150 kietmėterių miško bažny
čia statyti.’ Visos ntedžiągos 
j>ernai nesuskiltai išvežti. Šią 
žibiną vienas pilietis, žinoda
mas. kad tai bažnyčios medžia
ga, ^jiasikėsino vogti. Beke
liant medį ant vežimo, išsprū
do medis ir krisdamas nulaužė 
minėtam piliečiui koją. Žmonės 
įsitikino, kad Dievas už vagys
tę net žemėje baudžia.

-■ 1 ■—t*—
VALSČIAUS VALDYBOS 

DARBAI
DAUGAILIAI (Utenos ap.). 

1924 jnet. renkant savivaldv- 
i»es. Daugailių valsčiaus Tary- 
tam išrinkta dauguma socialis
tų—liaudininkų. Koki jų dar
bai galima spręsti iš to atsiti
kimo: Andai kilo muštynes 
tarp Tarytais narių, ir tai jau 
trečią kartą. Iš “mūšio’' lau
ko teko pabėgti viršaičiui ir

PALEISTAS IŠ KALĖJIMO

ŠIAULIAI. “Tikriesiems de
mokratams ’ viešpataujant, ap
skrities policijos vadas p. F.’ 
Paškevičius buvo nuteistas 9

• ■ _ "5 - --

mėn. kalėti kalėjime, girdi jis 
norėjęs sutrupinti “Šiaulių 
Naujienų” redakciją. Šešis 
mėn. p. Paškevičius išsėdėjęs 
kalėjime, pereitų metų gruo
džio mėn. 23 d- tapo paleistas 3 
mėn? sėdėtijvalėjinie jam dova
noti; kaip pavyzdingai kalėji
me užsilaikiusiam. Girdėti, p. 
Paškevičius nori; kad jo byla 
būtų dar kartą peržiūrėta.

iiuonos miestely gyvena 
genelis- vargoninkas J. 

Ietis, kuris savų pasiauka; 
i ir- drąsa nešė pirmąją k i - 
|tį “Aušros” ir “Varpo”

SĖTINAS PAVYZDYS l 
^ Nevėžio kranto netoli 
|InSfestfciioi yra senar Bab- j 
‘-tlvkras. Senovėje, G iėd-1 
lins jį valdant, jis liuvoito- 
ylinkėjfe. kultūros centras. 
iu : Lietuvos bajorams su- 
ms,nusmuko ir tas dva- 
?Dabar šis dvaras, gertąjį 
kius—jo centras; priklau- 
jštLi Nagevičiui. Kaip ir 
rėje, tas dvaras vėl virsta 
iros ir lietuvybės židiniu. 
Kinkiniai gyventojai dori 
ies, Sunkiais Lietuvai me- 
kiek sulenkėję, dabar vėl 
viškumo dvasia suliepsno-

A S C "H'PiL Antradienis, Kovo Ž9 d., 192^
" V- » -*!.!> ' <• > 1 Iuttc----- —----- •' " 1

LIETUVOS LINŲ ĘKSPOR- 
1TAS LABAI GERAS—r
Tenka patirti, kad mūsų Ii: 

akspai-iiinjami tabai gerai. 

Per sausio mėnesį išvežta virš 
3,000 tonų linų pluošto? mik li
tų stirnai. <

• Taip pat gerai eksportuoja
mi ir linų sėmenys. Nuo sėme- 

i nų eksporto sezono pradžios, t, 
y. nuo rugsėjo mėn. iki vasario 
mėn. eksportuota 25,615 tonų 
18 mil. litų sumai. Nors eks
porto sezonas jau pasibaigė, 

l bet sėmenys vis dar eksportuo
jamos. Linų eksportas dau- 
giausiai eina per Rygą į Ang
liją ir Belgiją.

zidiuuiui prašymą, kuriamė jis 
prašo suteikti jam 3 mėn. ato
stogas. Kaip mums teko suži
noti p. Radvs išvažiavo Ameri
kon agituoti.—‘Lietuvis”

Red. Taip, Radys jau Ame
rikoj ir čia biauriausiai ir in
kriminuojančiai šmeižia Lietu
vos valdžią ir vadus.

Čia parodo Amerikos oficierius, kurie vadovauja karinėms 
jėgoms Nikaragua. *

SENASRAŠTAS

Veliuonos bažnyčios bokšte, 
kuris yra statytas Did. kun. 
Vytauto dar 1421 met., pasako
jama, kad vakariniame varpi
nės šone, prie stogo, mūro sie
noje yra išbraižytas senas, vo
ratinkliais aptrauktas lotyniš
kas raštas, žvmiutis bažnyčios 
pastatymo metus ir dar kažko
kį aprašymą, kurį kartais mė
ginę išskaityti atvažiavę iš 
Kauno kunigai, bet neišskaity- 
davę, nes mažai-žymus. Remon
tuojant 1920 m. bokštą, raštas' 
liko dar labiau sudarkytas. Pa
čioje bažnyčioje irgi esama to
kio pat lotyniško rašto, tik jau 
įmūryto j marmuro lentoj, kurį 
paliko atminimui , lenkų kari
ninkai 1800 met., atsilankę Ve
liuonoj. ., -

[DARAPIELENKVSirtfO 
f JUOZO DOMEIKOS 

SUĖMIMĄ

I. Nesenai spaudoje buviy pasi
lpo džritsi žinutė apie lenkti šni
po Juozo Domeikos suėmimą. 
Sąryšy su kalbamu suėmimu, 
iš politinės policijos gauta šių 

| papildomų žinių. Š. m. vasa- 
Irio mėn. 18 d. apie 11 valandą 
Į vakaro, tikrinant Ukmergės 
[rajono Demarkacijos linijoj pa
lšiem. sargybos viršininkas Bu- 
Išėnas pastebėjo iš lenkų pusės 
Imiisų pusėn pėdsakus. Sargy- 
Jhos viršininkas Būsenas pa- 
lėmęs policininkus,—sekdamas 
|pėdsakais, atėjo iki Besakoli-- 
nos vienkiemio (Ukmergės ra
jone) prie ūkininko Šerevi- 
čiaus namo, kame matėsi viduj 

‘šviesa. Sekėjams pasibeldus Į 
duris, namuose šviesa užgeso 
ir po valandėlės išėjo namo šei- 

imininkas, kuris^paklaustas: ar 
pas jį nėra pašalinių asmenų, 
atsakė neigiamai. Sargybos 
viršiuinkas. nesitenkindamas 
tokiu atsakymu, su policinin
kais užėjo į butą ir elektros 

pempute jį Apšvietę, pastebėjo 
[ mėginantį patamsėję, pasislėptą 
I žmogų; kuomet: polieinįnkaą 
I norėjo jį apšviesti; besislapstąs 
| žmogus Į juos šovė iš šautuvo^ 
[bet iiepataikė, metėsi pro duri§ 
l in pasilėido bėgti per laukus

»re is Babtų ir apylinkių j 
^susirinka dąūg^žnionių. j 
rint pūgos, buvo . iškil-j 
^aĄtleista vėliava, o hiaj. 
fekas ta progą,-paaiškino 
Miksiu .panašios iškilmės 
kjrtOs Kamw*4įįįro ąnuzie- 
Mįjįią dievotai g^r^ė^ų- 
itaįŽAėtuvos laisvo.
|or rūpių salėje, karią jau 
irtą šauliai iš p. Nagevi- 
savo reikalams dvkai ga»: 
VO p. Iiūrio vado Lukaiuo 

mok. laikoševičiutės 
Įjgpinis. simioštas .vakąT 
minias visiems buvo iie- 
mjlA^Pradėta liimnj^r 

kurias^-labai--gm/zaĮ

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
te Jonas M. Širvintas_____________ ;________________ __ _________ 50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis------:.......  50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas.. .40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa

rašė J uozas V. Kovas. Kaina ---------------------------- ----- -------- - ----- 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas—  —10c. 
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino’kun. P. Juškaitis^loc. 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos. Graudūs Verksmai, Maldos Ge- .
gūžio, Birželio-ir Spaliu mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasj s__25č. 

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—^atėjimas ir gyvenimas ant žemės

Sabonio ir kitų žymių daini- . 
ninku. Reikalaukite katalogo 
pas Victor Talking Machine

i- * J** 4 jį- į’- *•

‘Co., Camden, N. J., arba pas jų

NEGERBIA SAVO -
— r * . PRABOJ-----------

LAUKUVA (Tauragės ap.) 

.NefAh Lrtnknvng įmoštalin ran-

a p y s a k a______ _________________ - ' \ 15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun.
_ T. Žilinskas...^.^._________ ;____________

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—verte Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽES MENUO—Kun. Pr. Žadeikio ______ _________  50c.
A^fTMETlKWtPŽDAVlNYNAS - — , 2ŠC-

VATKŲ DARBYMECtUI-Rinkinėlis kalbos mokslui____________ 50c

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Verte S. Rakauskas_______ 15c.

BOLŠEVIZMAS —- Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje Į.- . ... . .............. , , ..... ~ . T5<v

ŽAIDIMŲ VAINlliAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis 50c.

LAlMĖ-CpdMm). ParaK Vutku, ■ ' ' - ■ . ak..

dusi seni, apleisti kapai. Jie y-' 
ra žydo žemėje, kuris, nenorė
damas laikyti be naudos žemės 
sklypą, duoda kapuose žmo
nėms slėpti bulves žieiiiai. 
Žmonės berausdami iškasa 
žmonių kaulų.. Ar nevertėtų 
parapijiečiams susirūpinti tin
kamiau pagerbti senuolių kau
lai.

NUBAUDĖ LAISVAMANĘ

“Lietuvos Žinių” redaktorė F. 
Bortkevičienė už neteisybės 

rašymą gavo dvi paras 
arešto

Kovo mėn. 9 <1. pas I-os nuo
vados taikos teisėją buvo nag
rinėjama seimo atstovo Petro

> ‘ __ — •

Josinko byla su “Lietuvos Ži
nių” rdaktore Felicija Bort- 
kevičiene.

P. Petras Josiuka.f buvo pa- 
|tra<tkęs teismo atsakomybėn 
“Lietuvos Žinių” redaktorę F. 
Bortkevičienę už tai, kad ši pa
staroji buvo įdėjusi “Lietuvos 
Žinius<‘” strai|>snj, kuriame 
buvo rašoma esą P. Josiukas 
pristatinčjęs kariuomenės in
tendantūrai amerikoniškus la
šinius su nuskustais antspau
dais. . . ' 1

F. Bert kevičionę gynė ndvo- 
kat& Sngintas. kaltino P. Jo
sinko įgal. advokatas Marčiu
lionis. ?

Taikos teisėjas, išnagrinėjęs 
šią bylą, pripažino F. Bortke- 
vičienę kalta už p. P. Josiuko 
šmeižimą ir nuteisė dviem.* |m- 

, pa
inus

darų 75 centai, su apdarais  ---------J.— ------- 1.

POEZIJA DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIJINAS—Parašė Aleksandravičius __________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko_______
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petrausko.
ŠIŲ NAKCELY______________________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLE _ _______________________
VAI Aš PAKIRSČIAU_______________ __ ______________
UŽ ŠILINGELĮ_________________ ___ __________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ____________________________ _
LIGHO (latviška) ______________ _ ____________________

NAUJI “REKORDAI”

Victor kompanija išleido vėl 
eilę naujų: lietnviškų re- 

kordų. Pas juos rasite gražiai

ATOSTOGOSE
- —r.— .

Seimo narys valst.-Haudinin
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Darbo žmonių padais komu-t S"
Tojiį mintis $ra tokia • lipti-

ikalbanau- c

* t i * r -. •

būdu šiais maždaug

-T

z

\ .___

įog jokio kito Įrodymo 
tereikia.”

1 * -«£ i: ; n:». ■. »■ £ - 
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škąlįi aikštėn tie dar- 
lįuriuos Rėza parašė

■ .r'

• v

: i ’: 
J.

rojuje

< • x"7- ' ’ • ' x ...

likimas, galybės ir karžy- 
giškumo kalba į išlepintą iš
dailintą prančūžį/. Jfalkj! 
Tojiį mintis Jrra tokia• hpti-' 
kusi iii; neverta protingo vy- 
ro, 
čia~~— 1776^ ar l777 metais gįmėr Pagaliau vokiečių valdo- 

Mažojoje Lietuvoje Į4ųdvi-|vai išleido lietuviams 
kas Gediminas Rėža. Tuo jų knygų, lietuvių kalba su- patys už save. Mums reikia 
būdu šiais maždaug mene-;rašytų. Tos knygos, žinoma, J “ 
siais sukanka lygiai pusant-aiškino reformacijos moks- 
ro šimto metų to mums 
brangaus žmogaus1 gimimo 
^sukaktuvės. ' _ 1

ir ’’ ’ ! : 1 v ‘ '
Kuo lis mums vra bran-

gus?
* _

* .. .*
L. G.-Rėza gimė, pajūry, 

Karvaičių kaime — kopose. 
Senis Rėza, Liudviko tėvas, 
buvo viešbučio savininkas jr 
pajūrio sargas..

lą, bet kartu bųyo pirmosios 
knygos, kuriųlietuvi ai susi
laukė sava kalba parašytų.

Vokiečiai nė kiek nesirū
pinto lietuviais kaip tauta. 
Lietuviškumas jiems ma
žiausiai rūpėjo: atvirkščiai, 
— tą lietuviškumą-jie sten
gėsi kiek įmanydami slopin
ti.

Štai kodėl kiekvienas lie
tuviškesnis žingsnis mūsų 
tuolaikinės lietuvių tautos

dar : 
bai,, 
jie

Taęiau neilgai teteko Liucl- Idirvoje buvo ypačiai svar- 
_ vikui augti, tėvo motinos'te-Del to ir Rėžo vaid-

tarpe. Kai sukako 5-rius j 
metus,, teturėjo jis vieną pa-

• niotę^Jkuri taip pat veikiai 
- mirė. Rėza pate-nka į savo

• giminių globą.

Mažą Liudvikėlį padaro 
žąsiganiu, leisdami jam lan
kyti Rositės pradžios mo
kyklą.

B Parodęs pradžios mokyk
loje savo gabumus mokslui;

’ Liudvikas įgijo Kaukėm] 
kunigo Viticho simpatijos’ 

_ ir ši^. priruošė našlaitį u- 
niversitetui. . , •— - 1 ! I > .

‘ 1794 metais Rėza įstojo į 
Karaliaučiaus universitetą, 
kur klausė daugiausia teolo
gijos irfilosofijos dalykus.

1800 metais L. Rėza tam-

kapelionu, - o 1807 metais 
gauna • teologijos . daktaro 
laipsnį? Didžiajame. .Napo- 

; leond kare Rėza dalyvauja 
kaip, prūsų kariuomenės 
garnizono kapelionas ir nu
keliauja net į Rusiją.- 1813 
m. Rėza su kariuomene nu
vyksta į Prancūziją.

1816 m. Rėza išeina iš ka
riuomenės ir vėl stoja į Ka- 

__raliaūčiaus universitetą—šį 
kartži jau profesorium. Čia 

- ji® pradeda dirbti ir lietu- 
vių tautos literatūros darbą.

*
* 1 *

- Norint Įvertinti Rėzą su 
jo "darbais, reikia nors kiek 
žvilgterėti iii. j jino laiko z-*

pirmosios pusė — sąlygas. 
•> * Mažoji Lietuva buvo valdo- 

' ma vokiečių valdovų. Tiems 
valdovams daugiausia rūpė- 
je> savas pelnas. Ir lietuviai 

ate tiek tebuvo jų

. ■ 1 • 
t.&r

. lū_.

RITA RITA RITA TAI! -t-, nėra ne vieno 
darbininko pasauly, kuris 
būtų,patenkintas savo uždar
biu ; jis: vis ę »°ri * daugiau 
gauti.” Kad taip būtų pa
sakęs koks nors “kapitalis-

M|sn “Rytą” ar skaitai? 
N^kasĮeitas, tik'mūs ‘‘ 
Vis įdomiai prirašytas.
Nes jis visa girdi, žino 
Ir visur teisybę gina 
Korektingai, bet griežiat ’ 
Nejau “Ryto” neskaitai?! 
nistracija Kaune Ožeškienės;
3 Nr., Lithuania.----------- rt

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namūs met

62 lit., mėn. 6 lit.
Siunčiant paštu inetamsO 

lit., mėn. 5 lit.
Užsieniuose metams 100 

mėnesiui 10 litų (Vo 
Estijai ir I^atvijai taikoma 
Lietuvos tarifas)

“Ryto” Redakeja ir AdmUy 
‘ -

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

* * * ; -
Kas nemato, kaip stebėtinai su

sipynė mūsų likimo siūlai? Damai: 
palanki proga tepasirodo vieną vau- 
landą. Netenkame jos, o su ja mė
nesiai ir metai praeina dykai. . 

ęervantes

Z<1. į’ '

. V ‘ -1 
;; Komunistai Į. užgrobdami 
valdžią Rusijoj, pažadėjo 
vaTgo žmon^ns padaryti iš 
to krašto “žadėtąją žemę,” 
kurioj visi bus sotūs ir pa- 
tenkinti, kurybegs; nelygi
nant, pieno-ir -medaus upė$ 
ir iš padangių kris kepti 
karveliai.

??•*.’

Kuomet, *pijabėgus dve- 
jiems4yejie^|: metams tų 
gėrybiiy nesimatė, q priešin
gai, vargas vi$ didėjo, tai 
net ir ištikimieji komunistų 
tarnai ir labiausiai' apakinti 
darbininkai, 1 pradėjo mur
mėti. Tuon^f bolševikų va
dai teisinosi, kad rojų nega
lima per vieną dieną sukur
ti. Reikia pirma išžudyti vi
sus buržujus, “kraugerius 
kapitalistuš,” reikia visa 
jau esama tvarka kojomis 
aukštyn pastatyti ir tik vi
sa sugriovus, galima bus ant 
griuvėsių, ant pelenų, ant iš
žudytųjų kapų statyti bolše
vikiškąjį rojų. Gudresni 
darbininkai, amatninkai, ū- 
kininkai nelabai jau tam ti
kėjo: jiems rodėsi, kad vi
sas griovimas neis Rusijai į 
sveikata. Bet dar didelės

- *■ t

masės tamsesnių žmonių, iš
troškusių kažkokio neregėto 
žemės rojaus, ' lx>lševikams 
tikėjo ir laukė.

Praslinko penkeri—šešeri 
metai. Žudymo, griovimo 
darbas turtingus, Rusijos

< z

mas: Žinoma, stengiamasi 
tatai visokiais budais, pava- kraugerys,” tai-dar bū- 
dmimais slėpti.^ bet faktas suprantamą, Bet kuomet 

taip sako bolševikų vadas, 
profesinių sąjungų centro 
pirmininkas, tai jau išvada 
labai aiški: bolševikų žadė
tas darbo žmonėms rojus, 
dar šviesos nematęs, žlugo. 
Ir vietoj žadėtojo rojaus, 
Rusijos apvilti vargo žmo
nės mato, kad jie vis dar te
begyvena ir tebegyvens pri
prastoj visam pasauliui aša
rų pakalnėj. Skirtumas tik 
tas, kad: jie, nežinomą vi
sam pasauliui alkį ir skurdą 
per dešimtį metų kentė ir 
dar vis tebevelka bolševikų 
jungą, kuris daug kartų

lieka faktu: kapitalizmas 
grįžta, i -

O tuo t^rpu^okįa gi dar

bininkų padėtis šitame per 
dešimtį metų kuriamajame 

“jrujuje? Prancūzų dienraštis 
“Temps” duoda apie tai įdo
mių žinių: Rusijpj dabar y- 
ra du milijonai su viršum 
bedarbių. Amatininkus be
darbius didmiesčiuose val
stybė šelpia----- liet duoda
jiems pašalpą, kuri siekia 
tik penktos dalies jų pa
prasto uždarbio. Gi juoda
darbiai ir inteligentai dar
bininkai visiškai nieko ne
gauna. Jiems afdarKrtrys sunkesnis ir žiauresnis negu 
keliai: elgetauti, plėšti, ar
ba — mirti badu.

Bet gal dirbantieji gerai 
gyvena? Pažiūrėsime. Pa
prastas darbininkas, kuris 
1913 m. uždirbavo 30 rublių 
mėnesiui, dabar gauna 50 
rublių. Bet tai ne 50 aukso 
rublių, ale červoncų, kurių 
vertė labai nelygi, dažnai 
puola. Tuo tarpu, pragyve
nimas Rusijoj dabar yra 
kuo ne du kartus su puse 
brangesnis negu 1913 metais 
buvo. Tokiu būdu, kad pa
prastas darbininkas galėtų 
bent ne blogiau gyventi kaip 
caro laikais, jis turėtų, da
bar uždirbti ne 50 rublių bet 
72 rubliu mėnesiui. Gauda
mas 50 rublių jis gali tik 
du trečdaliu tiek nusipirkti, 
kiek galėjo nusipirkti su 30 
rublių prieškariniais lai
kais.

Štai ką rasų darbininkai 
rado, bolševikų žadėtojoj že
mėj. Ir patys bolševikai jau 
pripažįsta, kad darbininkij 
padėtis dabartinėj Rusijoj 
vra sunki. Komunistų par
tijos organo ‘“Bolševik” 
1926 m. rugsėjo mėn. 13 d. 
numery pirmasai darbo ko
misaras Šliapnikovas rašo: 
“Eina lyg ir karas su darbi
ninkų luomu. Devyneriems 
me^uns praslinkus nuo 1917

i . bažnytinio tū
lių — Šventojo 

Rėza 1818 metais 
išleido*Į pasaulį išverstas .į
lietuvių! kalbą Aisopo pasa< 
kesias, vardu “Aišopas ar
ba Pasakos iš Grekonų kai-, 
bos perguldytos.” '

1824. m. Rėza išleidžia mū
sų didžio poeto K. Duone
laičio kūrinius (metų da
lis). Tai turėjo labai didelės 
reikšmės lietuviams, nes jie 
patys gavo progos pasigerė
ti sąvo poeto lietuviškąja 
kūryba ir pakelti lietuvių 
tautos vardą kitataučių aky
se. . ■

Tačiau. pats svarbiausias 
L. G. Rėzos darbas mūsų 
dar nėra paminėtas. O tas 
darbas — tai pirmojo lietu
viškojo dainyno išleidimas į 
platųjį pasaulį. Iki Rėzos 
mažai tebuvo žinoma apie 
lietuvių dvasios", gyvenimą,.! 
apie 'jų dailę. Rėzos dainy
nas parodė pasauliui, jog 
lietuvių tauta savo daino
mis, - išėjusiomis iš papras
čiausių" žmonių tarpo, pra
lenkia nėt kultūringiausias 
tautas.

Tai buvo 1825 metais. Rė-
Z 3
no “Dainom, o^er litthauis- 
che Volksldter. ” Pats ir per 
savo pažįstamus. Rėza surin
ko iš įvairių Lietuvos vietų 
85 dainas. Kokio įspūdžio ! 
tos dainos padarė kitoms 
tautoms, galima spėti jau iš 
to, jog tos Rėzos dainos vei
kiai buvo verčiamos i vokie- 
čių, lenki), čekų, rusų j r ki
tas kalbas.

•£

* *

Suglaudę visa čia sakyta, 
galime drąsiai pasakyti, jog 
Liudviko Gedimino Rėzos 
darbas mūsų tautai ir lite
ratūrai yra tiek vertingas,

muo čia iškyla ryškus. *■
45*

v
* *

Pirmus savo darbus Liud
vikas Gediminas Rėza buvo 
pradėjęs rašyti vokiškai. Iš 
tokių darbų pažymėtini jo 
eiliaraščiai, kurių išėjo du 
tomai: vienas 1809 metais 
vardu “Prutenąs” ir. ant
ras — 1825. .. i .: , .

Šalia tų. poezijos kūrinių 
pasirodo visa eilė ir kitu vo- 
kiškai ,rašytų Rėzos raštų. 
Ir vis tiktai, įsigilinę į tų 
raštų turinį rasime juos; 
daugiau lietuviškus šavo 
dvasia, nei vokiškus. Rėza 
savo'raštuose gina kiek gai 
ėdamas lietuvių tautą nuo

— * Y-J ■ 1 - lu S ‘ *

rinyje “Gęschielite derlitt- 
įauischen Biel” Rėža, pa v., 
rašo tarp ko kito:

“Kiekvienos tautos tobu- 
esnis švietimas ir dvasios 
vėlimas tėra įmanomas pri
gimta kalba. Nes prigimtoji 
talba yra tie Vartai, pro ku
riuos eina žmonių sieloms 
visos didžiosios ir vaisingo
sios idėjos. Patarimas, kurį 
skaitome laikraščiuose, kad 
jau esąs* laikas kratytis lie
tuvių kalba, dereiškia men
ką žmogaus dvasios pažini
mą. Tat reikštų durti užda
rymą visems geriems pažini- 
•ūmams ir žmonių būdų t^ 
Hilinimūj—jeikas“* jRuns^ 
nesunaikinamą turtą, iš Die- niė nepagerbti mums to di-

I

7.........■" " ■ ■ ■ . ■ w-------------£___ __ į

pa Eridrichsbergo kareivių yoKreci tjj savo dainyną pavadi- lniesWir -deriingus--žemės '

plotus kuone tyrlaukiais pa
vertė. Bolševiką vadai, ro
dosi, dirbo išsijuosę: mitin
gavo, suvažiavimus šaukė, 
kalbėjo, rašė, visą pagrobtą 
caro, didikų It bažnyčios 
turtą Į užsienį gabeno, kad 
papirkus kitų kraštų išga
mas ir suruošus pasaulinę 
revoliuciją—bet namie, kaip 
rojaus nematyt, taip nema
tyt. Skurdas, tik vargas 
auga, klostėj a. Jau ir pačių 
“komunistiniai susipratu
sių” eilėse prasidėjo vis di
desnis nerimas, nepasitenki
nimas reikštis. “Viemųjų” 
* — V—J—J* TT> L

t<k rati___  ___  _____ . 7 . . _ _ _ v_ •
fęfeog būtų“ didžiausia nuode- ^^N-piė retėti.

nuverstojo caro.
(Kauno “Darbininkas”

nori, arba kentėsi, ką tu ne
nori.” — Šv. Augustinas.

n Va,, darniems ir

Inkaro
355.—vaistinėse

F. AD. RICHTER & CO.

PAIN-EXPELLERIS
vaistu nuo papra- 

peršalimų, įetnuauaku

muskulams

. Berry & So. Sth Sts.
SrooHyn. N. Y

I “TIESOS AIDAI” -I
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian

tis dienos klausimus.

Prenumerata metams...............................

Atskira knygelė..,^,................ .............. ,r.

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.

$1.20 

.10c.
X
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kaip būtu kilniems vokie- parodo giliausią savo tėvv-pasauly revoliucija.
V* f T •• 1 — A__ ’U.'-U’' T-r^CT r\

—-

fieRestijos kapitalistai visa
me pasauly taip įsigalėję, o

bolševikų vadai dar vištikių™* -spalių mėn. (bolševikų) 
no. žmones, kad netrukus

9

yorko'prieplaukoje po susikūlimo su kitu tavoriniu laivu. be rjį įve 
r »’ -• . * ’’ “ jstei

tiek tebuvo jų viešpačių 
kenčiami, kiek tie viešpačiai 
galėjo iš jų pelno išspausti.

Vokiečiai XV amž. pada
re bažnyčios perversmą, pa-

-V • r

tų’ išplėšta Argi būtiF g?i!i -antro "amzian^ 
ma sunaikinti kokiomis nors ’kąktuvių proga. Pagerbda- 
priemonėmis tą kalbą, kuria mi šiandieną jo atminimą.

— 7-efor-

revoliucijos, mūsų didžiau- 
riniM mainomų darbininkai

kalba Šiandien milijonas Įgalime pasimokyti, kaip rei- V’RO pasaulio reikąlai taip 
žmonių? To negalėjo pada-jkia tikras tautos darbas 
ryti nė Napoleono smarka-'dirbti. Liudviko Gedimino 
vimas vokiečių tautai. O Rėzos pavyzdys mums čia

čiams skaudu, jei būtų jiems nės ir tautos meilę, pasiry- 
tekę pakeisti sava kalba —'žinią ir tylų, l>et atsidėjusį 
tas jų tėvų brangiausias pa: ’darbą.—“Trimitas.”

ini

simus.

tt. ir tt

•

. J-- sipriešinę senajai katalikų 
bažnyčiai; Tų pasipriešinu
sių vadas buvo Martynas 
Liuteris. Jis šukute naują
ją tikvbos srovę
maeiją. Vokiečiai didžiavo
si ta savo reformacija. ir 
stengėsi ją išplėsti kur‘"galė
dami. Reformacijos pagrin- 

——dilgt jie stengėsi Įskiepyti ir 
Mažosios Lietuvos lietu
viams.

Kad patrauktų lietuvius 
prie savojo mokslo, prūsų 
valdovai kunigaikščiai pra
dėjo skelbti tą mokslą lietu
vių kalba. Jie steigė tam 
tikras lietuvįškas mokyklas, 
sakė pamokslus bažnvčiosc 
lietuviškai, leido ir padėjo 

. lietuviams giedoti bažnyčio
se sava kalba — lietuvių.

Sis gal dar pirmutinis toks vaizdas skęstančio laivo New

tampriai surišti, kad nega
lima įkurti Rusijoj rojaus, 
kol nebus sukelta visame

. Ir šį 
kart, nors vis mažėjantis 
skaičius darbo žmonių, 
jiems patikėjo.

Praėjo ištisa dešimtis me
tų. Rusijoj tas, kas sugriau
ta, neatstatyta, pasauly ■ gi 
revoliucijos nėra. Pavogti 
aukso fondai ištuštinti. Kad 
daugiau pinigų įgijus, tur
tingiausi Rusijos žibalo plo
tai, visokios kasyklos, išnuo^ 
muota svetimiems—-tokiems 
jpat. nelabiems, keikamiemš 
|kapitalistams» kokiuos bol
ševikai namie, išžudė. Pa
čių bolševikų vadų tarpe ky
la dideli ginčai, nesutikimai. 
Vieni nori.- pamažėli, vėl 
grįžti prie kokios* tai lient 
pusiau kapitalistinės tvar
kos, kiti ar tam tvriešinasi. 
Bet laimi pirmieji: .pama- 
žr rjĮ užtikrinama puosavy-

_ dama kapitaliz-

ttcT'nedrįsta šųpTuMil.L. :ų>te 
prieškarines algas. O prak
tikoje dar sumažinamos ir 
gaunamos algos.”

Gi komunistų kongrese, 
garsusis Trockis, apsivylęs, 
pasiskundė: “Nors gyvento
jų skaičius per 14 metų pa
didėjo, tačiau bendras ga
minių suvartojimas šian
dien yra kur kas mažesnis 
negu 1913 m. buvo. O juk 
visi žino, kad sulyginus su 
kitais kraštais, 1913 m. ga
minių vartojimas Rusijoj 
buvo labai nekoks ir liūdijo 
tiktai apie krašto vargą, 
skurdą ir .tamsumą. Socia
listinė tvarka turėjo visa tai 

X ^i^^ix/hirėjpjyesti gero
vę ir šviesą. Ach, kaip mes 
toli nuo to mūsų siekimo, 
kaip pasibaisėtinai toli!”

Taip kalba Trockis, vie
nas iš bolševikines Rusijos 
gimdytojų. O 'kitas bolševi
kų vadas, profesinių sąjun
gų centro pirmininkas Tom- 
skis, kuomet jo klausta kas 
daryti, kad darbininkų 'už
darbis padidėtų, , atsake: 
••^ie niekumet nepatenkin-

' PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAV(T 
IŠSIRAŠYTŲ. 1927 METAMS Iš LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

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

mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui^
gražių atsakymų*! svarbiausius skaitytom klau

“Žvaigžde” duoda ir daug žinių iš plačiojo
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli- *
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių,
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir

Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus. Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ja leidžia Tėvai Jėzuitai
Kaune;------

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDE” trokšta ir
jums nuSviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir,
ly< toji Trijų Bmin&ą žvaigždė, > nori Ištikimai jm 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpatanjan&ujn
Viešpaties.

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

Adresas: “Švaigtdės” Redakcija, JėzuitųNamai,'
Kaunas. Utiiuania.
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pąv. New Yorko didnamiai?

lyg j ii nurodymų.

kurtumą jis labai skaudžiai ra taip “laisvas,” kad elgia-
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Tenai sese — šilkakasė 
Verkia rūtas skindąina 
Jr kapeliui — jos berneliui 
Vainikėlį pindama.

Ir plėšikai — užpuolikai — 
Okupantai vanagai, - 
Kol sušaudė—kraujuos maudė 
Ir kankino taip ilgai...

Lietuvos Politika ir Mes

Jis vis bijo — kalavijo 
'‘Kerštu degančios rankos,

Nes tik vienos vargo dienos 
Spaudžia šalį Vilnijos. 

(“Trimitas”) ° .

Virš sostinės—mūs tėvynės— 
Aras dairosi lenkų:
Ar nuo Kauno Vyčio jaunę ' *
Nematyti dar pulkų.

įstatymus pažinus, kad tuo . Tiesa progresavo, daug 
būdu galėtų jprogresuoti su- išpažintojų susilaukė: turi 
lyg jų nurodymų. *’ milijonus, tikriau' sakant,

akys jo buvo gražios, nes ge- tos priespaudos — teikti 
nijus iš jų žibėjo. Antsenat- jiems laisvę,' tikrą laisvę, 
vės jis visai apkūrtor Ypfcč priešingai, žmoguir, kurs y=_

------ .1..-- ' » . .L

Lietuvos
ženklai

turėti IJetovoa ntestu
klus. Yra IndooKi ra jais
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—“Eik! Tu esi vienas'lai-, 
mingųjų! nes tu teiksi 
džiaugsmo ir laimės rlauge- 
litd žmoniųTNieko už tai ge
resnio ir prakilnesnio nė
ra!” 4

l5aug kalbama apie lais . .
vę. Per tūkstančius nietųrtas-pjybės -r^įve^įe-^^ 

 

žodis buvo vartojamas. Vai- progreso. —- •
tujamas ps ii^bar.tik da-1 _ a 1

.Nėra nuo jos riklauso-

bar jis skamba, lyg kad tai ■ . .
hūti], naujas išradimas, ar Kur mųnugre-

- • • r7‘-. subs tas, kurs sako kad. du

Aitvarai, aitvarienės, .uit 
voriukai ir ąitvarįuįės:—r

. ■ --------------------- ——t------------ i>

Kodėl1 jūs visi tylite ir 
{nieko man nerašote? Žinau,

DAINA
• q ; t L., ■
*—* * PAIMA . 
iri sostines—mūs tėvyn

Aras dairosi lepkų;
4r nuo įvauno Vyčio jaųn 
Neinu t y t i dar pulkų. . '
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ven Lisztui. ’ Liszt tuomet 
dar vaikas tebuvo, bet.Beet- 
hoven jau matė jame muzi
kos genijų ir tais žodžiais 
tarsi laimino jį. Didžiausias 
pasaulio muzikos genijus, 
Beethoven, kitam muzikos 
genijui pranašauja ne “ame
rikietiškų” laimę — milijo
nus dolerių, bet vadina jį lai
mingu- užtai, kad jis teiks 
kitiems džiaugsmo ir laimės, 
ne sau to ieškos. Ta laime 
jis pats laimingiausias buvo, 
bet žemės žemos laimės jam 
neteko paragauti.

Beethoveno tėvas buvo be
turtis, smarkaus būdo ir 
mėgdavo gerti. Jis vedė lio
kajaus našlę, virėjo dukterį. 
1770-ais mefais gimė Liudvi
kas Beethoven, didžiausias 
pasaulio kompozitorius. -

Jo senelis buvo muzikan
tas prie Koelno Arkivysku
pu—Elektoriaus j dvaro; tė
vas tenai pat giedojo teiioru. 
Ką ne nuo pat kūdikystės 
Liudvikas Beethoven pradė
jo- rodyti i įepaprastų. prie 
muzikos gabumų. Jis turėjo 
vos penkerius metus,, kuomet 
jo tėvas pradėjo jį mokyti 
ant smuiko ir fortepijono, ir 
devvnius metus turėdamas

v '-•\k tik” i •
žmones visuomet geide, bet 
nevisuomęt laisvė .reiškia 
progresų; gaįi kartais reikš
ti net retrogresįjų, t. y. trau
kimąsi atgal.,

Ar būtų progresas ieško- .

. Kiek ir kaip įdomaujame Lietuvos politika? Kiekįdomau- 
? Priseiną atsakyti: Labai daug. Kaip įdomaująme? Pe- 

tęs dėl jos. Koki iš to nauda Lietuvai? Aišku—nėra jokios. 
O ką jau ir bekalbėti apie mus pačius. Netik kad neturime jo
kios naudos, bet, priešingai, pridarome sau daug žalos. Ko- 

*me kaip Don Kichotai su malūnais ir nesirūpiname savo 
is reikalais. Atrodo—ir ištikrųjų taip yra—mūsų mū 

> dega, o mes su didžiausiu įnirtimu ginčijamės, ar mūsų
$ tari vesti Katrę, ar Barbę. 0 tas mūsų brolis nei kiek 

ginču nepaiso ir apsiveda... su Magde. Gerai parašė vie-’ 
tas mūsų korespondentu iš Lietuvos: Jie, t. y. Lietuvos valdžia, 

ne |Q£k tepaįso sąvo spaudos nuomonių ir visai nekreipia do- 
lėg j jūsų patartais. Bereikalo mes laužome ietis dėl Lietu- 

sqs. Beahęjo mes manome, kad tuo Lietuvai patar-
^e, het teikiame jai tik meškos patarnavimą.- > •..

geriau mes patys susitvarkysim, juo aukščiau pakil
iu juo labiau susiprasim ir susitelksim,—juo daugiau būsime 

Tevynęį naudingi. Tie ginčai kaip tiktai nukreipia mūsų 
ęę ąuo mūsų realių, prisispirtinų Reikalų, nukreipia mū- 

iją į bergždžius gh$us, nusilpnina mus. Silpni—-mes 
|fttys žūstame, ir Tėvynei nepadedame, 

tai reiškią, kad mes visai neturime įdomauti, kas liiė- 
jję dedasi, kurion pusėn krypsta jos poetika? Visai ne! 

pareiga yra pareikšti savo nuomonę per spaudą, kad in- 
nasupti žmonės Lietuvoje žinotų, kad mes pakartosime tą sa

vo nuomonę paskui., doleriais; kadWs; norsTrneTHetuvojė Liudvikas žinojo tiek, kiek
____ / bet vis dar tebesame lietuviai. Vieni pareikš vie^ 

įų ummmnę, kūi kitoniškį, bet kam mimas peštis del tų 

? kam aikvoti jėgas? • • < . ; -
Tikri mūsų, tautiškai nusistačiusių jų, priešai yra interna- 

ų garbintojai: nesvarbu, ar trečiojo, ar pustrečiojo, ar 
penkto, ar dešimto, jei jie bus. šiandien-jie yra “susirūpinę” 
Idetuvos politika tiktai dėlto, kad visi ja taip labai įdomauja. 

Jžtikrųj ų-gi jiems terūpi pažvejoti sudrumstam vandeny. Jų 
įBternacijonalai siekia visur: į Lietuvą, pas mus, lietuvius ir 

vius, ir, kaip dabar matome, neaplenkia net ir Kinų. 
Su jais mums reiks kovoti be paliaubų. Tik nesiduokime jiems 
įE&umti. mus į tolimą, mums menkai težinomą Lietuvos politi
kos lauką. Tegul ta kova eina ant mums gerai žinomos Ame- 

: $kos dirvos. Jie mums bando apdumti akis Lietuvos politika, 
p tuotarpu rengia “skerdynes” mūsų organizacijose, mūsų jau
nime, medžioja mūsų sukvailintų brolių dolerius pavergimui 

5 pačios Lietuvos, apie kurią taip graudingai kalba-ir rašo 
dėl kurios taip gausiai lieja krokodilio ašaras. *

Amerikoje^ mūsų- darbasčiar-^-kuriino, 
skęstame mtatauSų^ngd^aS^p 

įe savo gyvybę? kaip Įeisime į Amerikos gyvenimą ir le
ne pastumdėlių, bet mums priklausančią rolę? Tie klaų- 

timai turėtų mums visupirma rūpėtu Vienytis, ne skaldytis— 
ii mūsų pareiga, čia mūsų galybė. T03 galybės ieškokim. Ne-

Ir Lietuvai ir mums patiems iš trTtik naudos bus. Dabar 
i tuščius ginčus kenkiame ir jai ir sau.

k.

Lietuva ir Koperacija

Nebent tik į beprotnamį;

Jei kas bando pasiliuosuo- 
ti nuo tiesos ir mėgina gy
venti su melu, toks elgiasi 
kaip anas žmogus, kurs ėjo 
su liepsnojančiu žibintu į 

ti laisvės nuo gamtos įstaty- dinamito kambarį 
mų? Kur žmogus nuprogre- melas užmušė. Tiems-gi, 
suotų, jei sukeltų revoliuci- ^urie ją pažįsta ir jos klau- 
jų prieš gravitacijos,- arba so’ tiesai duoda galę, 

pritraukimo . jėgų, jei pa-pritraukimo . jėgą, jei pa-; Žmogus, kurs bando pasi- 
bandytų jos nepaisyti? Sa- liupsuoti nuo tiesos yra 
kysim,žmogus, lėkdamas kvailesnis už tą, kurs bando 
aukštai, orlaivių, užsimany- įgyti laisvę nuo gamtos įsta
tų iš jo išlipti nelaukdamas, tymų: abu atsieks* ne pro- 
kol orlaivis nusileis žemyn, gresą — tik mirtį.
Ar nepei'hrangiai jam ši,,. Neveltui Kristus pasakė: 
laisve atseitu?’ i Aš esu tiesa ir gyvenimas.

Arba vėl, ar žmonės būtų Tiesa ii* gyvenimas eina gre- 
galėję išrasti orlaivį, jei ne- ta. Netiesa ir mirtis irgi ei- 
būtu paisę gamtos įstaty- na sykiu. Užmušė Kristų, 
mų? Ar žmonės būtų su- Išrodė, kad Tiesa mirė ant 
gebėję pakinkyti garą, ar e- visados ir viešpataus melas. 
lek.tr;}, jei būtų paniekinę Ir džiaugėsi tife, kurie buvo 
gamtas įstatyčius? paskelbę nepriklausomybę

Kaip inžinieriai pastato nuo Tiesos, bandė būti lais- 
tokius aukštu^ namus, kaip j vi nuo jos, mane turėsią gy- 
pąv. New Yorko dįdnamiai? "* x m--—

■ » J v ' 9 ■ ■ . ' I
Ar jie juosą statė nėatsi-: 
žvelgdami į gamtos įstaty
mus,? Jie dėjo visas pastan
gas, kad nei mažiausio gam
tos įstatymo neperžengus, iri 
tik dėlto jieiąs pasisekė tuos

venimų užmušę Tiesų. • . — •
Bet Tiesa. turėjo savyje 

gyvenimų, prisikėlė iš nu
mirusių ir prasidėjo Tiesos 
progresas:' , ’ .

Melo * pasekėjai neturėjo 
savyje gyvenimo, jtiose glu-' 

1: — m jie žuvo.
ir jojo tėvąs. Iš to galima 
suprasti, kaip anksti pasiro
dė jo nepaprasti gabumai, 
pasireiškė jo mpzikalis geni
jus. Tas genijus augo vaikui 
beaugant kolei neišaugo į di
džiausi pasaulį muzikos ge
nijų. . . ... ..

Beethoven’o turtai ne au
go lygiai su jo genijų. Betur
įs gimė ir niekuomet per vi
sų savo gyvenimų turtingu 
ne liko. Veidas jo negražus 
)UVO.

didnamius pastatyti, tik dęl- dėjo mirtis
o. jie šiandien stovi. Žuvo Judas, žuvo parizejai,

Kur tik pasauly randame žuvo visir Tiesos1 priešai. (Nė- 
progresų, ten' matome, kad'ra jų bei pėdsakų šiandien, 
žmonės ne laisvės nuo gam- Žuvo, žūsta ir žus Tiesos 
tos įstatymų ieškojo, bet dė- skelbėjos, Bažnyčios priė
jo visas pastangas, kad tuos šai. • —. ■ ■
įstatymus pažinus, kad tuo

Tiktai žmogus, kurs klau-šimtus milijonų pasekėjų, 
so gamtos įstatymų, progre- Melo pasekėjai, Tiesos prie- 
suoja; tik toks tegalės pa- šai, kovoja su Tiesa be pa
dalyti išradimus ii- su išra- liaubų, bando pasiliuosuoti 

Jojo apsileidimas dar Jdimii pagalba paliuosuoti nuo jos, gyventi be jos. Gy- 
negražesniu jį darė — tik žmones nuo tos pačios gam- Į veninio neranda — tik mir

tį. Pragaro vartai neperga
lės Tiesos. Tik tie, kurie jai 
tarnauja, turi gyvenimų, 
progresuoja- ir yra TaišviJ 
JjjĮ,v ra •galingi.

Lietuvos politikai yra mokyti žmonės. Jie sugeba cituoti 
ius Vakarų Europos universitetų porfesorių žodžius a- 

Įe dumomijų, demokratijų ir kitus “aukštus” dalykui' ir tur- 
; bando prisilaikyti jų nuomonių Lietuvos valstybę betvar- 

kydami. Bet ar visuomet specialistai toli mato—kitas klausi- 
pa. Specialistas taip įsigilina į smulkmenas, kad tankiai ne- 
ipąjėgia matyti visų. Anot Freudo visi mes esame būrio žu^p-' 
b, taigi ir mokslininkai jais yra; visi jie turi būrio komplefc- 
į Dėlto tai įvairios mokslo akademijos nesykį yra pasmerkų- 

iius išradėjus; nes, girdi, jų išradimai nesutikę ąu 
mojo mokslo dėsniais, tikriau sakant—su jų būrio 
pažiūromis, šiandien pasaulis juokiasi iš jų pasmer- 

ir vartoja genijų išradimus.
Kaip tik tuo laiku, kuomet John Stuait Mill imponavo Eu- 

savo ekonominėmis teorijomis RoŠdely gimė Koperaciją 
D'io teorijos žengia į kapus, o tuo tarpu tuomet nežinomas 

Koperacija, išaugo į milžinų ir viš .dar tebeauga kas- 
sparžiau. Ne specijalistai pagimdė koperacijų*

? Kaip mūsų Lietuva bus tvarkoma? ar sulyg naujausių spe 
įjalistų-ptpfesarių kapitalistinių teorijų, ar bus duota pilna 

koperadjal plėtotis? .
•' Nuo to priklausys Lietuvos ateitis. " »• • •

Dolerių garbintojo akijnis ka, nepripažįsta gMtt>S *1SF ■ 
žiūrint jo gyvenimas buvo fatumų, gali laukti likimo, 
nelaimingasjt neaaiidiiiga^feks ištiko žmogų, kurs su 
o vienok'dabar,kuomet suka- liepsnojančiu žibintu ėjo į 
ko šimtas metų nuo jo mir- pilną dinamitą kambarį. Jis 
ties (kovo 27, 1929) jojo žuvo, 
kompozicijos skamba po vi-i Taip kietai. elgiasi gamta 
są pasaulį, visas pasaulis jįlgu tais, kurie priešinasi jos 
atsimena, visas pasaulis gar-! įstatymams. Tiems gi, kurie 
biiia, nes jis teikė “džiaugs- yra pažinę josios įstatymus | 
mo ir laimės daugeliui žmo- <r prie jų prisitaiko, ji duo
nini Nieko už tai geresnio ir ’fo savo galybę ir tikrą lais- 
prakilnesnio nėra!” Ir jo Vę nuo matcrialio pasaulio, 
vardas niekuomet pamirštas Gamtą pdi vergauja' tam, 
nebus!. r ■
Kas žinos apie Ėockefellerį 

2027-ais metais?
' / *

“Naujienos” bara komu
nistus, kam jie “pamylo ki- 
mis” ir kam džiaugiasi, kad 
kinai kovoja už laisvę ir kam 
jie keikė tuos, kurie kovojo 
už Lietuvos laisvę. “Naujie
noms” nepatinka toks komu
nistą nusistatymas, nes lais- 
vanorių organizatorių tarpe 
buvęs- Vladas Požėla — so- 
cial^demokųat^B.

Bernjiusteriaudamas drau
gas Požėla vos tik neprarado

kurs žino josios įstatymus ir 
jų klauso, žudo tą, kurs ban
do būti “įpišvas” nuo jų. 
Užtat mes ir stebimės iš ga
ro, elektros ^r kitų gamtos 
jėgų — žmogaus rankose.

•’f * '
Su Tiesa yra tas pat kas 

su gamtos įstatymais. '

“Dabar. “N~-os” l»ara kas
dien tuos, kūne neleido Po
žėlos ptanašiktei išsipildjii, 
ka4,. gileli,^nebžilgo Lietuvo
je plevėsuos iatidona vėlia
va! ‘ ittl

Z

Aitvaras ieško 
giminių

šia, bet visgi atsiras vienas 
ritas senas, ar jaunas Ait
varas ką ne kiekvienoje ko
lonijoje.' Man seniui sunku 
skraidyti po visas lietuvių 
kolonijas ir aprašinėti juo
das gyvenimo puses, juoktis 
iš jų ir verkti dėl jų. Jau 
man ir akys ^baigia g :sti nuo 
ašarų. Pasigailėkite, jūs ma
no giminaičiai,'manęs seuio 
ir parašykite kiekvienas iš 
savo kolonijos. aitvariškUs 
laiškus mano vardu į “Dar
bininką.” Aprašykite visas 
savo kolonijos blogas puses 
iš kurių jūs juokiatės ir dėl 
kurių jūs verkiate.

' Jūs .visi, lietuviai katali
kai, praneškite man, jei kur 
pamatysite *eano gim naitį. 
Štai kaip juos pažinsite-: jie 
pajuokia viską, kas yra blo
gą, peiktina; tik nesumaišy
kite'juos su kitais,, kurie ir
gi moka pašiepti. Aitvarai 
niekuomet nepašiepia atski
ro žmogaus, niekuomet ne
rodo pirštu į paklydėlį, nie
kuomet nepašiepia savo ak
menio priešo, niekuomet ne
pajuokia su piktumu, nie
kam nekeršija — jie nepa
žįsta piktumo, neapykantos,’ 
pagiežos. Jie mato blogą ir 
juokiasi per ašaras. Taip 
juokėsi Gogolis rašydamas 
“Miortvija Dusi,” Mirusios 
Sielos.

Nesumaišykite Aitvarus su 
tais, kurie ieško 'priekabių 
prie saujnepatinkamii žmo- 
lių, užgaulioja juos savo ko
respondencijose, varinėja 
savo mažus kerifelius, pyks
ta, koliojasi. Tie yra ne 
Aitvarai, ne mano giminės 
—jie yra paprasti peštukai, 
smulkūs, maži žmonės.

Atsiliepkite, Aitvarai, ir 
yįsi į talką man seniui,. 
“D-ko” Aitvarui!

— Aprašysim mūsų “Miru- 
sias Sielas” ir “Sergančias

ižrjl vk« —■—> - 
šokius?jnŪūdiligltb rabzAlius^ štaTyntai.

* * ’ 7"'-f ,r —--r-

Nieks nejoja—nešvytruoja ' 
Ietys saules spinduliuos;.:1 / 
Tiktai vienos vargo dienos 
Spaudžia šalį Vilnijos.

J ’ t
■ ■ - fz
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Ten tėvelis-—sengajvėlis 
Laikus mena vokiečių: 
Jani ištverti, iškentėti 
Mažiau teko tad kančių. .

f

Motinėlė—senutėlė " ■ 
Graudžiai verkia paslapčia: 
Nes gėlelę—jos dukrelę 
Lenkai nuskriaudė nakčia.

Mūsų reporteris, Aitva
ras, lekia į vakarus lankyti 
kitas kolonijas. Belakstyda
mas gal jis suras savo gi
minių vieną-kitą, bet nesiti- 
d surasti visus saVo gimi
naičius. Jis prieš išlėkda
mas prašė paskelbti sekantį 
laišką ir prisižadėjo rašinė
ti, ką matys įvairiose kolo
nijose, Jis turi ypatingas 
akis ir pastebi tą, ko.kiti nė 
nepatėnaijm Žiūrėsim, ką jis 
parašys iš keliones. Redak
cija. |

'Aitvaras

P. S. Mano giminaičiai 
Aitvarai gyvenantieji gyvo
se kolonijose, kur katalikai 
yra veiklūs'Susipratę, nerei
kalauja skubintis atsišaukti 
— gali dar-palaukti. Tie-gi 
mano giminingi Aitvarai, 
kurie gyvena’ apsnūdusiose 
kolonijose, kur Kuropatki- 
nai yra generolais, atsišaukit 
neatidėliojant. ." •

Žinau, kad yra keli mano 
artimi giminės New Yorko 
apiclinkėje. Atsiliepkit tuoj 1

Aitvaras

SENATORIŲ IRKONGRES- 
MONĮUGOS

Sulig vėliausio akto, kuris 
aprūpina paskyrimus valdžios 
įstatyindayystiniui skyriui, at
lyginimas fedęralių senatorių 
yra $10,000 į metus ir $530 ke
lionėms. Jiems leista pasam
dyti kelius darbininkus. Jeigu 
senatorius išrinktas kokio ko
miteto pirmininku, tad gali pa
samdyti daugeli darbininkų. 
Senatoriai, kurie nėr komitetij 
pirmininkai, gali pasamdyti 
keturius darbininkus — kurių 
algos turi būti $3,300, $1,940, 
$1,830 ir $1,520. Senatorių ki
tos išlaidos, kaip tai rašomieji 
daiktai, prakalbų atspauzdini- 
mas jr_paJufLeJaį,.attygįnainos.

Kongresmonai gauna $10,000 
Į metus ir kelionėms $400. Į- 

ninku gali savo arba žmonių lė
šomis pasamdyti. Bet paskiria 
$1,760,000 dėl darbininkų ku
riuos sariido kongresmonai ir 
teritorijų delegatai; tokiu bū
du kiekvienas kongresmonas 
gauna $4,000 Į metus užmokė
ti vienam ar daugiaus darbi
ninkų. Kongresmonų kitos iš
lakios kaip rašomieji daiktai, 
prakalbų atspauzdinimas ir 
pamfletai atlyginamos.

e

t

Lietuvos nepriklausomybę— Ir suprašy tu žmogus, ko 
_—i^Naujieno^ * “

Fratinginimdr Šiandien, rytoj 
padarysi tą pat, fr po ryt bus tas 
pat—Šekspyras.

• • •
Tuščias darbas vaikytis, tinka

mu laiku pradėti—4ai svarbiaurias 
daiktas.—La Vontaine.

• • •
‘ Negnaibyk lįežuviu nedalyvau- 
jaučių tavo kalboje, nes bijosis ta
vęs ir dalyvaujantieji.

" "t .• .
i)ievo JtažnyČia 

Ta Žmngaftn iriola

KRITIKA
Pageidauju, kad jeigu dar 

Aitvaras.nėra išvažiavęs į kitą 
kolonija, kad tol i aus ir neva* 
žinotų. Jeigu Aitvaras važinė
tų “Keleivio” vežimėly, aš nie
ko nesakyčiau — labai tiktų —■ 
bet “Darbininkui,” kiek man 
išrodo, netinka.

T 4. -J • “K
Geras tėvynainis privalo

vartoti kaip atvirutes. 1
klal yra tan tikram rasto*
vinyje, Bvtoo yra 40 trakią.

dabnnhijus”
888 W.Brosdway
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ne vienatinis bus laikraštis, 
kurs Basanavičiaus atmini
mą aptemdė. Ir piktas pa-nius, liaudininkų vadas, ne

rado—sau-4iakamės—žmones.
▼ Vtiiiitct tttV jctiii illVllvoilt; 

už jas.
įlįljlįlĮįiLįĮ
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juoke šv. Jono kleboną Gar- 
hes Kanauninką Milkauskį, 
kurs su-kanauninku Tumu 
sėdėjo stalėse ir su manto- 
leta nulydėjo velionį į pat 
Rasų kapines:. “iezvrykla 
goriiivošč.”

Šaltis tą ’dįęną pasiekė že
miausio šiemet laipsnio, *— 
236C. Dauguma, neturėda
mi kuo gerai apsivilkti par
bėgo namo. Prie kondukto 
vis dėlto liko didžiulė minia

X *

tuvių. Besišnekėdami, su
laukėme pirmos valandos 
nakties. Nesinorėjo nė mie
go.

Rytą 9:30 vai prasidėjo 
gedulo pamaldos. Iš kaimo 
atvyko nemaža kunigų su 
Trakų, Švenčionių, Binekąl,- 
nių dekanais. Jie jau žino
jo mūsų nuotaiką. Jų turi
ma radio priimtuvai, tad 
doc. Tumo pranešimo 11-17 
d. vakarą klausyta netik Vil
niuje pas d-rą Alseiką ir 
pas kun. Bieliauską, bet 
Trakuose ir Kalesninkuose. 
Aš pirmą kartą įvertinau 
radio — žinias, tas laisvas, 
niekieno necenzūruojamas 
ir greitas. Jų klausyti iš to
lo, jausti, jog per šimtą ki
lometrų tau kalba mylimas 
ar gerbiamas žmogus, esama 
itin gera.

Mišias su visa asįstencija 
pantifikališkai laikė pats 
arkivyskupas Jalbrzykows- 
kis, bet pralotų stalėse ne
buvo matyti, nė vieno kapi
tulos nario: nei Michalkevi- 
iaus, nei Hanusavičiaus, nei 
Žougolavičiaus, kurie buvo 
aT dėjos lietuviais; iš kitų 
ko ir bereikalauti. Tai pa
sergėjo demokratų “Kurjer 
Wilenski” ir ,pasakė Vil
niaus pralotams pamokslą 
“Niewlašciwe stanowisko.’’ 
Kitą rytą endekų laikraštis 
“Dziennik Wilenski”r pasi
teisino, kodėl Kapitula ne
buvusi pcf pamaldas ; bū
tent, kad jis nebuvęs to ver
tas, nes įdavinėjęs kapitulą 
valdžiai ir pakartoja du do
kumentu, kitkart 1920 met. 
kun. Maėiejevičiaus jau pa
skelbtus Vilniuje. Tai be-

kad ne visi lietuviai turi už
tektinai doros, kad susivie
nytų tuo-dėkingumu.

Lietuva yra maža valsty
bė ir turi daug vargų san
tykiuose su pasaulio valsty- 

Jei būtų naudinga 
t paramos iš to popie

žiaus, kurį gerbia ir myli 
trys šimtai milijonų žmonių 
įvairiose tautose ir valstybė
se. Liaudininkų partija, sa
vo įgaliotinio p. Toliušio lū
pomis, tą didžiausią pasau
lyje dorinę jėgą neteisingai 
įžeidžia, žinodama, kad tuo 
įžeidimu prieš Lietuvą krei
pia trijų šimtų milijonų 
žmonių jausmus ir ūpą. Aiš
ku, kad tai partijai nerūpi 
palengvinti, Lietuvos santy
kius su užsieniu. Nors ne
lietuvis, Šv. Tėvas daug 
daugiau myli Lietuvą, negu 
liaudininkai.
. Dabar žiūrėkim, kaip- To
liušio atstovaujamieji liau
dininkai rūpinosi Vilniumi. 
Jį lengva buvo neužleisti 
lenkams, o sunku atgauti. 
Pareiga ginti Vilnių buvo 
Lietuvos ministerių kabine
to* bet to kabinetojsryšaky, 
192(fm. spalio mėnesyje, bu
vo p. Kazys Grinius. Jis 
yra liaudininkų vadas ir iš 
jo rankų lenkai paėmė Vil

Vyriausybės pareiškimą 
svarstant, Lietuvos Seime 
šių ų kovo 3 d. p. Toliu- 

frakcijos 
vaidu, peikė vyriaus 
už atnauj imrną . santyki^ 
Šv. Tėvu ir kaltino popiežių^ 
už pripažinimą Vilniaus len
kams. Nors mums labai ne
malonu kištis į politikuo
jančių partijų ginčus, bet 
negalime tylėti, kada iš mū
sų tautos, aukščiausioje jos 
įstaigoje kyla neteisingas ir 
užgaulingas balsas, 
ūžiantis Šv. Tėvą.

Toliušis labai gerai žino, 
kad Vilnių lenkams pripaži
no Ambasadorių Konferen
cija, kad toje Konferenci
joje dalyvavo didžiųjų val
stybių atstovai: Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos, Japo
nijos, kad toje Konferenci
joje popiežiaus atstovo ne
buvo. Ponas Toliušis nie
ko nesako apie tų valstybių 
kaltę, nepeikia mūs Vyriau
sybės už palaikymą santy
kių su jomis, bet kaltina 
Šventąjį Tėvą už tą, ko Šv. 
Tėvas nepadarė.

Lenkams Vilnių valdant, 
Šv. Tėvas nepriskyrę_ Vil
niaus vyskupijos ~prie Lie
tuvos bažnytinės provinci
jos, bet tas nereiškią, kad 
Vilnius būtų pripažintas len- nių. Liaudininkų partija ne- 
kams. Lenkai norėjo, kad 
Vilniaus vyskupija būtų pri
skirta prie Varšavos metro
polijos. Šv. Tėvas tam pasi
priešino, Vilnių pakėlė į ar
kivyskupiją ir padarė ne
priklausoma nuo Varšavos. 
Lietuva yra ir bus dėkinga 
Šv. Tėvui už tatai ir liūdi,

■_ • _ ■. —i. .l ......■■■■ ,1 , ,1 —
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tik nepaskaitė to jam į kal
tę, bet, pigiai progai pasi
taikius, jį iškėlė į Lietuvos 
Respublikos prezidentus.

Kaip tam žmogui rūpi 
Lietuva, pasirodė 1927 m. 
vasario mėnesyje, kada jis 
stačiatikių sentikių cerkvėje 
vedė pačią rusę, kurios vy-

MINISTERIŲ KABINETO DEKLARACIJA
Skaityta Seime 1927 m. vasario 25 d.

Stingančių sumų mes galime susilaukti ir iš 
mūsų brolių Amerikoje, kurie gausiai prisidėjo 

'bekuriant Nepriklausomą Lietuvą, mėgindami 
— eiti-sugavo kapitalais į mūsų ekonominį gyveni

mą. Vėliau apsivylę jie grįžo atgal Amerikon, 

tefešūoti, lie t Vis dėlto'gailina. Jiems buvorsun- 
koka prisidėti mūsų ekonominiam gyvenimui 
kelti jau ir dėlto, kad tie jų, kurie tapo Ameri
kos piliečiais, nebegali įsigyti Lietuvoje nejudo- 
mojo turto. Lietuviai, kaipo ūkininkų vaikai, no
ri daugiausiai fiirkti žemės, o negalėdami dėl įs
tatymo varžymo tai padaryti, dažnai nebegali 
savo kapitalų įdėti Lietuvon. Šioji liūtis4turės ‘ 
būti pašalinta tuom, kad Amerikos lietuviams įs
tatymų bus pravestas kelias įsigyti žemės Lietu
voje. Kita kliūtis — amerikiečiai tegalėjo ką 
nors veikti Lietuvoje tik atvykdami patys čionai 
gyventų. Vadinasi, tas, kas nenorėjo nustoti 
uždarbio Amerikoje, kitaip negalėjo nieku būdu 
prisidėti prie mūsų ekonominio gyvenimo, kaip 
£ąčL siųsdamas savo giminėms pinigų. Jau tas 
ffiktas, kad tokių piniginių jicrlaidų tūri 1r ic apie 
30 milijonų Titų kasmet, rodo, kad suinteresąr 
vus Amerikos, lietuvius įpūsti ekonominiais rei
kalais, mes galėtume laukti iš jų didesnių su- 

«mų. O kad galėtų lietuviai, nepamesdami Ame
rikos, dalyvauti Lietuvos ekonominėje apyvar- 
4eje, reikia, kad visu* dokumentus ir valst-ybi- 
uitis aktus jie galėtų daryti Amerikoje mūsų 
konsulatuose. Taigi, pačių konsulatų skaičius 

/Teikės padauginti ir praplėsti konsulatų funkci
jas. Gali būti kad teks vienam iš didžiųjų Lietu
vos Bankų, kaip kad Lietuvos Bankas, pavyz
džiui, turėti savo agentūrą Amerikoje. Juk įvai- 

Aiųerikos bankuose lietuviai turi sudėję 
i pinigų, gi %% už indėlius tai kur kas 

mažesni nei Lietuvoje. Taigi mokant didesnį nei 
Amerikoje nuošimtį už indėlius, bet mažesnį nei

daūgelio lietuvaičių ■TRYS DIENOS OKUPUO
TOJE SOSTINĖJE

i- «

(Tarinys)
Bęt Vilnių ginti 1920 ine- Prasidėjo ekspertacija. De

legacijos nariai negalėjo at
siginti sveikinančių, glamo
nėjančių, bučiuojančių, aša
rojančių vilniečių lietuvių. 
Jų taip pat būta netikiu, ar 
atvažiuosime, o laukta, o pa
siilgta, kaip brolių iš už jū
rių. Vos galėjome išlaikyti 
prideramą rimtumą; ir pa
čiam mūsų liūdėjimui netiko 
tie ašaringi džiaugsmai; aš 
juos laikiau bendros nelai
mės, ne bendro apsidžiaugi-

tais labiausiai turėjo krašto 
apsaugos ministeris p. Žu
kas. Lietuvos strategijos 
mokslininkai kada noi*s pa
skelbs, kaip jis valdė mūs 
tautos kariuomenę tada, ka
da mūs Vilnius teko len
kams. Pasaulis jau šiandien 
žino, kad tos kariuomenės 
ties Vilnum buvo tiek maža, 
jog nė trijų dienų negalėjo 
atsilaikyti lenkams ir dėl to 
Anglijos vyriausybė nesu
skubo sudrausti lenkų vv- mc ašaromis, 
riausvbę pirma negu Želi
govskis užėmė Vilnių. Mūs 
narsioji kariuomenė skau
džią Vilniaus puolimo žinią 
patyrė stovėdama toli nuo 
Vilniaus, nedalyvavus kovo
se už jį. Ji buvo ten, kur 
p. Žukas buvo jai liepęs.

' Liaudininkai nepapeikė p. 
Žuką užtat, bet, pirmą j ai 
progai pasitaikius, jį įtrau
kė i savo kandidatų sąrašą, 
siūlydama Marijampolės a- 
•pygardos lietuviams rinkti 
p. Žuką atstovu į Seimą.
/Dabar“ jau aišku, kas kal

tas, kad mes neturime Vil
niaus,—tik nekaltas yra Šv. 
Tėvas, kuris niekad nevaldė 
ginkluotų Lietuvos jėgų.

Bet kodėl liaudininkai jį 
kaltina ? Tą klausimą atsa
kysime prisiminę seną įvykį 
iŠ istorijos. Pirmame am
žiuje, 64 metais, Neronas 
padegė Romos miestą. Po 
gaisrui gyventojai buvo taip 
pat nepatenkinti, kaip mes 
Vilniaus praradime. Nero
nas turėjo daug šnipų. Tiems 
jis liepė skleisti gandą, būk 
krikščionys Romą padegę.

Katedroje katafalkas švie
tė šimtais žvakių. Visą jį 
tuojau apklojo vainikais, ir 
vis naujų nešė. Galop jų 
buvo 63.

Mums priimti Laikinojo 
Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas dr. D. Alseika pa
ruošė vakarienę, dalyvau
jant daugybei Vilniaus lie-

Paskui jis apsimetė tikįs 
tais gandais ir ėmė žudyti 
krikščionis, vienus deginda
mas, kitus paduodamas plėš
riems žvėrims, kitus kan
kindamas. Liaudininkai pri
silaiko tos pačios doros. Bū
dami kalti už ką mes Vil
niaus netekome, jie nuolat 
kala visiems, būk popiežius 
už tai kaltas.

Taip elgiasi visi, kuriems 
dora tiek terūpi kiek liaudi
ninkams. Bet mums reikia 
prisipažinti, kad p. Toliu- 
šiui už jo kenksmingą Lie
tuvai kalbą išmokama alga, 
o tą algą sudeda Lietuvos 
žmonės. Tos algos jis tikrai 
nėra uždirbęs.—“Šaltinis”

Kun. P. Būtys

Lietuvoje,' mes galime pritraukti ten gerokai in
dėlių, kurie bus indėliai pastovios valiutos ir pa
lengvins žymiai mūsų piniginę rinką.

Šalia kredito sąlygų pagerinimo turi būti 
naujų rinkų mūsų gaminiams suradimas ir jose 
įsitvirtinimas. Mūsų artimiausias kaimynas, su 
kuriuo daugiausia prekiaujame, vokiečiai, įsi
vedė jau 1925 metų gale pas save tokius muitus 
ir sanitares priežiūros taisykles, kad tai mūši; 
eksportai sudaro nepergalimų kliūčių. Tuo tar-

sada turi būti didesni, nei nuo senai įsikūrusios. 
Taigi, ir mokesčiai savaime didesni turi būti, 
nei paprastai būna. Be to, stoka statistiniu ži
nių nesutvarkytas finansinei administratyvis a- 
paratas. Stoka finansinių įstatymų, pagaliau, 
sunkumas apskaityti be ilgamečio prityrimo val
stybės išlaidų didumą, — visa tai daro finansinę 
sistemą gana sunkią. Tik pakeisti jos be didelio 
prityrimo- negalimą, < 
servacijos, kaip ji taikoma gyvenime. Visos, ži-

lydėtojų ir špalerai žiūrėto
jų. Tie žiūrėtojai, laikėsi 
ramiai, palankiai, visai ne 
taip, kaip kitkart pakursto- 
mi agitatorių. Kąn. Mil- 
kauskis parsigabeno dau
giau moralio turto, neg en- 
dekuojanti kapitula: jį lie
tuviai parlydėjo savo sim
patijomis ir gilia pagarba; 
tautų santykiuose tokie as
mens tepavaidina žymią ro
lę, ne “Dz. Wil.” rašytojai.

Pagaliau, a. a. Basanavi
čių į kapines palydėjo ne 
tas vienas lenkas kan. Mil- 
kauskis, bet universiteto 
profesoriai su buv. rekto
rium Zdziechowškįū, senato
rium Krzyžanovskiu, redak
torium L. Abromavičium, 
laikraštininku Wyslouchu 
(Šecho brolvaikiu), Šwie- 
ehowskiu ir kitais; jų laik-. 
rastis suskaitęs apie 100. 
Tai ir kapuose tarpe daugy- 
bės kalbų lietuviškai, buvo 
keletas lenkiškai: minėtųjų; 
senatoriaus Krayžanayskio 
ir red. L. Abromavičiaus ir 
k. O jų turinys tiek buvo 
kilnus, kuklus ir žmoniškas,-^'1 
jog lietuvių atmintyje pa
liks per ilgus metus.

Pačią poetingiausią kalbą 
pasakė kun. Stankevičius, 
Seimo atstovas, - gudiškai. 
Kalbėjo ir žydiškai vienas 
laikraščio bendradarbis^ -

A. a. Basanavičius gavo 
pačią vaizdžiąją vietą Rasų 
kapinėse, prieš priešais baž
nyčią, prie pat didžiojo tą 
ko. Tai ir paminklas jam de> 
rėš pastatyti nors kuklus, 
vis dėlto nors gi dailiskai į-

Multimiliomerka 
ward Russell Thomas 
pranešimų išteka už Jungt. V. 
buvusio vyriausio inv
riaus Pulk. L. G. Ament. J

'< ■-Jį, 
visų nuotaika buvo kuokil- 
niausia, gausingos 
vertėtų pakartoti s 
fiškai."

Trečią dieną po pietų 
legaeija grįžo namo vėl p. 
Vilniaus Starostos ly< 
taip pat daugelio lietuvių: 
Alseikų, Stasių, studentų d 
kitų į Zaviešų stotį, parei- 
veždama malonaus įspūdž 
jog Vilniaus gyventojų nuo
taikos pakitėta. Poc. Tu 

(Iš “Lietai

REDAKCIJOS ATSAK
- Komiteto nariui, 
Mieli. — P. Medonis © 
no ir nėra reikalų bėk 
Netalpinsime.

V. Jedinkui, Detroit,* M 
J3T. Korespondencija apie'D 
vos nepriklausomybės su 
tuvių paminėjimą tilpo 
bininko” No. 17. Protestantą 
turbūt nepastebėjo tilpusių ap
rašymo.

A. Da-s, Cieveland, Ohia 
Tamista be išsikoliojimo: tn^-Sj 
bąt- negali parašyti. Tai ne at- 
sakymas į koncerto aprašymą, 
kuris tilpo “D-ke-’’ No. 22, bi 
Maikiškas šmeižtas

airiui, Freeland, Pa.
Tamistos lietuvių ka 

kritika netinka. Net alpinsime.
Parapijonui, Detroit, Mich.

— Tamista smerki realestati- 
ninką, bet nepaduedi-ką jis to
kio baisaus padarė. Be to, ta-

o prityrimas-ateina is-ob- . stą^ųs.

klubo salėje /&ųyo a. a. Ba- hie pačiame* ai^ąšyjtjeį
Vakare didžioje Palionio aW

lenkai, gudai ir.^i; «W>. M.(Ęus daugiau)

neini

J j lis

■ ir*" t w j > į 9
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žemas, mes neturime kuo sukelti intereso gre
timuose kraštuose sudalyti su mumis prekybos 
sutartis, duodančias mums lengvatų kituose 
kraštupsc.^ Pritaikinti mūsų muitų tarifui pre
kybos jioli tikos reikalams, Vyriausybė prašys 
Seimo taip pakeisti muito tarifą, kad Ministerių 
Kabinetas turėtų galimybės kelti veikiantį tari-’ 
fą atskiroms prekėms ligi 200%. Kartu Vyriau
sybė eis ir prie maksimalio tarifo taikinimo 
tiems kraštams, kurie neturi prekybos sutarčių 
su mumis. Eidama šia kryptimi ir-sudarydama 
visą eilę prekybos sutarčių abipusiškumo princi
pais su kaimynėmis valstybėmis. Vyriausybė ti
kisi ir savo rinką, sutvarkyti ir svetur savo inte
resus apsaugoti.

Greta rinkų suradimo Vyriausybė dės pastan
gų sustiprinti ir pati mūsų eksportą. Taip, pa
vyzdžiui. žemės ūkio koperacijos sluogsniuOse 
reiškiama mintis apie priverstiną dalyvavimą 
pieninėse iš Vyriausybes pusės ras pritarimo, 
jęigu tik bus pakankamai įsitikinimo fealėje 
naudoje kraštui,—Sviesto ir kiaulienos didesnis 
išvežimas ir tai net vietinio vartojimo sąskaitai! 
bus. turbūt, ncišvengtinas dalybas. '

Po kredito ir rinkų reikalų — finansai. Mū
sų finansai toli gražu nesutvarkyti: iš vienos pu
sės pati mokesčių sistema labai netobula, iš kitos 
— renkami jie netobulai. Apdėjimąs iy 
mas mokesčių dažnai bereikalingi; juridinfrrpa- 
grindo ir be tikslesnio apskaitymo. Visi mūsų 
mokesčiai ligsiol buvo nudažyti dideliu fiskaliz- 
mu. Žinoma, besikuriančios valstybės reikalai vi-

Įima. Kas mokėtojui buvo skaudu, tai mokesčių 
dėjimo organų nuožiūra, kuri turėjo atstoti įsta
tymą. Tegu bus kad ir sunkoka našta, bet visi 
mokėtojai lygiai ir teisingai apdėti, jie neš savo 
naštą be didesinų nusiskundimų. O daugiau tei
singumo mokesčių išdėstyme galima pasiekti. 
Imkime, kad ir pelno mokestį, dėl kurio daug ir 
labai teisingai nusiskundžiama. Juk galima bu
vo jau senai jis sutvarkyti tinkamai. Kas pasa
kyta dėl šio mokesčio galima pritaikinti ir prie 
daugelio kitų. Reikia dar pasakyti, kad dėl drau
smės ir bausmės stokos nemaža pajamų eina ša
lip iždo. Besi imant gi griežtesnių priemonių ko
voje su šmugeliu, atsipirkimais nuo mokesčio ir 
tt., gulima iždo pajamos žymiai padidinti. >Šia 
kryptimi Vyriausybė įeis su visa eile pagrindi- 
įfhi įstatymų. Monopolis gali duoti daugiau pa
jamų, nei duoda, gali didėti ir muitų pajamos, 
jeigu tinkamai sutvarkyti sienų apsaugojimą. 
Pajamų padėjimo teko laukti ir iš valstybinių 
turtų.
—Kur negalima didinti pajamų* reikia tvorkin" 
giau sutvarkyti išlaidos. Yra nemaža išlaidų, 
be kurių galima apseiti. Pirmon galvon turės 
būti peržiūrėtos išlaidos administracijai, ypač 
turįnt galvoj, kad prie 230 mil. valstybinių išlai 
dų prisidedu arti 30 mil. savivaldybinių. Mūsų fi- 
TiahsiĮ sūstiprinfmas be žymesnių sutaupymų ad
ministracijai išlaikyti vra neįmanomas. Šia kry
ptimi teks irgi visą eile pagrindinių įstatymų iš
leisti

mija. Doc. J. Tumas 1:30 
vai. kalbėjo apie Basanavi
čių — tautos simbolį. Prof. 
Janulaitis apie reikšmę L. 
Mokslo Draugijos lietuvių 
visuomenei, ypač jaunuome
nei. Red. Abromavičius len
kiškai paskaitė atminimą, o 

Wejęhert - Kairiukštienė 
tam atsitikimui sukompo
nuotas eiles lenkiškai: jos 
turiniui ir karšta deklama
cija padarė publikai kuogi- 
liausi įspūdį. Jos bus iš
spausdintos Kaune.
Akademijai pasibaigus, mū

sų operos artistai davė vil
niečiams koncertą, akompa
nuojant kom])ozitoriui p. 
Gaikauskui. Vilniečiai ilgai 
nepamirš p. Grigaitienės ir 
n.—A. Sodeikos giedojimo 
l»er vyskių>o mišias Ka
tėti roję ir klubo salėje. Aš 
pirmą karta'girdėjau mūsų 
artistus, dainuojančius to
kion palankumu publikai.

Kitą vakarą buvo pas dr. 
Alseiką rautas. _ Sukviesta 
laivo lietuviams palankiausi 
visų tautų žmonės — lietu-

kus. Įlašant reikia paduoti kaS / 
ir ką padarė. Nedėsime.

Jonui Juciui, Paterson, N. J. S 
Parašyk, kuriame numery til- S 
po žinute apie žuvusius 57 inąif? 
nerius ir gausi atsakymą.

Pildančiam parapijos nutari* 
musr Cieveland, Ohio. — T 
daikos valakai turbūt usn 
apžėlę, kad neišduoda vai 
Aitvaras jau kelionėje ir nžl 
sileidinią perkelius gerai 
kratvs.

Lietuva! mano tėvynė, tu 
kaip sveikata!

Kiek tave reikia 
tiktai žino, kas tavi

Šiandiena grožį tavo 
kūme matau ir vai 
gi uosi' tavęs I..—A.

• •

“Katalikas, kuris 
mas neremia, ka 
spaudos, neturi teises 
tis geru Bažnyčios

REIKALINGAS
VARGON

- Taąjaas^aUiĮMdrit 
antrašu; KUN. A 
4400 S.



CLEVELAND. OHIO tędaktonus—Kun. C. -Matulaitis,
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Katalikių moterų vadų su
sirinkime Oklabomoj, City, 
Okla. P-lė Mary C. Duffy iš 
Newark, N. J. paskelbė savo 
planus ir sumanymus praplėti
mui katalikiško veikimo Ame
rikoj. -

DĖL SILPNŲ, NUVARGŲ- 
ŠIŲ, SERGANČIŲ VYRŲ 

IR MOTERŲ
Kiekvieną dieną Nuga-Tone pasitvir

tina. kad jos yra sveikata ir stiprumą 
i aula vejančios dėl žmonių, kurie turi 
silpną ir sergantį kūną arba turi trube- 
lio su skilvio ir nevirškinimo organais, 
gasus viduriuose, suirusi skilvi ir žar
nas. galvos skaudėjimą, nesveikas ke- 
įienis. tulžies ligas, koktumą, pūslės li
gas. apsivėlusj liežuvį, nemalonų kva- 
į»ą burnoje, silpną kraują, prastą ape» 
ritą, reumatiškus skausmus, silpnus 
nervus ir kurie yni labai nusilpę altel- 
;>ai..

Nuga-Tone suteikia turtingą.^ riebų 
kraują, stiprius nervus ir sveiką odą, 
nugina inkstų ligas, prašalina pūslės 
skausnuis. panaikina vidurių užkietėji
mą. padaugina žmonių švarumą, sutei
kia naujos energijos raumenims, ner
vams ir visam organizmui._ Nuga-Tone
pardavinėjamas su garantija, kad su
teiks pilną užganedinimą arba pinigai 

, grąžinami. Matysit garantiją ant kiek
vieno pakelio. Jas galit gauti bite ko
kioje vaistinėje. Neimkit imitacijų 
reikalaukit tikrų Nuga-Tone.

Chicago, Illinois.
Viee-Pirm. — j.

104 Dorchest

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

' . • - Jf

Dv. Vad. — Kun. P. Saurūsaitis, 
f i
1 f
i *e

II Vice-Pirm. — 
"S. 36 Norton

Dorchester, M
Iždininkė •

6 Conimonvėalf 
Vorcester,

Iždo globėjai -4- 
Kun. P.

50 W, 6ih, šti-ėet ,
So. Boston, Mass. ?•' * H.* 

J. Tatulis, 44 Harclav St.K '
VVorcester,' Mass.___ ____ ’
— V. J. Blavackas,
104 Dorchester St., 
"VVorcester, Mass.

t

M. Krupavičius, pirm. 
J. Endziulaitis, sekr.

------ —---------
Veltui statysite bažnyčias, 

veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsųjū- 
pesčiai eis niekais, jei-nemo-Į 
kėsite vartoti apsiginamojo iri 
puolamojo ginklo — geros ka-|Kast- 
talikiškos spaudos. — Pijus X

Worcester, t ;
“ $ ' J i 1 ė •

i- -

2334 So. Oaklėy Avė., “ 
Chicago,-Ulinojs.

Redaktorius—Kun. C. Matulaiti
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L dATbininkams ir LDS. 
žkuoposnariams

itą mėnesi, susirinkime 
Č£įų>s tuopos buvo iš
keikiančioji komisija 

paieškojimo budri LDS. or- 
eijos gerovei: svarstyti 

tins darbuotei sumanymus, 
projekta- 

kttlt ūf i ntniasi-ifleal i za -

BRIGHTON, MASS.

Darbininkai susirinkite

LDS. 22 kp. susirinkimas Į- 
vyks balandžio 1 d. š. m. 7:30 
vai. vakare, 26 Lincoln St. Pra
šome skaitlingai ateiti ir taip- 
gi atsivesti naujų narių. Skleis
kime savo organą “Darbinin
ką” kaoplačiausia.

Be to, nepasilikite skolingi 
ir ateikite užsimokėti. Širdin
gai kviečia

i

KATALIKIŲ MOTERŲ PADEKA LINDEN’O LIE
TUVIAMS KATALIKAMS

Šiuo didžiai ' dėkojame už 
gražią auką sumoje 193 dolerių 
60 cnt., surinktų kun-.Dagilio, 
laikant jam viešą, paskaitą .Jū
sų kolonijoj, sausio 25 <L, 1926 
m. ‘ --Ų.

Lietuvių krikščionių Demo
kratų partijos Centro Komite
to ’ ' Ą •

■ BROOKLYN, N. Y.
Basanavičiaus atmintis

P. Žadeikis, Lietuvos Konsu
las Chicagoje, laikraščiuose pa
skelbė rinkliavą aukų pastaty
mui Dr. Jono Basanavičiaus 
paminklo Vilniuje, prie kurio 
tai sumanymo ir ašr prisidedu 
su pataisa.

Visi atmename kaip dar ne
senai mūsų laikraščiuose tilpo 
mūsų TAUTOS TĖVO, Dr. J. 
Basanavičiaus atsišaukimas 
AUKŲ, AUKŲ Vilniaus ir ki
tų vietų Vilnijos našlaičiams, 
kurių namus-prieglaudas Len
kijos valdžia keletą kartų atė
mė išmesdama našlaičius gat
vėn, o kuliais Tėvas rūpinosi, 
auklėjo.

Dr. J. Basanavičius pats sau 
pasistatė PAMINKLĄ visų ge
ni Lietuvos vaiki] širdyse, ku
ris stovės tose širdyse iki lie
tuvių tauta gyvęs, ir su staty
mu jam paminklo iš akmens 
nėra jokios skubos, bet yra ki
tas skubus darbas, tai įkūri
mas ar pavadinimas BAŠA- 

vakaruose ir, kartas nuo kar- įSTAVJCIAUS VAIKŲ PRTE- 
to, rengs koncertus.

Apart didžiojo choro yra or
ganizuojamas jaunuolių Vyčių 
choras. Į tą chorą gali prigu
lėti nuo 9 iki 14 m. amžiaus vai
kučiai. Praktikai būna kas 
šeštadienis, lygiai pirmą va
landą po pietų, Lietuvių Sve
tainėj. Mokym&s veltui.

Girdėt, kad jaunuolių Vyčių 
choras tveriasi Collinwood’e, 
kur muz. V. Greičius po piano 
pamokų, kas šeštadienis apie 
septintą, valandą mokins dai
nuot pas pp. Dubauskus, 806

Šioje kolonijoje pasirodė Ta- 
radaikiškas lapelis. (Aitvaras 
jo dar negavo. R.)- .

Tūlas perkelis, aprašydamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienos paminėjimą, kovo G d. 
prasilenkė su teisybe. (Lai bū
na atsargus, nes Aitvaras pa
čiupęs už pakarpos gerai; pa- 
kratvs už neteisingumą. R.)

Kaip perkelis gali sakyti, 
kad Vyčių antroji daina nebu
vo gera, jeigu jis jos nežino. 
(Sulig Taradaikiško mokslo ir. 
nežinant galima rašyti. Be to, 
su nežinėliais Aitvaras pataria 
nepolemizuoti. R.). z

Parapijonas
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YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

t

jau tokių susirinki
mų vėikiančis komisijos Įvyko 

naudingu tarinių, 
s dar pirmas šios komisijos 

kiniai, bet jau spėjo pa- 
kadj galės atlikti dide- 

is darbus. Visus nutarimus 
sekančiam LDS. 72 

l susirinkimui. Kol kas lai- 
'slaptybėje. Pageidauja- 

kad Į tą susirinkimą nariai 
aitlingai sueitų.

veiks bendrai 
vba ir nariais.

Toji komi
su kuopos 

t

Viens iš jų

DETROIT, MICH.

Auka seserims

LDS. 72 kp. susirinkime ko
vo 20 d. buvo renkamos aukos 
seserims Pranciškietėms. - Su
rinkta $10.00 ir $10.00 paauka
vo iš kuopos iždo. Viso $20.00. 
Gražus pavizdys.

V. P. Jedinkus, Rašt.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kp. susirinkimas 
is sekmadieny, baland. 3 d., 

LUŠros Vartų parap., pobažny- 
>alėj, tuoj po sumos. Visi 
malonėsite pribūti ir ūž

ėti mėnesines duokles, 
is atsivesti4 naujų narių, 

aisirašytt'prie šio gražaus bū- 
io. Daiiginkim savo narių 

skaitlių o laikui bėgant turėsi- 
landą. Mes jau esam užsi- 
ę, pradžią naudingų ‘ dar- 

bažnytėlei, darbininkams ir 
svų vaikeliams. Tad mums 

a didesnių jėgų, kad galo
ne užsibriežtą tikslą atsiek-

LOS. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras, 
94 Bradford St.. Lawrence. Mass.

PIRMININKAS: J. Traiuavičius. 
175 Ames Street, Montello, Mass.

VICE-PIRM1NINKE: M. Blažauskaitė, 
70 Fairview St., New Britain. Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 
366 W. Broachvay, So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vaisiauskas, 
. 371 Portland St.. Cambridge, Mass.
T.lTERATINfi KOMISIJA: -

Kun. K. Urboną vyčius, 50 6tl> St, 
S.outh Boston, Mass. 

Kun. V. Ta škunas, 36 St., George St. 
Norwood, Mass. 

Kun. J. švagždys. 20 VVebster St, 
Montello, Mass.

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

KONTROLES KOMISIJA: 
Jonas Jaroša. 225 “1/ ’Street, 

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

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

New Britain. Conn. 
ATSTOVE Į K. FED. TARYBĄ: 

t mr M- Blažauskaitė. 70 Fairview St,Sekr. J. M. Vieraitis jęew Britam, conn.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, f

r..
i

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — t dol.—Eina 2-kartus per mėnesŲ- 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei-

Vienas Nr.-susipažinti siunčiamas , veltui.

-Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

Nei viena tattta negali kilti kultūroje ir 
gerovėje be mokytų vyru ir moterų. Kiekvie-.
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy-
rus ir mokytas,moteris. Taip ir pas lietuvius

būti.

Kiekvienas betuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių

1 > tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia
• ' '"^'itoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame-

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

"LIETUVOS ALBUMAS
: g Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 užsisakykite

'DARBININKAS’’
8outh Boston, Mass.

KAS DIENA -- KITA 
NAUJIENA

L. Vyčių 25 kp. choras Lie
tuvos nepriklausomybes dienos 
paminėjime pasirodė gerai.

Dabar Vyčiai visomis jėgo
mis .energingai stoja Į darbų ir 
pasiryžę chorų sudaryti iš apie 
poros šimtų narių. Tąsyk jie 
imsis už savo darbo: dainuos 
katalikų draugijų parengtuose

GLAUDA, Vilniuje, kur naš
laičiai būtų tinkamiaus aprū
pinti, kuriuos Basanavičius 
taip mylėjo ir dėl jų dirbt) kiek 
galėjo.
. Akmens paminklui aukos gu
lės ilgą laiką be naudos, o naš
laičiams visoko reikia šiądien, 
rytoj, ir todėl vįsi subruskime 
su skubiomis aukomis-duoklė- 
mis Įkurt Vilniuje BASANA
VIČIAUS VAIKŲ PRIE
GLAUDĄ

Jieva, Mikolainienė

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

“IšEIVip DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis . 

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina Įvairias ži- ’’ 
-nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
luietuvoje. -

“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.

Jo .Kaina Visur Veik Ta Pati:

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

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

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų,
3 mėn. 7 litai.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.

3-čias Seimas susirinko 
Sukti naują katarinką 
Sulig rusiška gaida: 
“V Maskva matuška aida!” 
Prasidėjo “dzyvų dzyvai” — 
Tai l»ent temų kur ‘SpaktyvaiP 
Tik rūškučiom imk ir semkis 
(Kol valdžioj dar ne Naeliam- 

kos!)

Ministerijos komisarai 
Visa išvirkščiai tik daro:
“Taupo” ten, kur duoti reikia, 
O ižde... bus'tuščia veikiai, 
Nes valdžios mūs privalumas: 
Skirt “bedarbiams” 

svfinas;
es Ttž-vis'metliatt palaike - 

Šiandien ji bet kokį streiką, 
Tat mūs pramonė silpnytė. 
Jau, kaip reikiant, ima griūti... 
Užtatai: “Šalin tikyba!” 
Užtatai: “Šalin tautybė!” 
Užtat-lenkui akys žiba — 
Jų mokyklų jau pridygo!.. 
Kad blogai pas mus nūnai 
Pats, brolau, tu numanai! — 
Tik kas “ponams” j akis 
Tiesą drąsiai pasakys?! — 
Pasakys ją ne kas kitas, 
Tiktai vienas musų “Rytas. 
Tat jei nori tai girdėti x 
Ir visam kas daros sviete 
Vis žinoti ir skaityti — 
Turi “Rytą” išrašyti 
Arba pirktis jį kasdiena, 
Nes kasdien kita naujiena.

“Ryto” Redakcija ir Adimi- 
nistracija Kaune Ožeškienės 
g-vė 3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina:

Pristatant Į nanrus metams 
62 lt., men. 6 lt.

Siunčiant paštu metams 50 
— lt., rnen. - 51t.

Užsieniuose metams 100 Utą, 
mėnesiui, 10 litų (Vokietijai 
Latvijai ir- "Estijai taikomus 
J Jetuvos 4u rifas! — ’

n choru ma
noma nusiimti! paveikslu? ir 

 

patalpinti spaudoje ir ofisuose 
garsinant savo; vakarą pirmą 
sekmadienį po Velykų. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų sūnai ir 
dukrelės neužmirštų savo pri
gimtos kalbos, žinokite, 'kad 
jiems yra geriausia proga prie 
Vyčių choro.

Vyčių svečias

Liet. Kat. Draugijų Sąryšy s 
surengė Liet. Dienai turtingą 
programą. Dalyvavo naujai 
perorganizuotas L. Vyčių 25 
kp. Choras po vadovyste mnz. 
V. Greičiaus, bažnytinis choras

po' Vadovystepanos 
kienės. Minėti chorai, matyt, 
buvo prisirengę ir sudainavo 
puikiai. " > •

Taipgi dainavo Stasė Grei- 
čienė keletą solo ir čižauskai 
porą duetų.

Kalbėtojai buvo net keturi: 
vietinis klehorias gerb. kun. V. 
Vilkutaitis, kun. Cvbelis iš Ak- 
rono ir advokatas Česnulis pa
sakė Įžanginę kšlbą ir pagalios 
apvainikavo artistas Vaičkus.

Publikos butb apie šeši šim
tai. Daug grįžo namo dėl sto
kos vietos. Surinkta apie šim
tas dolerių aukų. Garbė vaka
ro rengėjams už jų gabumą su
traukti tokią didelę minią šiuo 
bedarbės laikrt/. z

J. K.

NĖ VIENOLITO NEPELNY
SI - JEIGU ‘RYTE” 

NEGARSYSI!

DETROIT, MICH.
Kovo 12 d. švT^Turgio para

pijos salėj artistas Vaičkus 
perstatė keletą veikalėlių. Išė
jo labai gerai. ^P. Vaičkus tai 
yra mūsų .teatifr žvagiždė.

Skaitlingai susirinkusi pub
lika pasitenkino.

V. P.J

Skelbimus galima Įteikti 
“Ryto” Administracijai Kau
ne, Ožeškienės gt. 3, Lithuania, 
ar Skelbimų Biurams.

SKELBIMU KAINOS:
Petito eilutei ar jos vietai 

(37,5 milini.)

a) po teksto___________ 60
b) prieš tekstą______ ^_120
c) tekste______________ 150

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo "prižadėjimus. . Kilnus 
žmogus visumet trokšta, kad jo

et.
et.
et.

NORWOODtEČIŲ 
AT YDAI

Nepaprastas Išpardavimas

CEVERYKA1
BEVEIK -

DYKAI
200 PORŲ brangių čeverykų 

šią savaitę parsiduos po $1.00. 
Naudokitės proga.

■ r- . . . .
Pirksit ar nepirksit, užeikit 

pamatyti.
JTAURINSKAS’ t • ... -J •

1118 Washington Street 
-— Norwood, Mass.

••

Nuo pleiskanų 
Naudok

B

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žrno- 

aių^-kaip sodžiaus, taip ir“ rnrestii ir miestelių 
gyventoju laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 

•■-rejlįųihiSr šeinio ir vyriausybę

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
i geresnę ateiti.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūki, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- 
tu žemininkų buri ir reikalus.

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

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

“DARBININKAS” vra visu dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darinninką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Angli joje dvigu
bai. "■ I

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

i “DARBININKO” Redakcijos-Administraci
jos adresas: Kotfsas, Nepriklausomt/bfs Aikštė, 
2-raf LJTHUANIA
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Užsieniuose metams 100 liti),. )a;laYin:‘ 
mėnesi ui-UAditų. /Vokktijui," 
Latvijai ir Estjjiy taikomas 
Lietuvos'tarifas^ b :1 . i.

Duosiu litą, duosiu kitą, 
Kad sau “Rytą” išrašytų 
Motinėlė, tevužėįis

- Ir jauniausias brolužėlis,
O mergužėlei radastai,
Kad mintis manas suprastų
Ir, kaip ašei, kad mąstytų,—
Išrašysiu Įiats jūi “Rytą!”
“Ryto” Redakcija ir Admi

nistracija Kaune Ožeškienės gt. 
3 Nr.. Lithuania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant i namus metams

62 lit., mėn. 6 lit.
Siunčiant paštu metams 50

, lit., mėn. 5 lit.
Užsieniuose metams 100 litų, 

mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

22 d., 1927, nutarta rengti šį iš- ’ 
—— Vilniaus reikalams ’ 
ir įgaliota Federacijos apskri-j' 
čio vaidyba. Tad išpildykinu* 
seimo nutarimą, nes dar Vii- - 
nius tebėra priešų lenkųrranko- “ 
se. Nauj. Anglijos katalikai 
stokime i darbu. kad greičiaus 
Vilnią atgavus. Kolonijoms, 
kurioms būtų per toli atvąžiuo- 1 
ti i širBvažiaviimt, tai raginki-, 
me surengti vietoj kokią pra- : 
inogą .Vilniaus reikalams. į

Naujosios Anglijos Federa- ’ 
cijos Apskrities Pirmininkas {, 

' V. J. Kudirka

GRAND OPERA HOUSE

J. K. MILIUS
> GRAND* ST.. BROOKLYN, N

Kovo 27 d. bažnytinėj sa
lėj trečiu kartu sodalitės, 
vadovaujant gerb. kun., F. 
Sti'akauskui perstatė tikybi
nį veikalą “P.atricia.” Pats 
veikalas gražus ir pamoki
nantis, bet prie jo gerb. kun. 
Strakausko rūpesčiu ir dar
bu patobulintas ir paįvai
rintas.

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

Lietuvos Duktern Draugyste 
Po Globa Motinos Švenčiausio, 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienč,

623 E. Eighth St.. So. Boston, Mam. 
Prot Raštininkė — Ona Siaurienfi,

443 E. Tth St, So. Boston. Mas» 
Telephone South Boston 8422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava Clunlet*
29 Gould St., W. Roshury, Ma« 

Iždininke — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St. So. Boston, Masa 

ivarkdarg — Ona Mlzgiraieng
1512 Columbia R«L. So. Boston, Mass 

Draugija savo sutrinkimus laiko km 
notre nterr.inkų kiekvieną m&tee 
'•30 vakare, pobažnytinčj įve-ntna 

Visais (’r-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę1 laišku ar telefonu.

JONO EV. BL. PAŠELP
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI

mėgėja vųąkilne jo 1H.rstatvn)aiK įr j 
seviciutė, pačioje pradžioje įlinkės lietuviai nėra matę nė 
atidarius uždangą pasakėų.rįrdėję
prologą. P-lė M. Grybaite - p]a(v.jau apie gerb. artisto 
angelo rolėje giedojo gerai, s Pilkos plaimg h. d.u.bus 
o p-lė Anele Džerviutė prašysime sekančiame nu- 
Šventraščio pasakė keletą !merv 
prilygininnn • * ‘ j>(.p

Prasidėjo perstatymas. ----- -----------
Pu&i scenerija, p-lės Onos RISTYNĖS
P^ąkarniute^ .. ąrtįpĮiškai«, Pasižymėjęs rišt i kas l)r. 
nupiešta patraukė i&į Pu" K. Sarpalius risis su buvu- 
blikds. siu čampijonu Franu Juš-

Sarpalius ir šiuo bar
ako sutriuškinsiąs Juš

ka. Ristvnės bus kovo 31 d, Į ‘ *
Grand Opera ITouse. AVash- 
ington SU' Apart jų bus ir 
kiti pasižymėję ristikai.

Rep

Pristatant i namus metams 
62 lt., menesiui 6 litai.-

Siunčiant paštu metams 50 
lt., menesiui 5 litai.

Veltui statysite bažnyčia- 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū 
są rūpesčiai eis niekais, jei ne 
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Risis iki galutinos pergalės 
dabartinis lietuvi u čam- 
pijonas KAROLIS SARPA- 
LIUS su buvusiu čampijonu 
FRANU JUŠKA.

Pirmininkas — M. žiobs.
539 E. Seventh St. So. Boston, Mw 
Telephone South Boston 8552-IL 

Vice-Pirmlninkas — J. Petrauskas
17 Vale St., South Boston. Mass 

, Prot Raštininkas — J. Glineckls
5 Thomas PE. South Boston lM»<»

I Fin Raštininkas — M. šeikis.
' 366 Broadway, So. Boston. Mass
Kasierius — A. Naudžiūnas^

i 885 E. Broadway. So. Rostrai 
Tvarfcįarys — J. Znikis.
-7 TCInfield St. So Boston. Ma»

Draugija laiko susirinkimus kas trefia 
nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-r^ va 
■šnda no pietų paraptim* mmIĄI ĮW/ r 
8oventh St Rn Mnoe

' "IfN •-s=—

Visi šcenerijos prietaisai ka 
ir šviesos tiesiog stebino, nes tu 
išrodė lyg nebe toje svetai-

. nėję. " 
%

■ Perstatymo žvaigždės, tai 
buvo p-lė Antanina Grabi- 
joliūtė 
ir
kiutė — 
judviejų 
ku pasakyti. Lošė tikrai ge
rai. ,

Reikia atiduoti kreditą e- 
lectrogistui, p. Vincui Kali
niui ir jo pagelbininkams už 

— jH’iatikinimą šviesų. Šviesos 
tai svambus įrankis scenoje.

__ 2>_.i_______

FFi y gimn ■
buvo jM-rstatytas. Didžiau
sias kreditas už šio veikalo 
perstatymą ir išmokininią 
priklauso gerb. kun. Stra- 

į-Jkausk’aį ; 4
Sužinojau, kad šis veika

las bus pakartotas dar porą 
ar trejetą kartų. Patartina 

• visiems jį pamatyti.
’ Rep.

Patricijus rolėje, 
p-lė Marijona Keblins- 

Fla vijos. Kuri iš 
geriau atliko sun-

Labai gera vieta dėl bučernės ar 
cr o šerne s. Dėl informacijų kreip
kitės i “D-ko” Administracija.

(K.29)

NAUJAS “’GRINORIUS

Dabartiniu laiku 4<grino
riai” retenylx“. Šiomis die
nomis pp. Šidlauskai susi
laukė brolio Igno Šidlausko 
iš Lietuvos. Jis buvo užė
jęs į “Darbininką” ir papa
sakojo apie Lietuvą. Sako. 
Jfėrversmas Lietuvai išeis į

ARTISTAS S. PILKA 
BOSTON’E

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj' terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
■tn<rtF lietuviUy—pateiota.

Kama $350.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Masa Artistas Stasys Pilka, vienas iš žymiausių artistų profesionalų

Pirmadieny, kovo 28 <1. 
Bostoniečiai vėl . susilaukė 
žyniaus artisto asmeny S. 
Pilkos. ____ __

Gerb. artistas S. Pilka va 
karinėse valstijose besidar-l

ŠV KAZIMIERO R. K. D-JO8 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

L Street. South Boston. Mass. 
Vire-Pirmininkas — L. Švagždės, 

111 Bowet> St.. South Boston. MaflS 
I’rot. Raštininkas — V. Mickevičių*.

465 Third St.. South Boston. Mom. 
Finansų Raštininkas — M. šeikis.

366 IV. Broadnny. So. Boston, M aks. 
teM[y,nkns —-A". .Balutis.'___„ ,____

M;irš:i!ka — F. Tjjnčka,
393 Fifth Street South Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrf 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po no
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septin 
ta Gatvė. South Boston. Mass.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos apskričiams ir kuopoms reikalaujant

JJŲ NARIŲ IR SKAITYTOJŲ VA.

Tad, prašome visų darbuotojų dar su
' 1 1 : r P* M

nia energija stoti į $į kilnų ir išganingą darbą.
L. D. S. CENTRAS

i i-
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MOTORINĖS ROGĖS

ADYfltATAl

ŽAIBO FOTOGRAFIJA

pačią, 
‘Šaltinis

liai. Ir iš tikro sunkai pasakyti;*
—.įminimų

12.
,1Ž
14.- Jjietuvos-Vyčių Iranas.

tas prietaisas, kuris veikia ne
didelio benzininio motorėlio su- 

pageidaujamu 
Motorinės ro~

Geru keliu vasary tobula ir 
greita susisiekimo priemonė y-, 

ra automobilis, tačiau žiemos 
metu, kai kely sniegas neįvaži- 
nėtas, automobilis nustoja sa- - - - -.r- - . ’ f < > .
vo gerumo ir pats reikalingas 
vežti. Dėl tos priežasties žmo
nės senai galvoja išrasti žiemos 
keliams tinkamą susisiekimo

MIŠRAM CHORUI
Ginkim sali Lietuvos .........
Giesmė, i Šv. KnZnhėrii ...

per dieną galėsiąs dvi "Topas 
alavo paversti sidabru.

Sūrus.
— Kodėl sūrus; 
Nes jūroje plau

jog; tai gyvu

Jus pastebėsim, jog jų 
keliai yra panašus ragi-

IŠRADO PRIETAISĄ VAN
DENIU VAIKŠČIOTI

. Leningrade p. Komejevas iš
rado prietaisą, kurio pagalba 
galima vaikščioti vandens pa
viršiumi. Prietaisas sveria apie 
2 kilogramus. Mėginimu metu 
patirta, kad šio prietaiso pa
galba galima išlaikyti vandens 
paviršiumi einančio žmogaus 
pusiausvira.

O ' <
ssTel. Norvrood 1503 j

Ie. v. wa R A BU W i

IŠ ALAVO DIRBA 
SIDABRĄ

Viduramžių alchemikų ne
vaisingos pastangos pasidirbti 
iš pigių naugių (metalų) bran
gesnes, iš istorijos archyvo pe
lėsių velkamos švieson ir bat
siuvio žodžiais tariant, mėgi
namos ant šių laikų moksliško
jo kurpalio.- Daug kas šiandien 
iš rimtesnių žmonių, kaip 
anuomet, pluša to paties siek
dami. Teoriškai šis dalykas 
atrodo galimas. Reikia tik iš 
kurios nors pigios naugės ato
mo grandinės atskelti tokį ato
mų skaičių, kad likusieji ata- 
tiktų “norimai brangiosios nau
gės atominei sudėčiai. Mėgi n-

metų 7 It.50c. ir trims mėnesi 
gubai. Latvijoj, Vokietijoje 
tavoje. • 1

“TRIMITO” adresas: K

urj'KTMiv.—— ---------- ----------- f—J—f-A'1 'r i----------------

Kiekvienas jaunuolis, > kuriam 
reikės' atlieti karo tarnybą* turi 
skaityti “Kari,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomenė. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn k kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai-.

Kur tik yra susikūręs koks no/s 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui. Įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
ži}, spalvuotą sienini Karių Kalen- 
dorią.Kalendoriusdalininko dar
bo. papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.*

“Kari” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

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

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

mos šiam tikslui rogės ir deri
nanti jose benzininiai varikliai, 

gyvulių Buvo jutimas, ,bęt-didelio pasisekimo nebuvo

l YRA KOKS NORS SKIR- 
PMAS TARP GYVULIU 
IR AUGALU PAŠAU .

LIŲ?

*aviršutiniai žiūrint atrodo, 
-Šridalykhsyralabaiaiš- 
s, nes gyvuliai'juda, minta, 
sga-ilsisi, išduoda garsus,

"1 ^tTTTWTT~irrmi1 perkam, parduodam ir išmainom na- 
j ' • • » ' £*' H&| mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai

fcučernes, bekernes'ir restorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiame) namus nuo 

■Bugnies ir nelaimių, taip pat krautu- 
W • ffffl ves *r automobilius. Parduodam ang- 

JgfcSE lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
-aĮR®--.. 1 kambarius. Užlaikome kamarninką,

IKmS arkitektą; padarome planus dėl bu- 
. davotojų; užlaikome namų taisyto-

jus, stogdengius, plumberius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 

tBBBbįĮ pirmų ir antrų morgičių. Teipgi su- 
'teikiam legališkus patarimus per sa- 

■ - vo advokatą visokiuose reikaluose,
kaip tai: pirkime ir pardavime .visokio turto ir L t. Reikale 
kreipkitės-past------ ------- .________________ . ..............

KETURKOJĖ PATI -
Simanų senis labai mėgsta iš

sigerti. Tur būt, jau net jį kur
čią arielkėlė padarė. Jo pati, 
Uršulė, šauniai jį, išsigėrusė 
pamačiusi, dažnai išbara. Jis 
nepaiso.— kai tik prigriebiu 
arielkėlės, taip.ir traukia. ¥: >- 
ną kartą parėjo namon smar
kiai išsigėręsGĮTuojau i k i--ka
bino miegoti.?Bet pataikė ne 
pas pačią, tik pas dceląią, kuri 
gulėjo tvarte. Manydamas, kad 
pati, pašnekino: “Uršule, pa
sislink!” Toji kruktelėjo. Jis 
vėl: “Na, Uršuliuk, ■ nepyk!” 
Taip išm 
iš ryto pabudęs labai nustebo 
pamatęs “pačią” keturiomis 
kojomis.:—”

R norint, bet yra jūrų augalų, 
y kurie plaukioja vandeny pana- 
V šiai į žuvis. Gyvuliai minta, 
į bet minta taip pat ir augalai, o 
F Ssisi netik gyvuliai, bet ir javų 

liukai, bei žaliuojantieji miš- 
| kai. Tas poilsis pas juos atlie
pdamas naktimis ir žiemomis. O 

garsus išduoti irgi ne visi gy
viai teišduoda, pavyzdžiu tegu priemonę. Įvairiai buvo taiko- 

j būna kad ir- sliekai, šliužai ir mos šiam tikslui rogės ir deti- 
3 it. Rimtas skirtumas tarp au 
š. galų ir
¥Šet šiandien paaiškėjo, jog ir!pasiekta. Nepasiekdavo su- 
i ąbgalai junta. Taigi griežto' galvoti prietaisą, kuris arba 
p skirtumo tarp augalų ir gyvu- j stumtų, arba traukti) roges. Ir 
: lig nėra. Jei kas buvo Palan- 'tik šią žiemą Anglijoj pasisekė

kurie nestovi vieloje.

’avyzdžiu gali būti kad ir 
■putės laukuose, nes. jos savo 
utimis paplinta po visą lau-

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

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

lir iš užsienio.
j Visiems šviesesniems žmonėms 

svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 

visą nakti. Tik i^airenybių iš nauji) mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie Įdomų žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui. . .

“Karys” praneša, ka valstvbės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda jr ką pasaulis gali

Danijoj Nachsos mieste vie
nos mokyklos lange yra keista 
žaibo f-otografija. Labai'senai 
ities šituo langu sėdėdama dir- 
]bo moteris, kurią sužaibavęs 
.žaibas užmušė, palikdamas sti
kle atvaizdą. Iš. oro pusės žiū
rint, aiškiai matomas moters 
atvaizdas. Sis reiškinys, krtO- 

t met žaibas pereidamas per 
daiktus atmuša juose vaizdus. 

[ jau senai žinomas, bei labai pe- 
| tai užtinkamas.__ _________

Tel. Haymarket 130“ 
Vakarais iki 6— Subatomis iki 10 

JUSP KREDITAS YRA
GERAS

Mes parduodam tiesiai iš musų 
“whoiesale houses” geriausios rū
šies vyri) ir moterį) drabužius, ser
mėgas, kailius, auksinius daiktus, 
rakandus, karpetus. pianus, fono
grafus. radios, iruž prieinamų 

•kainų. Išlygov fcįfevor. , -prita i ko
mos jums.. , .t .

L. GOLOSOV CO.
39 Washington St. Boston 

i ‘ (Antros Lubos) 

j Šitas kuponas yra vertas 
; $2.00 kaip pirksit

ščiodanias jūros išmestas ant Prie tam tikrų rogių pritaiky 
kfanto neva žoles, kurios van
deny atrodo purios, bet iš van
;<jens išėmus tas purumas jų kainas ir varo 
Rūgsta; Gerą i Įsižiūrėjnri tuos greitumu roges.

gės >tinka‘važiuoti nertik tvažU 
nėtu keliu, bet ir šiaip sniegų. 

, niams. Dėl šitų jūros žolių bei Tuo tarpu šipis rogės vartoja
mos vien sporto ir susisiekimo 
tikslams, tačiau manoma pri- 
taikvti ir sunkumams vežioti.I e*

GRAŽIAI PALYGINO
’ . .. r-

Kartą vienoje Kauno vai 
gykloje prie vieno stalo valgė laukti ateity, kokie karai gali kil 
pietus du studentai katalikai,?1*
o prie kito trys bedievukai J “Karys” daug rašo dėl visuo 

rodos, penktadieafe--^^^™^“
. v f - . _ ne,- nes tur susiartmę tegalėsimi

prieš Velykas. Katalikai valgė įvykdyti savo amžiną troškimą — 
r-.J.-UJ.,;. - T r - L - -

ta iš karto dirbti brangesnės Buvo, 
naugės, kaip auksas. Tuo tiks
lu buvo pasirinktas gyvsidab
ris, kuris stipria elektros srove 
spirgintas ligi tol, kol turėjo 
pavirsti anksu. Mėginimai kai 
kam pasisekė. Vis tik buvo ras
ta dulkelė auksų, kuri bizniu
kai skaičiuojant atsiėjo milijo
ną kartų brangiau, kaip tikra- 
sai auksas. Tačiau toks prak
tiškas mažmožis nenustelbia 
noro kitiems panašius mėgini
mus daryti. Nesiseka aukso pa
sidirbti, kodėl nepamėginus si
dabrą dirbti. Sidabras taip 
pat brangi naugė. Pasak nor
vegų laikraščio “Afterupos- 
ten” norvegų chemikas Elstad 
jau radęs būdą, kad iš vienodo 
alavo kiekio galima gauti tiek 
pat sidabro. Tasai- chemikas 
pb kokios porosmėnesių savo 
■fVj-nV -' L* 1— "L 1

urmitAt

16. " Mes grįšim ten . ,,r. .'r.~
17. , a) Išauš vasarėlė, . __

b) Tu mano mergele,
c) Išbėgo mergyte ..........................  .50

18. a) Kaip aš buvau jaunas, -
Ir) Žiūrau anksci rytų,
e) Aš užgimiau Lietuvoj................................. 50

19. a) Eikš mano mergele,
b) ' Ąš sutikau.žydelį,
c) Kam anksci keleis .:...........  .50

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

2L- a) Oi džium-džiuni, = .
b) Už jūrių,

.... į,c) Kalbiu jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą..........:....................  .50

22. a) dykasis rytelis,

b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, <t) Oi čiūčia-liūlia .50

2S. Keturiolika dainų------------------ - .$1.00

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisūiskitę ir pinigus. Visuomet adresuo- 

kiteteipt 1 ttfffiĮI

matome,' jog lik i>ąviršutini<tt- 
žiūrint matome skirtumą tarp 
augalo ir gyvulio, bet giliai 
žvelgdami ir eidami prie 
prastesnių gyvių tie skirtumai 

ita ir.t. t. Bei giliau pažiū-^dingsta ir nebežinia, pagaliau 
□s matome, jog yra ir anga- kas yra augalas, o kas gyvis.sloglJ ,pei neIieka

pietus su pasninku, bedievukai . 
kirtoveršicną apsilaižydami ir. ’ 
tyčiojosi iš studentų katalikų, i 
girdi, “jiems pėtnyČia.” Tuo 1 
tarpu vienas stud. katalikas 1 
pasikvietė padavėją ir užsakė , 
2 porcijas kiaulinių kotlietų. 
Bedievukai jiiokėsi,kad kata- 
likai jų r išsigandę, tikriau.— 
sulaužę savo principą, t. y. val
gysiu jau mėsos. Kai tik pada
vėja atnešė kotlietus, studen
tas katalikas juodu (kotlietus) 
■perpjovė ir, mesdamas šalia uo
degą vvtuliuojančiam šuniui, 
Įtarė: “Te, rudi, tau nėra pėt- 
inyčios!” Bedievukai sumišę 
išdūmė pro d-uris.

Tikrai gražiai sulygino.

Į DR.J. MARGOT^ 
! LIETUVIŠKAS GYDYTO JAS
! Specialistas sekretnų ir chronis- 
Į kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 
! reumatizmo

261 Hanover St., Boston, Mass.

Room 7-—Tel. Riehmond 0668 U 
J Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. U 
tNedėldieifiais iki_4 vai. po pietų U 

' I -- ‘.I I ' I i - I ' —Į.JU

NAUJAS BŪDAS SLOGOMS 
GYDYTI

- . ■ -•
Graikų gydytojas Zinukas 

surado naują būdą slogoms gy
dyti. Gydoma elektros pagal-

‘ ‘ 'T ’ ; , . . u’_- -

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

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 savaitinis šaulių laikraš
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
tuves veikėjo paveikslą. - ' X . i

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomių 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakarokaukės.” ’ ,

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 
siam penktus naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
Jns3-lt75c. Užsieny dvi- 
Estijoj taip pat, kaip Lie-

KOMPOZITORIAUS A.; ALEKSIO .DAINOS
, VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO
į , -■ ‘ . /■- . • ■
1. Ak, myliu tave.................  *,.7«
2. Bemužėl, nevesk pačios.............................. 5<
3. Graži čia giruže........................................ . .54
4. Meilė......................   ^4<
5. Meile uždegta krūtinė............................. .61
6. O pažvelgki ................................................. .54
7. Visuomet širdis surakinta .......................... 6
8. Penkios linksmos dainos.........................$1.0'

DUETAI
9. Moterų Sąjungos Imnas.............................. 5
0. Skrenda, lekia mūsų mintis......................7
.1. Trisdešimt dainų............................ $1.5

Toks gydymo būdas nėra nau
jas. Jau 30 metų atgal jisai bu
vo žinomas, bet liko atmestas 
dėl to, kad elektros- srovė ap-. 
degindavo nosies plėvele. Tuo
met dar nežinota “Gegaro pai
šelių,” kurie dabar jei visiškai 
ir nepašalina šitą, pavojų, tai 
žymiai jį sumažina. Bet, ka
dangi tik nedaugelis gydyto
jų turi elektros mašinas, tai 
klausimas, ar naujas gydymo 
būdas .galės būti plačiai varto- 
jamas.

ba. J šnerplęs įstatomos dvt 
lazdelės, kurios medicinoje ži
nomos “Gegaro paišelių” var
du; jos sujungiamos su elek-
—__________V- _____

tro.š masina, kurios silpna sro
vė šildydama veikia j nosies 
gleivės plėvelę. Per 20 minu-

h
l

I .
I


