
ama

garėta.

pasigerėjimu rašą apie gu
du likvidavi
mą ir nieko nesaką; kad per 
tą likvidavimą buvo padary
ta daug skriaudą, neteisin
gumo ir nusikaltimą gudą 
ūkininką atžvilgiu. Šian-

stelio 1 
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ktsitikifcfe PirašB J,

dideliuparku ir

GRAUDt’Š VI

taidė yra Dum- 
. Abadit- kaltina

mos it miestelis e-

mi dėl ® 
naudai*

I K

amo syu«- lor per visa 
prvasaffinį sezoi^ laike 
rungtynių po dešimts mi
nutės bus sustaMytas vienai 
nūtratei žaidimas velioniui

kurios ktantoyrk 
ia buvusio didėlio

apsimarnymo.
T*"''.?*..**:*; •■'•' ..

ptfiĮ (nefa£į£|ĮBĮtJV 
čius šautuvui laikyti

pj a pereitą rude 
čia metgaieįiį čt



ponųir

vijomis

žmonasir

- valdove. Bot

; x. : . ; v ;v .-• fšventajai pasa- 
laisenubDyk-



K

Tokių,' ku- planetų, nuolat rūko apsup-
jo rankose, tik Jis nepajėgia

v

<>

/

V

Po gruodžio 17 pervers-

4 -

kais, bet/prie geriausių no-

švenčiausia.
-

iF-U4 •-• •

kia ko tai geresnio, bet ne
susilaukia ir nesulauks to-

sus. Žinoma, kad visuomet
v v •, nemaža žmonių,

progresyviškesnė net už so
vietus.5 Sovietai pakeitė ra
šybų, betjietuviai nuprogre- 
savo-toliau: ” ir “San-

į?

gumo kai kurie astronomai
/ • • J 1 -1 ••

nuomonės, kad “raudonojo-
įSHPv

M;
•• s.

J klausimus, jų tarpe ir dar-
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“iMralihkffi,’
naf1 “Vytlg-”
Moterų Dirva*•’ ir “Lai-

“Darbininkas* yra katali-

n '■ «
dtių prasmę! Žodžiai patri- 

irgi

tor malllng at sp
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nežino ir nėra girdė- 
į£ aįiie kompanijas ir beų- 
Būvės? Yra tai kapitalistų 
alka. Jie nepasitenkina 
kompanijų ir bendrovių or- 
abizavįmu/bet sutelkia sa- 
& kompanijas į didesnius 
Džius, Prustus. Tankiai tie 
•ristai apima visų valstijų 
| niohopolizuoja ar kitų 
ramonės šakų. Dabarti- 
jtais laikais tie trustai šie-

žmo-’dųs visas paminėtas 
tas. Iš šįų planetų ari 
si miiinš mėnulis, taip pat

»i

’ -’V.

uvr- j

Jfc- 
trinasi 

ivimo žy-
JoturvącBnft^as

-i ir* papriisČ&usioji pro- l
tod^ “D-kas” gaUĮjaunimo ekskursijos į tėvulį ^nkalza sugyvena su’tikra poeri- 1

■ Į ja. Net ir tiksli ė ji mėkslųi,
kuriuose, rodos, sparnuotai*

savo romantikus, , bėgančius 
nuo nuobodžių knygų į ža
vingą nežemiškų stebuklu 
pasaulį. Taip, yra dar pa
sauly, ačiū Dievui, tokių 
originalų, kurie dėmes ma- 

. to tik saiilėj ir mėnuly, o už
temimus, — vien tarpplane- delio • sunkumo tyrinėti tą 
tinėse erdvėse. Tokių,' ku- planetą, nuolat rūko apsup- 
riuos toks lyg ne’šio pašau- tą, klausimas apie tai, ar ji 
lio klausimas, kaip Maršo gyvenama, ar ne, ligi šiol tė- 
gyventojai, daug labiau do- bėra atviras, 
mina, negu svarbiausi Tau
tų Sąjungos posėdžiai. Ma
ža to, yra pasauly ir tokrij 
.'idealistų-, kurie, šitiems mok
slo ^poetams, ^astronomams, 
stato,, savo pinigais ištisas 
observatorijas ir leidžia di
džiausius'turtus joms įreng
ti. Velionis Flamarionas

daug vietos duoti reikalamsšaW Kėlioj/po platų «i valdovu. TmxbūduSme- 
liepiantiems plačiųjų visuo- pasaulį visuomet turi auklė- b»a pirma buvo . griovį- 

k^-* dabar jis yra jau-pa- fafitazijai n6ra viltos, turi 
tnjotas. Kuomet griovi
kas,”. Smetona sėdėjo kalė
jime, tuo metu Stulginskas 
buvo patri jotas. Dabar, 
sprepdziant jojo išcenzūruo
ta kalba “Ryte,” jis jau y- 
ra “griovikas.” Krida jį 
patupdys kalėjiman?

Tėmpora. mutantur et nos 
iniilli8.‘

vrnvasozVfflDitiiūt&d .....
liečiantiems plačiųjų visuo- Bogfejft Ir fipyflnMre .........i __

Katalikybė, Tautybė ir Var
tau Mass. totojų Kopęracija. “D-kas” 

tiki, kad tik tų idealų švie- 
, Soje tegalima pasekmingai

negyvenamai nes ten 
nei atmosferos, nei vai 
Tas pats reikia pasakyti ir 
apie Merkurą, Jupiterį, Sa- ‘ \ 
tumų, Neptūnų ir Uranų, ’? 
nuo amžių tebesančius dujų 
pavidale. Tad lieka dvi pla
netos,' Venera ir Marsas, dėl 
kurių astronomų nuomonės 
skiriasi: ar jie gyvenami, ar V 
ne. Apie Venerų tikrai ži
noma, kad ten yra it atmo
sfera ir vanduo. Bet dėl di-

:Jmo menę. “D-ko” idealai yra janeios įtakos ypač į jspū-
.....-------^ Mingų jaunimų. §i kelonė

tečau tūri 'gilesnius reikš
mės. ^ia augęs jaunimas tu
ri štily ginamai mažai Ketu- 

išrišti varginančvis: žmoniją viškumo. Jauniausios jų<gy- 
klausimus, jų tarpe ir dar- venmio dienos prabėgo šio- 
ibininkų klausimų. Turbūt je šaly. Tie įspūdžiai pahe- 
'nesuklysime sakydami,■ kad(ka giliausių .žymę sieloje,

’ x—* . . kurie įeina sielon sąmonės
nekontroliuojami, t. y. anks
tyvoj jaunystėj Mūsų jau
nimo įspūdžiai buvo ameri
koniški. Guli jie būti lietur- 
viais ir net patrijotais, bet 
tai yra šaltas, protinis pa- 
trijotizmas. ’i Jiems trūksta 
tos karštos, lietuviškos ki
birkšties, kuri Lietuvoje už
sidegė mūsų širdyse, kuomet 
mes btivome kūdikiais ir 
jaunais vaikučiais.

Jei bei\t kelių ekskursan
tų, prakilnesnių jaunikaičių 
ir mfergaičiųį ‘širdyse atsi
gaus ta lietuviška kibirkštė
lė ir suliepsnos Lietuvos 
meilės 'hgnįmi, tai ekskursi- _ ........
ja riebus veltui. Protri gali-4įaĮį)a patys už save. Nėra 
ma pritarti Lietuvai, bet tik mažiausiovreikalo “ramsty- 
širdimi tegalima ją mylėti, 'g,, j koliojimais ir pravar- 

džiuvimais; Paliekame td- 
ų” tięm^-kurie 
atremti vtoūsų

kai visa galybė yra vartoto- (“D-kas” yra pirmutinis j>la- 
jo rankose, tik Jis nepajėgia t 
jos Įiaš save, užlaikyti ir ne- : 
moka pavartoti. Negali to 
padaryti dėlto, kad vartoto
jai nėra, organizuoti.

Asmenų, klikų ir luomų ) . . m , 
čiranijos keičiasi. Naujiems .“““Į3- „ «»» P“1’
valdovams paėmus valdžią j J“ ly-
savo rankas, didžiuma lau-Tal P.n? kapitalizmą, fa- 

’ sizmą ir bolševizmą, ir abel-
nai prieš kurios nors klasės, 
ar luomo viešpatavimą poli
tiniame ir ekonominiame vi
suomenės gyvenime.

“Draugas** ir “Laivas” 
nėra organais kurios nors 
organizacijos. “Draugas** 
yra griežtai katalikiškai- 
tautiško“ nusistatymo. “Lai
svas” yra grynai tikybinis 
j savaitraštis.

Į“Garsas” -yra Amerikos

yra Amerikos1 
lietuvių katalikų jaunimo

tesnės lietuvių visuomenėj 
laikraštis, kurs nuosekliai 
stato Vartotojų Koperacijos 
idealų kaipo ekonominės ir 
politinės tvarkos pagrindų ir 
.tam idealui sąmoningai tar-

f -+1 kol vartotojai nesupras,
kad juos valdyti tinkamai 
gali ne kas kitas, kaip tik 
jie patys suėję į talką—ko- 
peraciją.

' *

gjft/ ....
ii bent^jusitarti ir nekon- 
Bloti su kits kitu visame 

mly. -Be triukšmo ir be 
tvimo viso pasaulio ka- 

italistai pamaži vienijasi. . 
Prie tokio pat tikslo ban- 

o eiti -ir darbininkai. .Prie 
Jcializmo išsiplėtojimo la
šai daug prisidėjo plačiai 
aleistas obalsis: Proletarai 
iso > pasaulio, vienykitės! 
’asaulio darbininkai yra 

y-daug l gĮnpūfr

Amerikos Lietuvilį 
Laikraščiai

Klausimai

Seniau būdavo “D-kas” 
ątsikerta sandarokų, cicili- 
kų ir bblševikųjaikraščiams 
taiįl pat pašiepiančiai, kaip 
jie apie “D-ką” kad pable- 
vizgodavo. Kodėl dabar 
“D-kas” to nedaro?

1__Pikčiurna

Atsakymas: Tamsta turė
jai patėmyti, kad “D-kas” 

iniekuomet nevartoja tokių 
titulų, kaip sandarokai, cici- 
likai ir jiems panašūs.

’ skelbiami idealai

Marso reikalai kitoki. Li
gi pat paskutinio laiko dau
gelis astronomų buvo tos

je” planetoje, tikriausia, 
egzistuoja organinė gyvybe. 
Tų‘sprendimų Lawellį, Fla- 
marionų, Pikeringą ir kitus 
vertė daryti ne tik ta aplin- .'-Wl

-
I

- S

kartą išskaičiavo, kadBran- kybė, kad ten yra atmosfera 
čūžijoje, Anglijoje ir k. val
stybėse pavieni asmenys iš
leidę per 25 metus tam tiks
lui daugiau per 28 milijo
nus. ... ■ ,
' Kas naujo dangaus sfero
se? Bet kokias atmainas 
mes galime pastebėti savo 
kad ir pačiais didžiausiais 
teleskopais per tą milijonų 
arba ir milijardų mylių nuo- 
tč^kurl»‘*8i»id mus nuo 
žvaigždžių pasahlių? Astro
nomai ir neieško danguje jo
kių naujenybių, priprasta 
to žodžio prasme. Jų darbas 
Visai kitoks: jie daboja ir ti
ria dangaus kūnus, nustato 
jų fizines savybes ir chemi

ir vanduo* bet ir vadinami 
Marso “kanalai.” Tų kana
lų linijos, tiesios ir daugiau »k < '"x. ■"» • > į-■> - 'SfcrS■
mažiau taisyklingos,. nepa
našios į mūsų upių, kontūr 
rus, kurie sudaro, kaip ži- 
home, įvairiausias kreivą
sias. — Išto linijų taisyklin- 

prieina išvados, kad jie ga
li būti kažkas 

riais ž< 
ir uj 

Pasirodo betgi, kad tai 
nętaip paprasta. Pirmiausia 
net ir patys “kanalistai” 
prieštarauja vieni kitiems? 
vieni mato plačius išsitiesu- 

nę sudėtį, matuoja jų judė- sius ruožus, kiti siauras, aiš
kiai apibrėžtas linijas; vieni 
mato jų daug, kiti visai ma-

50 kanalų. Skiaparelli — 82, 
Pikeringas — 211, Toddas 
— apie 300, Lawellis — 420, 
o Žonkieris — net 443. Kai 
dėl kitų astronomų, tai vie
ni jų mato lyg lirijjas, bet 
nėtiki, kad tai būtų kanalai, 
kiti gi po ilgų stebėjimų ka
tegoriškai pareiškė, kad tie 
kanalai tikrai esanti tik op
tinė iliuzija, kuri atsirai" 
žiūrint per perdaug 
teleskopus. Bet Vis tik : 
tronomų daugumas ligi 
kutinio laiko ne tik le 
kad Marsas yra gy 
bet dargi ęanda, kad jis turi 
būti gyvenamas, vis tiek, ar 
jame yra kanalų, ar rie. To
dėl, kad visos sąlygos, dėl 
kurių gyvybė kadaise atsi- ' 
radusi žemėje ir Marse, kad 
Marsas esąs toje regėjimo 
stadijoje, kada gali ir reiš
kia turi būti gyvybe, dėl tų 
pačių gamtos dėsnių, dėl ku
rių vanduo, pav^ negali ne-(

•) Saulč, mėnulis, planetą b 
žvaigždės nei savo fizine stuk 
nei chemine sudėtimi nesid 
vienas nuo kitų, tad kieki 
žvaigždę galima pagadinti a 
o mūsų saulę, kaip ir kieki 
planetą,—žvaigžde. Jei mūsų 
16 mums rodosi didelio karo 
pavidalu, o žvaigždės tik žviegiate 
talkais, tai tik dėl to, kad žvaigž* 
dės yra Šimtus tūkstantių arba ir

f

,x
“C 
k ihesųsipra- iJetadh

_,,. _. ■ ^ospSnteli-
sos tii grupių yra labiau gentai ir net publieistai-ne-_____  ______ ____

žinbj kokioms idėjoms—it organizacijos, Vyčių, orga- 
partijoms tarnauja įvairūs, 
mūsų laikraščiai. To pasek
mė yra ta, kad Lietuvos pu
blicistai, minėdami' mūsų 
laikraščius, neretai padaro 
stambių klaidų. Dar blogiau 
tžįs nežinojimas atsiliepia yra tautiškai - 
ant mūsiškių nesusipratėlių^ nusistatymo. 
Pasisuka koks melagis agen- __ ______
tas ir įperša katalikui tolų jrrui mūsų tautininkų spau- 
laikrašt|, kurs yra netiktai dojė įvyko persigrupavimas. 
bedieviškas, bet ir prieštau- 
tiškas. Na o jau sykį užsi
rašęs, skaito iki kol prenu
merata neišsibaigs, nes..* pi
nigai juk užmokėti! Iš to 
darosi dviguba skriauda: tie 
pinigai, kurie turėjo palai
kyti katalikiškai - tautišką 
spaudą, nuėjo katalikybės ir 
tautybės priešų spaudos pa
laikymui ir skaitytojas gavo 
už juos nuodų sau'ir savo 
šeiniai, sumokėj(Tpinigus už 
pašiepimą ir išdegimą to, rų negalima kovoti perdaug, atsiranda nemaža žmonių, 
kas jam yra Brangiausia ir nes bolševikai skaitytojai ir kurie nieko kita nesugeba, 
švenčiausia. jų simpatizatoriai darys re- kaip tik m

Jei lietuviai patrijotai dakcijai nesmagumų.. Kas ti.” Tokiems 
mestų skaitę tuos laikra-; kita su “Suį^Įarai’’ u,c-—” i *•-—’* ' -
šėlus, kurie nieko kito nemo- oerieno neverčiama atsidūrė .“K-vis.**^ “S- 

►ka, kaip tik dergti, griauti ir 
poniškai’* čiulpia šmeižti Lietuvą, -diskredi-

L 1 jtij i.t i tu

. į. 0 H gi ni t i"”
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Netik

Šiaip ar taip, svarba ne 
kad kapitalistai moks- 
ir “
io syvus ir pasaulį 
kad bolševikai daro 

chamiškai, arba fašistai- 
taip sakant, aviniš- 

rką; svarba tame, kad 
bet gerai organizuo- 

j valdo ir savo 
išnaudoja didžiu- 

arba, tikriau sakant, vi- 
Visi jie-sfemia savo ga
iš to paties šaltinio — 

jų. Kapitalas, tur- 
pinigai suteikia jiems 

kurios pagelba jie 
įdžia ir išnaudoja di-

ą. Tą kapitalą jie hė

nas>
‘/Moterų Dirva” yra lie

tuvių katalikui Moterų Są
jungos organas.

Nėra reikalo minėti, kad 
trys viršminėti laikraščiai 

katalikiško

/-g
R*

i ~ . 5

mis ir tesugeba “atsakyti” 
tik kolionėmis. Tuomi at
sižymi “Laisvė,” “Naujie- 

žo- nos,” “Keleivis 
dara.” Jei jiems patinka 
afišuotis saVo piemehišku- 

... . . iriu, “D-kas” nieko prieš tai
neturi ir neketiną jų pamėg
džioti. Paliekame jiems 
Krilovo Moskos privilegiją 
džiaugtis: Moska ziuii silna, 
čto lajet na slona. '

' t /
diskus tautiškai nusistačiu- 
sios išeivijos _ 
dealų reiškėjus, paikius į 
geresniuosius Amerikos -ang
liškusdienraščius. • f ' 

“Naujienos” ir “Kelei
vis” yra neva socialisų lai
kraščiai. Ištikrųjų tiedu 
laikraščiu yra labai panašūs 
į “Sandarą:** abu yra “ki- 
keriai.”- Socialistų pas mus 
kaip ir rietą; todėl tiedu lai
kraščių neturi už savęs par
tijos, arba grupės, kurios i- 
dealus ir darbuot ę galėtų 
pozityviai atvaizduoti savo 
skiltyse. r Nieko tad jiems

v --------- nelieka, ’kaiplik prolestuoti
kų: Kebli '“T-ės” padėtis: prieš tuds, kftrie ūėrąjrpcia-: _
prišrina kovoti su bolševi- listais, t: y. bfcvedr prieš vi- fiininko”

dojė įvyko persigrupavimas. 
“Vienybė,** “Dirva** ir “A- 
merikos Lietuvis” atsistojo 
Lietuvos pusėje, “Tėvynė” 
ir “Sandara” nuėjo su rau
donaisiais protestuoti prieš 
Lietuvą ir jų dergti. Nėra 
ko stebėtis, kad “Tėvynė** 
flirtuoja su bolševikais, nes 
Amerikos Lietuvių Susivie
nijime yra nemaža bolševi-

-Z;

Laiškai | Redakciją
•? • - ------ -—r

P. Bugnaitis kritikuo
jąs mūsų editorijalą 32^me 
“D-ko’7 ntunery užvardytą 
“Pėilsome, ar pasenome?” 
įr^bara mus už pesimizmą. 
Laiškas Jbilptų,nors pęsimiz- 
mo «fems;įrikkišiojimas ir 
nėrd pamatuotas, nes,“Dar- 
Z*. vado
vaujasi tik šaltu realizmu; 
kurs gal kaikain atrodo pe
simizmu^ jei p. Bugnaičio 
laiškas nebūtų taip ilgas.Te- 
čian p. Bugnaitis baigia ei-' 
lėmis, kurios ir jtoi labai 
' t • u • . ' . « 4 _ • •

Es

jimo greitį, nuotolį Buo že
mės ir t. t. Tokiuo būdu 
įgytų davinių pagalba pa- ža. 
mažu įsigilina į visatoš san
tvarkos paslaptis. Labai pa
mažu eina šis kruopštus 
darbas. Iš kelių milijonų 
žvaigždžių, prieinamų mūsų 
stebėjimui, per paskutinius 
pusantro šimto inetų nuo
dugniai tėra ištirta apie še- 
šius tūkstančius. Bet į šį 
skaičių įeina ir saulė, ir mė
nulis, visos saulės sistemos 
planetos ir t stambesnės 
Paukščių Kelio žvaigždės. 
Jų mes smulkiai žinome ne 
tik dydį, tūrį ir masę, bet 
ir jų sudėtį,^ temperatūrą; 
judėjimo greitį ir kryptį ir 
L L Su šiais daviniais nau
jausioji astronomija jau ga
li šiek tiek įsiskverbti i vi
satos šastvarkos paslaptį.

Kokie gi tie daviniai? 
Pradėsime nuo vadinamų 
planetų, t. y. mūsų saulės 
sistemos žvaigždžių* )§. Pra
dėsim nutf Jų dėlto, kūįl tai 
rieriintėli^' dimžaūs kūnai, a- 
pie kuriuos galima kalbėt, 
ar jie yra gyvenami, ar ne. 
Planetų viso yra devynios: 
pati, saulė, mėnulis, Merku- 
ras, Jupiteris, Saturnas, U- 
ranas, Neptūnas, Vėfitta ir 
Marsas. Apie tai, kad sau
lė begyvenama, nėfa dattg 
ko kalbėti; dėl jos branduo
lio temperirtūros 10 milijo
nų, o pasišiauš 6000 feips-

J • ••

■
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s<jų simpatizatoriai darys re- kaip tik murmėti ir'“kiky- 
” * ‘ ms tat “sčcialis-

S-ra” j tams” tarnauja /tjf-os” ir
“S-ya^ yra be i- patiko ir, neabejojame, 

dealo, gi “,N-os^* ir~“K-vis” ^eins patiks. Jūs dedame
— laikraščiai be. partijos. r
Visi trys protestuoja-kikina trumpiau.
— vienbalsiai. Yra tairmi- 
nusų trejybė. 7* ‘ ** 
jų gyvavimas įnl 
Be minusinių idėjų, “N-os” 
pasilaiko biznių.— garsini
mais; ?K-vis” pirmas įsike
rojo Naujoj Anglijoj .ir 
gaudo tujos rūšies skaityto-

tokidje pat Jgadėty^ kaip 
anas “griespinkas,” kuriam 
nėra vietos nė danguj, nė 
'‘pekloj.*’ Nežinia, kur be
pasidėti, pyksta ant visų ir 
protestuoja prieš ' visus. 
“S-rai” nepatinka bolševi
kų “pekla,” bet dar. labiau r ti v* < i 1*1 j • v

tuoti jų visuomet ir visur, 
kiek pas juos 
tūžėliii skaityti

• a i -fe gai tokie 
tų gyvuoti?

.v ^S1 katalikai išmestų ^kenčia katalikiškai-tautiš- 
iš savo namų bedieviškus ir v0 net bekatūlikiškai-tau- 
prieškatalikiskus^ laikra- f jgko dangau g. Pyksta ir 

tų priversti uždaryti savo 
redakcijas ir spaustuves nž 
poros savaičių! , F

Žemiau paduodame visų 
musų žymimųjų laikraščių

tų f 
p il- 

ištesė-
Be protestų" 
ieįmanornas.

Ir

pesimizmo tamsi UKana, , 
uliūdįmo verpetai, • >

Z

=ars«g&£|
pesimizmo tamsi ūkana, . 

žądinaViltį tėvynė jauna 
ateinantį metai. 

perdČvynę drąsiai,

gar
imai,TB^KJliūM

*- '. ■ ’ - ’* jt-* 1 • L1-1 tuuigaus. x-/K8U4 ir gauao rusies ssanyto- j •šcms, kiek tų laikraščių bu- proWuojaprieš visus ir vi- jus x‘Maiklo” šlykštybėmis ^Yv^ti^loA iSkybl — f gal

sa, . protestu?ja tAroupA ir maikiškomja- „ slidžiomis
gheer cussednėss, ’ 1 •
, Linkėtina, .kad h Vi
e.? “Dirva** ir “____

Sensacijomis.
“Vieny- “Uitvfe”J W] ir 

Amerikos/‘Moterų Balsas??yra bolše- 
’ ir toliatt iMaikytųįrikiskk ’

t

u [aringai 
grūdus 

tųs ledus

ienos šyiturvs y-

milijonus kartų tc^iaunpo mūsų.
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Antradieni*, Oegnžes 19, 1927
virsti ledu nuo vienos t^m-kokių 50 ar 100 milijonų įtintojo surasime, kad pir- su įpiya; jūrųųr okeanų la- betgi čia tai, kad belėkdami 
peratūrds ir dujomis nųo|i- mėtį palygimus su ainži-'moji minėtoji žvaigždė yra šų skaičių. " savo orbitomis tie nesuskai-
* * ’ • . ✓ ' t 1 • * *•-' — « v-* w * •tos.

Bet pnčiu paskutiniuoju 
laiku garsus švedų astrono-
mas Arrenius paskelbė Atar
tą esant visai negyvenamą. 
Tiksliausi tos planetos ste
bėjimai, jo daryti per tre
jus metus ir asistentų daug 
kartų patikrinti, įtikinę įį, 
kad ta planeta jau tiek at
vėsusi, jog visokia gyvybė 
joje senai turėjtisi išnykti 
Kai žemės ^vidurinė metų 
temperatūra yra 26° C.,
Marso vidurinė temperatū
ra Arreniusio išskaičiavimu 
esanti — 17° C. Čia pat pri- 
dursim, kad Grinvičo (Ang
lijoj) , observatorijos direk
torius Kempbellis, nepri
klausomai nuo Švedų moks
lininko' tyręs tą pačią tem
peratūrą, rado ją esant to
kia pat. — 17® C. ' Tokiai 
temperatūrai esant, visos 
planetos vanduo senai jau 
turėjo virsti ledu ir draug 
su dirvožemiu sudaryti lyg 
akmens padermę.

y Pastebėsiu prie progos, 
i /kad iš kelių šimtų astrono-

nybe'tai tik trumpas mirfe- 
nys — žemė, atlikus visą že
miška,nueis nebūtin, kaip 
Marsas ir mėnulis.-Bet ligi 
to laiko priaugs kokia nors 
kita planeta, pav., paminė
toji Venera. Dabar ji, taip 
sakant, dar’ tebęra vystyk
luose. Bet per milijonus me
tų ji užaugs ir gal teiksis 
mūsų žemę pavaduoti.

Aukščiau minėtos plane
tos, kartu su saule, mėnuliu 
ir žeme sudarančios vad. 
saulės sistemą, apima tik

351 trilijonų, o antroji 1470 
trilijonų kaitų didesnė už 
žemės kamuolį!

Z-

. Vž Paukščiu Kelio pra- fnlnj dangaus kūnų miriadai
sideda .dar platesnė vadina
mų spiralinių miglynų val-

i kad iš kelių šimtų astrono
mų, per paskutinius 40-50 
metų stebėjusių mums rūpi
mą planetą, nė vienam ne
atėjo į galvą, kad nebloga 
būtų tiksliai‘ištirti jos tem
peratūrą. Kaž-kas ir kažin 
kada, nežinia kuo remdama
sis, nustatė ją esant 9°. Nie
kieno nepatikrintas, visų 
patikėtas, šitas parodymas 
taip tvirtai įsišaknijo astro-

I

i

» 
'l

Į

Taip pat stebinantis vaiz
das ^atsiveria prieš mūsų ‘ 
akis, kai mes, apginklavę 
jas ne teleskopu, bet mikFo- 
skopu, pažvelgiame į begali- įĘ 
nių mažvbių pasaulį. Kiek
viena medžiaga, dujinė, skį- 
stą ar kieta, susideda iš 
dalomų dalelyčių, atomų, 
kurie savo eilėj .susideda iš 
elektronų, t. y. smulkiausių 
negiamos elektros dalelių, ir 
protonų, tos pat elektros tei
giamų dalelyčių. Tiksliausi 
stebėjimai ir išskaičiavimai

niekad kelyje nesusiduriu. 
Lyg kad pasilaikydami tiks
liausiai sugalvotų keliu, visi

Kai nuotoho nūo mū- . k’lri’J aPle 900’00?-
. iki Pnnkšėin Kelio, tai Kiekvienas jų yra Ą ’. . . . ..

Paukščių Kelias ir, dangaus kūnai slenka iš 
kaip ir jis, susideda iš mi- anksto jiems nustatyu keliu, 

pašėlusiu greitumu lėkdami 
į kaž kokį mums nežinomą 
tikslą. Tai ne vien protavi
mas, nefantastinis raštas, 
dangaus nytyse mūsų išsiu- 
vinėjamas, — tai tikra mū-

iki Paukščių Kelio, tai 
apie jį galime šiek tiek su
prasti pasakę, kad viena ar
timiausių to žvaigždyno 
žvaigždžių, Sirijus, yra nuo 
mūsų 83 trilijonų ir 300 mi
lijardų kilometrų tolumo, gi 
jo šviesa ateina pas mus per 
8 metus ir 9 mėnesius. Eli
tą, tolimesnė, Poliaus žvaig-

savo rū-
sies

• v

sų būrių planetų. Jų tolu
mas nuo žemės visai fantas
tinis. Arčiausios jų yra du 
ir tris šimtus šviesos metų 
tolumo nuo mūsų, tolimes-

ta, tolimesnė, Poliaus žvaig- * nuotoIis n"«‘”asy. » 

ždė yra 440 trUijonų kilo- 
mažutį matomo žvaigždžių metrų tolumo nuo žemės, o 

jos šviesa pasiekia mus tik 
per 46į^ metus. Kai dėl to
limesnių nuo mūsų Paūk- 
senį Kelio žvaigždžių ir uz 
jų esančių “spisalių migly
nų” nuotolio, tai jie skai
čiuojami nebe kilometrais, o 
vadinamais šviesos metais.
Sakoma, kad /‘Ma geli ano

dangaus kampelį. Jo vidu
rinę sierą, t. y. beveik visą 
mūsų matomą dangti apima 
Paukščių Kelias, — penkio
likos įvairių dydžių žvaigž
džių rinkinys. Iš jų pro te
leskopą matomų žvaigždžių 
astronomai priskaito nema
žiau dvidešimties milijonų, 
nematomų gi, bet neabejoti
nai esančių — apie du mili
jardus. Jų didumą galėsi
me įsivaizduoti pasakę, kad 
žvaigždės Betelguose iš O- 
riono žvaigždyno tūris yra 
27 didesnis už mūsų saulės 
tūli, o kita, Antarės ir 
Skorpiono žvaigždyno, di
desnė už saulę 113 milijonų 
kartų. O kadangi saulė 1,- 
301,200 kartų didesnė už že
mę, tai, padauginę du pir
muosius skaičius iš pasku- taip lengva susekti, kaip vi-

ir milijonais šviesos metų. 
Astronomai, kurie jas dabar 
stebi, mato jas ne tokias, ko- į 
kios jos dabar yra, bet to-

7

sų pačių istorija. Krekvie-
nas mūsų nukeliauja.per va- ~~ .......~„‘„’
anda, besėdėdamas už stalo ™ kvadnlijonų (2.000,000,- 

ar begulėdamas lovoje, šim-1 
tą tūkstančių kilometrų. To
dėl, kad mūsų planeta, kar-

nas mūsų nukeliauja, per va

ldas, kokios jos buvo prieš gU mumįSj nestovi vieto-
tukstančius ii- milijonus me-

Mūsų planeta, žemė, suka
si, pirma, aplink savo ašį, metrų'kelionę aplink saulę, 
apsisukdama • yieną kartą Tuo būdu žmogus, išgyve- 

debesys,” pav., yra nuo že- per 24 valandas, ir, antra, 
mes 6500 šviesos metų tolu- aplink saulę, su greitumu. 2,-

600,000 kilometrų per dieną. 
Tuo pačiu laiku žemė kartu 
su saule ir jos astuoniais pa
lydovais lekia Herkuleso 
Žvaigždyno link, taip, kad 
ir saulė ir žemė, nuo to lai
ko, kaip jos atsįrado, niekad 
nebuvo du kart toje pačioje 
vietoje. Taip pat tolydžiai 
ir nesustodamos juda ir vi
sos kitos saulės, planetos ir 
žvaigždės. Stebėtiniausia

mo.**) .
Kadangi šviesos greitis y- 

ra 300,000 kilometrų per se
kundą, tai per metus ji nu
lekia apie pusantro trilijo
no kilometru. Padauginsim 
šitą skaičių iš 6500 gausime 
nuotoli, kuris mus skiria 
nuo paminėtos žvaigždės. 
Kai dėl Paukščių Kelio 
žvaigždžių skaičiaus, tai jis

je, kaip daugumui žmonių 
rodosi, o reguliariai daro 
kasmet 940 milijonų kilo-

nęs, pav., penkiasdešimtis 
metų, nukeliavo, pats to ne
žinodamas, danguje 47 mili
jonus kilometrų. Alums že
mėje tokie greitumai rodosi 
netikėtini. O tuo tarpu pa
saulis su visomis savo saulė
mis ir žvaigždėmis negalėtų 
be jų egzistuoti.. Nes tik tuo 
nepaprastu greitumu ir sa
vo traukimo jėga visos tos 
saulės, planetos ir žvaigždės 
palaiko vienos kitų pusiaus- 
vvruma.v *•

milimetras susideda iš dvie-

n 1000,000,000,000) atomų sve
riančių kiekvienas po vieną 
šimtamilijoninę dalį vienos 
trilijoninės dalies gramo. Ir 
štai šitas menkiausias ato
mas tiksliausiai vaizduoja 
mūsų saulės sistemą, kur 
saulės vietą atstoja proto
nas, o apie ją besisukančių 
planetų funkcijas atlieka 
elektronai. Įdomiausia bet 
gi čia tai, kad protonų ir 
elektronų vietos atome visai 
atatinka saulės ir planetų 
vietoms saulės sistemoje,’ t.* 
y.-kad protonas ir elektro
nai yra, žinoma, proporcin
gai tokio pat tolumo vieni 
nuo kitų, kaip planetos nuo 
saulės.

Yra tokių mažų infuzori
jų, kad visą šimtą jų galima 
sutalpinti tarp dviejų tūks-

Mrs. Rt 
kuri daba 
(New Yoi

J

ma užmuš:

nomijoje, kad kai Arrenius, 
o paskui ir Kempbellis, ka
tegoriškai pareiškė, kad * 
Marso temperatūra, jų daug 
kartų spektroskopo pagalba 
ištirta, iš tikiu jų per 26 
laipsnius žemesnė, negu 
aukščiau, nusthtytoj i, tai vi- 
sinustebo. Šių dviejų moks
lininkų . autoritetas bet gi 
buvo toks didelis, kad negalė
jo būti jokių abejojimų, jų 
stebėjimų tikrumu. Alarse 
gi atmosferos tirštumas yra 
du kart mažesnis, negu auk
ščiausio žemės kalno. Eve
resto, viršūnėje, kur nebėra 
kuo alsuoti. Reiškia, iš vie
nos pusės poliaus šaltinis, 
dėl kurio negali laikytis ne 
tik gyvūnai, bet ir menkiau
si augalai, o iš antros — at
mosfera, kurioj nėra kuo 
kvėpuoti. Kokia čia gali bū
ti kalba apie gyvybę? Bet 
jeigu sutikti nesiginčijant, 
kad Arenius, Kempbellis ir 
panašūs sako tie^ą, tai ką gi 
tai reiškia? Kad vieninte
lėje planetoje, kuri ligi šiol 
buvo laikoma gyvenama, se
nai jau nebėra gyvybės žen
klo. Ir kad visoje mums 
jau prieinamoje visatoje su 
jos nesuskaitmnais pasau
liais viena tik mūsų žeme 
apgyventa daugiau ar ma
žiau išmintingi} būtybių. 
Jeigu gi tolimoj ateity ir ji 
atvės, kaip mėnulis, pav., tai 
begalinėse pasaulio erdvėse 
nebus kampelio, kur būtų 
kokia nors gyvybe. Pasaulis 
su jo nesuskaitomais įvai
riausią švytulių miriadai, 
virs kaž kokiu kosminiu la
vonu, visatos kapinėmis.

Ne, žmogaus protas nelei
džia tos minties, kad mes 
vieninteliai visatos gyvento
jai, ir dar baisesnes minties, 
kad iMisaulis, kosmine to žo
džio prasine, kada nors virs 
begaline tyruma. Ir kam 
tokios liūdnos mintys? Po

V-

Romuvos
" • -

Pradžia 10 valandą ryte.
• •

Pirma didžiule pramoga tnlsj vairi. Musų smarkiausieji sportininkai loš “Base-ball”. Jiems 
skiria dovaną $25.00. Bus ir kitokių įvairumų: lenktynių, žaislų, dainų, ir t.t. Pakviesti 
iš visos apielinkSs chorai, solistai ir artistai.Viena iš geriausių orkestrą griežš rinkti- 
niausius šokius. Didelioje

tančių . vi 
kurio pa1 
tos gyvos 
ma, savo < 
nervus ir 
no dalys 
le, išnar 
kulų. Je• • • *.
inas vra i•z 
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JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

Ak, myliu tave........... ..
Bemužėl, nevesk pačįos . 
Graži čia giružė.................,
Meilė7.,......... .. ...................
Meile uždegta krūtinė ... 
O pažvelgki........... .............
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

pirm.
Petras Sedem- 

Adelė Rubliauskai 
Ant. Petrulis, dva

Vyriški išklausti nesunku 
moteris gi paslaptį savo ne 
išduoda.—Kant.

narius ir užrašinedami

įKaip šlykštu, kuomet pama
tai lietuvę moterį bešinkuojant 
tą prakeiktu raugalą. Ar ne 
gėda mums darbininkams?

Pakalbink tokius darbinin
kus prie organizacijų, prie Lie
tuviu Darbininkų Sąjungos, 
tai sugaiši valandas, o vistiek 
neprirašysi. Tokie darbinin
kai, dažniausia pakliūva liol-

Paskui sekė bažnytinio cho
ro programo dalis, kuriam 
vadovavo šv. Jurgio parapijos 
varg. J. Olšauskas. Pirmiau-

ir, jei lavinsis toliaus

Čia vienu tarpu buvo pavo
gę ir p. Vinco Stanciko, chdę-' 
lio Vyčių darbuotojo ir -‘Vy
ties” skelbimų skyriaus vedė
jo, automobilių Peerless. Išbu
vo be jo devynias dienas, kol 
policija surado. Galimas daik
tas, ka$Ljk Stancikas šią'vasa
rą pats važiuos ir dar keletą 
darbuotojų nusiveš į L. Vyčių 
seimą, Elizabetli, N. J. ; —

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

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gai reikalingas pašalpos sky- 

> J • ■ <1 JI « • •

įvykJvąka-; 
ijė' vietinis 
' “V

Juozapo choras, pagerbi-

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos................   .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą...........................50
14. Lietuvos Vyčių Imnas............................... -25
15. Pirmyn į kovą............ . ............. 50
1.6. Mes grįšim ten .. ...................... /............... 75
17. a) Išauš vasarėlė, ' •

b) Tu mano mergelė, '
e) Išbėgo mergytė .. ?.............................. .50

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

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

20. aj Miels tėvelį
b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio yyno.^_____.... - .50

21. a) Oi džium-džium,
b), Už jūrių,— —r— —___ ____ _______
e) Kalbiu, jaunas bemuželis,
d) Aš turėjau vištą .. k...............................50

2z. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,
e) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos daiuos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge pririųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: ,

Vincas Petrauskas kai pra-1 V * .
.dėjo koptis į vaistininkus tai 

^ nesižvalgydamas perdaug ir 
kopia. Vis bus linksmiau tu- 
rėti vieną savo darbuotoją 

^-'daugiau profesionalų tarpe.

WATERBŪRY, CONN.
Šioje kolonijoje prancūzai 

naujokai varo lauk iš dirbtu
vių senus darbininkus. Darb
daviai juos noriai samdo, nes 
gauna beveik pusdykiai. Se
nuosius darbininkus paleidžia 
ir daryk ką nori. Tas parodo, 
kad darbininkams būtinai rei
kia rūpintis koperacija.

Darbininkai skursta, o darb
daviai kraiina- tūkstančius iš 
darbininko prakaito. Soavill 
Mfg. Co. dirba dieną ir naktį 
po 12 valandų,o pažiūrėkime Į 
darbininkų uždarbį. Rą nume
tė tuo ir pasitenkink.

Pragyvenimas brangus, o už
darbis menkas.

Negana, kad menkai uždir
ba, Bet ir tą patį dažniausia 
prageria* Didžiumai darbinin
kų organizacijos arba laikra
ščiai nerupi. Jų visa širdies

G iedriniifcį^a dėjimas sun- ~ 
kusi Savo organo išleisti neiš-1 
sigali, skolos yra keletas šim
tų, ne visa centro valdyba dir
bo, ir tie paskutiniai jau pri
vargo. Girdėti, kad sunku įsi
sprausti prie kito laikraščio į 
kampininkus. Dabar tik lau
kiama ir laukiama ko...

PHILADELPHIA, PA.
Banante parapijoj Šv. Jur

gio Draugystė Šv. Jtfozapato, 
prie kurios prisijungė ir šv. 
Domininko dr-stė, šįmet gegu
žės mėnesy apvaikščios savo 
25-Jdų metų įsikūrimo sukak
tuves 18 tą gegužės šv. mišio- 
mis už a. a. savo mirusius na
rius, o 28 geg. balius, prakal- 
jba, muzika. Gi draugystė 
apart pašalpos dalykų, daug 
prigelbėjo Lietuvai ir mūsų 
parapijos bažnyčiai. Todėl lai 
gyvuoja ji koilgiausius metus. 
Valio!

Balandžio 26, vakare, Rich-

■ Balandžio 27 d. 
rienė, kurią sure

’ ''Sv
, 1" mui naujo klebono kun. F. Ju- < 

U i ro. ' ’ ..

fcL ~~Šio.ie vakarienėje dalyvavo : 
sM daug svečių, kaip tai: kun. K. T i L

j Urbonavičius, iš So. Boston ’o. 
kun. F.Virmauskas, iš • Law- 
rence ir kun. Daniūnas iš

Nasliua, N. II. Taipgi vieti
nis kleb. kun. Juras ir svietiš- 
|kių svečių — varg. J. Banys, 

iiš Lawrence’o ir daug jauni
klio, varg. J. Aurius iš Nasliua 
ir keletą kitų, kurių vardų ne
įgalėjau sužinoti. Vakarienė 

<>1 buvo puikiai pagaminta jaunų 
[III g šeimininkių, kaip tai: p-lių 

i! Blaveckiutės, J. Narinkaitės, 
S/ įP. Kačinskaitės ir kitų choro 
lumbią merginų. Po užkandžių prasi- 
tą Na- dėjo programas. Vedėju bu- 

s gaus vo vietinis varg. R. Ainoris. 
drabu- Pradžioje šv. Juozapo choras
| udainavo keletą dainelių, va

dovaujant R. Ainoriui. Kalhė- 
|jo kun. F. Virmauskas, kun. 
!K. Urbonavičius. P-lė J. Na- I 
rinkaitė sudainavo porą daine
lių. Tai mūsų lakštutė. Ji 
!gavo puikų gėlių bukietą. J. 
Banys iš Lavrence, vargoni- 
rninkas, sudainavo porą dainų. 
su;Jis bukieto negavo, bet publi-

Motiejus Mažeika, buvęs L. 
D. S. Centro pirmininku kele
tą metų, Chicagos Apskričiui 
pirmininkavęs, labai pasišven
tusiai dirbęs šiai organizaci
jai kol Amerikoj gyveno, ra
šo, kad dabar esąs labai, sun
kiame padėjime Lietuvoj. Sa
vo draugų prašo, kad pasko
lintų _jam nors $1,000, idant 
galėtų nužiūrėtą gerą biznelį 
Lietuvoj nusipirkti. Jo antra
šas: Kėdainių paštas, Žastasi- 
nės kol., Lithuania.

Aukojo šie

Po $2.00: E. Vižynienė ir F.
Valinskienė; V. Dirmiče $1.50. -

Po $1.00: J. Gobis, K. JRa^ . 
moška, K. Simintis, U. Šeme- 
žienė, A. Tvari jonas, J. Vai- 
čiūnės, K. Melkas, K. Matijo- 
šienė, O. Gilienė, V. Olkavikas, 
J. Makavičius, A. Alekšan- 
draitis, j. Nokutis, Pi Tvari- 
jonas, O. Lazauskienė, F. Žu
kauskienė, A. Čekutienė,—S. 
Bernotienė ir M. Zarembienė. .

Po 50c.: Z. Tvari jonas, O. 
Kušleikienė, M. Kušleika, A.* 
Kikutis, V. Simanavičius, O. 
Kindūrienė, M.' Zubaitienė^A: 

fka plojo kad net sienos braš- Steckis, P. Songaila, K. Stel- 
3.ėjo. Dvi merginos šokėjos jmašauskiene, .JP. Jakaitis, V. 
O. Vilkišiutė.ir H. Versiackiu-1 Brazauskas, K. Lukoševičius 

|ir* A. Švedienė.
< Bimbiras ir D. Taraška po 
25a

Viso surinkta $32.00.
Be to, virš paminėtos mote- 

’rys pririnko nauji) ir nešiotų 
drabužių, sutvarkė ir išsiuntė 
tris pundus.

Persiuntimas drabužių ir . pi
nigų. kainavo $9.00. Likusius . 
pinigus $23.00 ir tris pundus 
drabužių pasiuntė Prel. P. Ja- 
nuševičiaus vardu Kaunan.

tė pašoko lietuviškus šokius— 
“SuMįfiį” ir “Klumpakojį,” 
•joms pianu-afc&mbino J. Vilki
nius. Paskiau sudainavo ma
žųjų choras keletą dainelių. 
jDar dainavo šv. Juozapo di
džiųjų choras.

| Po dainų gaspadinės išreiš- 
jkė prielankumo žodį ir žadė- 
.jo kitą kartą dar geresnę va
karienę surengti.
| Po to vietinis klebonas kun. 

Juras pasakė gražią prakalbą 
ir padėkojo rengėjams, sve
čiams ir visiems vakarienės 
dalyviams ir užbaigė.

Visi skirstėsi patenkinti va
kariene ir programų.

Reporteris

Ar nevertėtų mumis gerai 
pagalvoti, kaip pritraukus _jtąUiai

CLEVELAND, OHIO.
Gegužės 2 d. šv. Jurgio pa

rapijinėj svetainėj buvo Lietu
vos seimo atstovo Leonardo 
Šimučio prakalbos. Nors tai 
buvo šiokis vakaras, bet. pu: 
blikos prisirinko pilna svetai
nė. Kun. Smilgiai trumpai 
paaiškinus vakaro tikslą. Adv. 
•Česnulis perstatinėjo progra
mo dalyvius. Pirmiausiai jis 
pakvietė Lj-jV. 25 kp. priau
gančiųjų chorą, kuris vado-<gą atsilankymą 
vaujant muz. V. Greičiui gra- 
___ sudainavo tris daineles. 
Paskui Vincukas Greičius, 8 

grojo ant smuikos Avė 
Maria ir ispanų šokį, kas žmo
nėms labai patiko. Iš eilės še

šis atsitikimas turėtų būti pa- 
briežtas lietuvių istorijoj.

Po pirmai kalbai A. Banys, 
vietinis, sveikino atstovą var-j 
de Vilniaus vadavimo komite
to ir išreiškė, kad mūsų sosti
nė Vilnius, anksčiau ar vėliau 
turės sugrįžti Lietuvai.

Aukų surinkta $37.00 
centais.

Antru atveju p. L.. Šimutis 
kalbėjo trumpai padėkodamas | 
publikai už aukas ir skaitlin- 

prakalbas. 
visų klausytojų veidų buvo 

galima spręsti, kad prakalbo
mis ir abolnai visu progra
mų, kuris tapo surengtas la
bai staiga, buvo pilnai pa
tenkinti.

' .j).-...

{fįip kįfcfc taipgi r i pas yug 
su uarbAis negalimi pasi^Tlftf? 
Kurpių dirbtuvėse ir audiny- 
čiose darbai teina nepergerlauv 
šia. Daug lietuvių bėdm4>i«>- < 
ja. Bet lįetuyiųrširdis duosni 
ur nuo, pra k i tnių dąi bą ueaūtt--p 
■sako. Štai “Darbininko” lai
doje, kovo 22 d. š. nu Lilęo. 
Kauno Vaikelių Jėzaus dr-jos 
prieglaudos vedėjo prel. P. Ja-’ 
nuševjčiaus atsišaukimas Įlaši i. i 

■ laivių reikalas. Pirmi atsiliepė*’ 
M. Zarembienė ir O. Giliėnė.
Minėtos moterys ėjo perstu-* 
bas ir rinko aukas, ir drabu-4 : 
žius našlaičiams. . :. i ?

<•7
Nors dar ramiai, bet prisi

ruošimai prie L. Vyčių seimo 
EH daromi. Teko nugirsti^ kad

viena grupė, daugiausia Čia au
gusių,' jau turi sustačiusi sa- 
vd “listą” kandidatų į L. Vy
čių Centro valdybą: pirm. — 
Kazys Viesulą,, pirm, pągelb. 
(Chicago j) 
ka, rašt.— 
tė, ižd. — 
sios vadu—tėvą marijoną kun. 
Mykolą Urbanavičių. - Kitos 
grupės, ateivių, teko nugirsti 
tik šiuos kandidatus: pirm. — 
Ignas Sakalas, ižd.—Ant. Va- 
lonis. Mūsą amerikonukai da
rosi kas kart drąsesni reika
lauti savo “teisių,” savo žmo
nių centre. Ką ir besakysi! 
Juk jau jie ir sudaro virš 80 
nuoš. narių toj organizacijoj.

“IšEIViy DRAUGI” UJ
“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 lietuviu gyvgmmo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

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

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

savo žaidimų sezoną gPgnžps T

-- ------------ ——r—-------- --------Sjnižuotas ratelis, kurio mana- 
yra Jonas Maurius ir 

mes cliicagiečiai turėtume pa-1^^ šįmet įsikūrusios L. Vyčių 
dubeti. Ar no t Nieko-------------- i 4 Trp yy^idininku ratelis.
kiau, nes tuoj pat man mintis * 
buvo užėjus savo mylimus ci- 
ceriečius persergėti per “Dar
bininką” apie tą chicagiečių 
mintijamą jiems “kerštą.” ’

- - -------j

Jau vįešai paskelbta, kad P. 
Gudhs būsiąs tūlų biznierių, 
kartu su juo, projektuojami 
naujo, biznio reikalams skiria
mo, bepartyvio (?), laikraščio 
daktorium. ' i ~

čiūtė, “Kur bakūžė samano
ta,” o antros dainos vardo ne
teko sužinoti. Antras bažny
tinio choro solistas buvo Skir- 
bantas, kuris gerai sudainavo 
“B^inižėli nesvoliok.” Buvo 
priverstas atkartoti. Ant už
baigos muzikalio programo 
išėjo p-lė S. Kučinskaitė ir su
dainavo “Oi močiute motinė
le,” kas publikai irgi patiko. 
Ji turi gražų prigimtą balsą 
ir aiškią tarmę.

Po muzikalio programo se
kė L. Šimučio kalba, kuri bu- -patieka, tai velnio skystimėlis, 
vo aiški ir labai užlipanti, nes ’ 
publika atydžiai klausėsi per 
dvi valandas.. Kalbėtojas rim
tai ir faktais nurodinėjo buvu
sios Lietuvis valdžios pasiry
žimus parduoti arba užsmaug-

'mondiečiams kalbėjo L. Šimu-' ti Lietuvą. Aiškino, kad so- 
!tis, Lietuvos Seimo atstovas ’cialistai ir bolševikai yra tas- 
jir prie tos progas p-lė Natalr- pats negeistinas Lietuvai ele- 

•ja Mockeliūnintė platino-par- mentas. Tik skirtumas tame, 
davinėjo atvirutes su paveiks- jog vieni ją pjauja atšipusiu fevikų bučin. 
Jais a. a. Dr. Basanavičiaus ir peiliu, o kiti, kiek aštresniu, 
(ark. Matulevičiaus. Taip pra- bet vieni ir kiti ją. pjauja.
,kalbų, kaip ir atviručių plati- |Taip>zgi gyvu žodžiu nupiešė 'rius, kad pritraukus darbinin- 
Įnimo, pasekmės buvo neblo- tą pasibaisėtiną vaizdą, kuo- hurie reikalauja apčiuo- 
giausios. Prisiminus apie atvi- met’ Lietuvos studentija de- Įpiamos naudas. Gal būtų nan- 
rutes, turiu pažymėti, kad čia mOhstravo prieš ministerio .dingą kad centras pasirūpintų 
tūli asmenys' mano* išleisti at- jPJečkaus anti-lietuvybės, pa- tokį skyrių įrėžti.
'virutes ir su paveikslu garsios Įreiškimą, kuris dainuojant Be to. reikia turėti nuolati- 
'sąjungietės p-lės M. Jokūbai- Lietuvos himną paleido bolše- nitis keliaujančius oigapizato- 
’tes dėlei ilgesnes atminties sfc- .vihų gaują ir. nagai komis ka- riūs, kurie apvažiuotų visas 
(jungiečių seimo (1926 m.) su pojo arba kaip seneliui Bulo- 'lietuvių kolonijas priraŠitiėdrt- 

J__įos paveikslu ir eilutėmis. tai niekšas drožė lazda perini
| Pointbri|ietis galvą. Anot gerb. kalbėtojaus|“DartMwnkų<

—y.'

DidžiojcBritanijoje: Metams 12 šilingi),pusei 
meti) 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

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

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei mėtų 12 litųį“' 
3 men. 7 litai.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Deivių 
Draugas,*” 281 -fu Ęgttntan Btr. VĮasgovrr< S. Scot- - 
Iand. * *

L. Vyčių Chicagos Apskri 
ties Svaidininkų Lyga atidarė ūetariškų amerikonukų į mū 

s Įsu organizaciją, L D. S.? Kad o*
jmūsų organizacijoj galėtų juos 
I labiausia užindominti? Ką jie •

l AlFIfęin nAIVO? HUa^ų iš mūsą reikalaut ką Kučinskaičių duetai:
Ii RLCRUIU UAIRUO į kalėtume jiems suteikti* Lai |“Vilija” if Saulė jau tek.”

■prvo'iTO'DTT/YM'rt vietas vadovavi- Šios, dvi jauhos dainininkės y-
me; galima būtą jiems užleisti ra naujos Clevelando zvaigž- 
jas, bile tik sveikai vadovau- dutės 
tų. Tą lengviau būtų galima dainavime, L. V. kp. susilauks 
išrišti, jėi mūsų darbuotojai gražaus papuošalo, 
sudarytų artimesnius ryšius 
su jaunimo organizacijomis, 
labiau susidraugautų, išsikal
bėtų geriau ir gal tas išlerigva 
taptų tiltu, kuriuo iš jaunimo Iriai išėjo dainuoti p-lė Pečkai 
organizacijų pereitų. į LDS.

Darbininkas

. ’ -Vienas mažo ^draįgrą^chica-
■ jpečių prasitarė man: Iš “Dar- 
\ bįninko” matyt, kad cieerie- 

^ 5^ių naujos bažnyčios statymas 
gal būt pailsino ir tenykščius 
LDS. kuopos narius. Pirfna 
Jaudavo sunku konkuruoti su

' cieeriečiais. Dabar mums chi- 
“cagiečiaths reikia tik biskutį 
padirbėti ir pralenktume cice- 

P t. riečias. Jau tik dėl vieno to 
gražaus keršto ciceriečiams

■ 1• • ’ '<■ >*■ a
L’.V..

kž 1



__ ii

1.50

x

•)

Gen. Smedley BĮ; Butler,

'3

>* gia atsį^
' tai!

ino delegatas ir patarė išras-' 
būdus kaip jaunuomenę pri
auki! prie organizacijos ir

’ * Y- Y2

. D. S. CONN. APSKRIČIO Cash pinigais lieka ..

24-TAS SUVAŽIAVIMAS {L. L. Paskolos Bernais
J.DS, borui i s ................

U. VĄ MASKVAI no.
^Benugarkaulių partijos su 

Maikininkais iš Raudondva^
LDS. Conn. Apskričio pus- 

’ etinis suvažiavimas įvyko
Gandžio 24-tą dieną, 1927 m.
. Andriejaus parapijinėj sve- 
jnej, New/ Britain, Conn.
- * * * ‘S V-«

♦ J ; ■

J

ir aplankęs savo kaimynus

į joj, kut jis yra siųstas peržiūrėti jūreivių barakus. Jis dabar 
į yra taip vadinamoje “Velnio šunų”, komandoje^ šanghajuj:

įpogi pašetoLgal nutari- Į raportavo, kad muzikas Alek-1

r

.$2L67 

.200.00 
l()Q.0O 
.200.00

Founatninė plunksna ..

-į. įr* w<

Viso labo... .$523.17

Sekė komisijos raportai.
1. Kas-link buvusio pirmi

ninko Bvlinskio pakvietimo į
Pirmininkas suvažiavimų ati- (suvažiavimų. Raštininke pra- 

‘ irė 2:45 valandą po pietų ir nešė> kad antrašo neturėjo ir ’ 
akvietė vietinį kleboną kun. į nepakvietė. Tadgi šis apskri- 
. V. Grikį atkalbėti maldų. /‘io suvažiavimas remiantis pe- 

; e . i reito suvažiavimo komisijos
Po to, kun. E. Grikis pasvei- gyiiaskio klausimų li

kviduoja.

2. Dainų kontesto komisijai. - l,,~— - -r
j 4. 6-ta ir 36 kuopos, — kad 

centro valdyba organe įvestų 
į Tarptautinį sporto skyrių^ Į- 
nešimas priimtas.

36-tos kp., New Britam.
5. Kad centras praneštų

tus pildyti. Delegatai už jo 
įtarimus padėkojo aplodis- « * 
entais.

Prezidiumas sesijoms vesti 
. rinkta apskričio valdyba.

Raštininkė peržiūrėjo mau
dus, kurie buvo legališki. 
Sekančiai nariai pribuvo į 
įvažiavimų:

sis tą sumanymą vykins.

■* 3. Išvažiavimo komisijos ra
portas. Komisija praneša laiš- 

•' ku, kad Bridgeporte_ išvažia- 
vimas negali įvykti.’ Raportas 
'priimtas. Senai komisijai atsi- kuopoms laiškais jeigu įvyks- 
j sakius nuo darbo, išrinkta ke-, ta permainos^jentre. Įnešimas 

Jturi nauji nariai vykdinti iš-! priimtas.
važiavimą, jeigu galima. Iš- Į 6. Nutarta siųsti atstovą į 
rinkta: Juozas Bernotas, An- -seimą. Išrinktas Juozas Berr 

Iš 5-tos kp., V aterbury, Ct. Įfanas Mičiūnas, Simonas Ci-* notas.
■ 1) Boleslavas Šilkauskas, j Šulskis ir Boleslavas Šilkaus-*

Juozas Bernotas, 3) Juozas 
limas, /4) Teresė Daunienė, 

Simonas Cibulskas.

Iš 6-tos kp., Hartford, Conn.
- 1) Juozas Rugienius, 2) I
:asys Siurpša, 3) Andrius Pa-1
ckis.

Iš 36-tos kp., New Britaiių +r0 raštininko. Dėkoja už svei-
L — 1) Antanas Gurskis, 2) 
iflorius Rulis, 3) Ona Raže- 
čienė,
I’

Viso delegatą, pribuvo 13 iš 
kuopą. Visiems suteikta po

1 f ■ • ’

Sekė protokolo skaitymas, 
iris buvo priimtas.

Valdybos raportai

Pirmininkas raportavo kad 
irbo nebuvo tad ir nedirbo, 
it ragina apskritį, kad kaip 
irs Centro Valdybą pribudin- 
. Raportas priimtas. 
Vice-pįrmininko raportas 
•iimtas. v 
Iš eilės raštininkės ir iždi- 
inko raportai priimti.

Ištrauka is iždininko rapor-

ish balansas buvo ....
Išmokėta

. Blažanskaitei, alga ............... 5.00
Cibulskiui, kelionės lėšos .... 2.50

Viso... <$7.50

Įnešimai

1. Suteikti kokių dovanų 
raštininkei už jos pasidarba- 

I vinių. Palikta ant metinio su
važiavimo.

2. Skaitytas laiškas nuo ceh-

• 1) Antanas Gurskis, 2) įminimus. Apskritys šįmet ne-
— gali įvažiavimų surengti cen-

—_ė, 4) Antanas Mičiūnas, įro nau<Įai, nes vietds negali 
Michalina Blažauskaitė. |^auti, jau pervčlu surengti.

Kaslink kandidatų į organi
zatorius apskritys stato Boles
lavų Šilkauską iš 5-tos kuopos, 
Waterbury, Ct.

Kad Conn. apskritys įneštų 
seiman kad įgaliotų centrų pa
skirti dienų ir padaryti “Tag 
Day” dėl • Lietuvių Biednų 
Darbininkų ir kad visos kuo-

..$29.17

gjĮBggĮ

Mūsų draugijos nepajė- 

MAIKIS! ATIDAVĖ LIETU- todėl visą “show” suspoili- .jkurie ii
... ......... “K-vio” Jurgis prisimi-'hiku sirgti. Kiek triukšmo

nęsi apie lenkišką “kureč- susirinkimuose dėl tokių iia- 
ką.” -------- ----------- ‘

l

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS 1

- ■ ■ , v : ' I i » . ? ' ? ■

810 apskričio suvažiavimas 
įvyks 29 d. geužės, 220 Ripley 
PI. (prieš lietuvių bažnyčią),, 
Elizabetliport, N. J. 5

Visos šio apskričio kuopos 
pasirūpinkite išrinkti kodau- 

Sūlig nusta-- 
kuopos gali 

nuo 10 narių

ĮS* įyyko protesto mitingas 
jĮbiįeš tautiškai nusistačiusių 
Į Visuomenę. Šis mitingas bu- 
|Vo “E” gatvės salėj e prie 
Silver. Publikos buvo su 
,visais stulpais apie 100. 
Kalbėjo Maikis (Michelso- 
has) nuo smalavirių parti
jos ir Paulauskas su Prons- 
kum nuo Benugarkaulio Jt' 
.partijos.

Maikis savo anais metais 
duotų žodį išpildė. Lietuvą 
padovanojo Maskvai.

Priėmė protesto rezoliuci
ją prieš tuos, kurie nesutin
ka išpildyti Maikio įsaky
mą.

“Baigreišio” nebuvę ir

rių kyla, kad apsaugojus ‘ 
B-rrr. draugijų, iždą nuo “ligo 

niij.” Tokie nariai, kurie 
dažnai nusistatę sirgti yra Į 

.• iliga draugijai ir būtinai rei- r
>kia ieškoti būdo, kad nuo jų 
! atsikračius. , u. >

PARAPIJOS balius dav®
i pelno $120.

' VYČIŲ PRAMOGA 
. PASISEKĖ ,

Gegužės 8 dr š. m. (Moti- ■ 
Įnų dienoje) įvyko L. Vyčių 
17 kp. pramoga.

Ryte, 8:45 vai. šy. Petro 
lietuvių bažnyčioje buvo me
dinės • šv. mišios, kurias lai
kė kun. K. Urbonavičius. 
Pasakė gražų pamokslą pri- vo is So. Bostono šeštadieny 
taikintą tai dienai. Skaitlin
gai susirinkęs jaunimas gra
žiai pasirodė.

Vakare, buvo margumynų 
vakaras. Žmonių nedaug te
susirinko. Programa buvo į- 
vairi. Zurza

t »

t

KUN. S. KUČAS išvažia-ll
i ■ j

> . • 

rw • I * •

Žinių dėlei kreipkitės į vietos agentus ar į 
bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street New York, N. Y.

Lietuvos Vyčių Organizacija
Jp g

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

įvyks

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio 14
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “ESTONIA” Gegužės 24 d.
VIENU LAIVU KLAĮPĖDON

Važiuokit šį pavasarį į Idetavą su Amerikj^'E«tariĮ 3®t^ i 
himu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildyt 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines. . . __

I

« 
kunigus trauks turbūt, Phi- 
ladelpliijos link.

. .. t

CAMBRIDGE, MASS.
Art. S. Pilkos vaidinimas

- buvo O. K.
Sekmadieny, gegužės 8 d.

Nekalto Prasidėjimo Pane- /. 
lės Švč. parapijos salėje į- ... 

į vyko art. S. Pilkos vaidini- ..<*• / 
imas “Žemės Rojus.” 
į Žmonių buvo daug, 
j Vaidintojai buvo gerame 
ūpe ir suvaidino O. K.

R-tas ■,
■ ----------------------------------------

SĄJUNGIEČIŲ BALIUS - ‘ 
Šeštadieny, gegužės 7 d. ; 1 

buvo sąjungiečių “kostiumų / 
balius.’ Jaftmimo buvo daug, -■ "
Bėt iš senesnių labaį mažai. į
Prie geros orkestros jauni- \ 
Imas linksmai šoko. Pelno - o » 
liko apie $30.00. S-bas . -

7. Įnešta, kad raštininkė pa- 
rąšytų straipsnį angliškuose 
laikraščiuose apie šį suvažia
vimą. Įnešimas priimtas.

8. Conn. apskričio suvažia
vimas užuojautą išreiškė Lie
tuvos kariuomenei.

9. Kitas suvažiavimas bus 
•Hartforde, laikas paskirti pa- 
i likta valdybos nuožiūrai.

10. Atiduoti dovaną fonta-
ninę plunksną AVaterburio na
riui už pardavimą daugiausia 
bilietų, paliktas ant kito suva
žiavimo. *

Suvažiavimas uždarytas 6:20 
vai. po pietų su malda.

Pirm. — A. Mičiūnas, 
Rašt.—M. Blažauskaitė. 
DETROIT, MICH.

LDS. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus 15 d. gegu
žes, tuoj po sumos, mokyklos 

ir na
rės, kurie užsilikę su mokes
čiais meldžiu nepamiršti ateiti 
ir užsimokėti. Širdingai kvie
čiu visus, nes bus svarbus su
sirinkimas.

Fin. Rašt. V. P. J.

v

pos darbuotei. Įnešimas pri- kambaryjc. visi nariai i
imtas.

2. Kad kiekviena kuopa tu
rėtų paskirus gabius narius, 
darbuotis dėl organizacijos la
bo, ir kad jie būtu apmoka
mi. Įnešimas atmestas.

3. Kad Conn. Apskritys 
kreiptųsi pas Centro' Dvasios 
Vadą, kad jisai prašytų kitų 
kunigai ir klebonų, raginti jau
nuomenę rašytis prie LDS. Į- 
nešimas priimtas.

V X
f Jei plaukai slenka? J 
| Naudok |

**** £*?:**<&

savo veikimą,
• •• < ~

t r

Ž^W 

jCJJT

$3.50
. 3.00
. 1.50
. 3.00
. 2.50
. 1.75
. 2.75
. 2.00,
. 1.50

. 1D0

. 1.00

_ 4.00

_ 5.00

_ 5.50

PAVASARIO BARGENAI
TENINTĖLĖ KRAUTUVĖ S O. BOSTONE, KURI PARDUODA VISKĄ PIGIAUSIOMIS 
/ KAINOMIS IR GERIAUSI TAVO RĄ.

__— . .......... - 1 ■ t---------------------------- ;----- -------------------------------------------------
Eoors 20 spalvų pentas, galionas J____
loors 20 spalvų Flat pento, galionas, 
creen pentas_________________________
Loors grindų varnišius ____________
.gyptian pentas 24 spalvų___________
pečiai Flat pentas__________________
eras, baltas Enamel________________
lekhs, baltas ir raudonas___________
’entbir varnišiaus remuveris______

creėn pentas _______ i__ _____
1 / V

Monarcli, Carmolight flat arba žibantis
Baltas tyras Lead, Boston Star 100 sv__ 12.50

Stogams smala, galionas___________________85c.

Langų sietukams dratai, pėda___________ 2|4>c.

Žolių sėklos, svaras_______________________ 25c.

Šakės žemei kasti ________ ;________________ 90c.

Grėbliai-------------------------------- >---------------------65c.

Langams geidės po ------------------------- i------- ; 50c.

Sienoms popieros parsiduoda'nuo 5 centų iki

JL

giausia atstovų, 
tytos tvarkos 
rinkti ir siųsti 
vienų atstovų.

Kuopos apie
d ypač iš buvusio vajaus turi 
raportų priduoti raštu.

Taipgi prašome priduoti 
naujų sumanymų pagerinimui 
mūsų brangios ’ organizacijos 
stovio *ir abelnai darbininkų 
būvio gerinimui. •

Be to, bus guotas raportas 
iš buvusio prakalbų maršruto.

Vienas mūsų darbuotojas 
pažadėjo duoti paskaitų apie 
darbininkų reikalus.

Mes darbininkai turime su •, 
sidomėti organizacijos‘ reika
lais taip, kad patraukus visus 
neorganizuotus darbininkus 
prie LDS.

Apskričio gyvybė daug re
miasi ant valdybos. Jeigu val
dyba veikli ir sumani, tai ir 
visos organizacijos veikimas
pastebimas. Į

Kadangi šiame suvažiavime 
bus valdybos rinkimas, tai rei
kia, kad suvažiuotų gyviausi 
ir darbščiausi mūsų apskričio 

, nariai.
Važiuodami su važia v i man 

turi turėti kuopų įgaliojimus 
su parašais valdybų ir dvasios 
vadų. Žinoma, kur nėra dva
sios vado užtenka vien valdy
bos.

Kuopos, kurios dėl svarbių 
priežasčių negalės prisiųsti 
delegatų, tai prašome laišku I 
išrodyti priežastį ir parašyti 
savo raportų ir naujų įneši-j 
mą. ..

Visais LDS. Apskričio rei
kalais kresipkitės pas A. Kaz
lus, 54 Liberty St, Nevark, N. 
J. Tel. Mitchell 5612. *

. Ką akimis žmogus pamatai, tai amži)iaiTneužmi)'štir~

Kainos Stačiai į Klaipėdą:

TREČIA KLIASA_____ .................. $107.00
TURISTINĖ TREČIA_____________________ $117.00 !

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
TREČIA KLIASA____________ ____________ $181.00
TURISTINĖ......... ..... .. .... ........ - _________ $196.00

Revenue Tax ir Ilead Tax Atskirai
Sekanti Laivai Plauks tiesiai į Klaipėdą:

ESTONIA--------------- --------------- Gegužės 24-tą 1927 j

LITUANIA ___________ _______ Birželio 14-tą 1927 •
LITUANIA__ ______ ___________ Liepos 19-tą 1927

i GERIAUSIOJ GYDUOLĖS NUO

Kuomet Nuga-Tone, žinomos kūno 
Imdavotojos.- jos itrumi>ą laiką susti
prina kun.-} ir yni kaipo tonikas dęl 
'nervų, raumenų ir Svarbių kūno Orga- 
,f!ų visame kūne, šios sveikatų stipri- 
viančios prašalina pūslės nemalonumus 
ir suteikia naujų jėgų ir stiprumų dėt 
inkstų, kepenų, skilvio ir kitų Svarbių 
kūno Organų. Taipgi prašalina nervų Ir. 
raumenų skausmus, reunmtiškus skaus
mus, galvos skaudėjimą, prašalina 
'svaiguli ir panašius nemalonumus, 

i. Laike paskutinių 35 metų milionai 
įžmonių surado Nuga-Tone puikiausi 
1 sveikatos, ir stiprumo būdavote jų. Jos 
{ taipgi yra geros nuo'prasto apetito, ne- 
,'virškinimo, šilinių kepenų, nustojinio 
{svarumo arba miego, praradimo stipru
mo, silpnų nervų. Svarbių kūno Orga- 
|nų ir abelno nusilpnėjimo. Nuga-Tone 
yra parduodamos pas visus, vaistinin- 
’kus ir turi suteikti Xikrų užganėdiui- 
(mų arba jūsų pinigai bus grąžinami. 
.Nusipirkite butelį šiandien. Neimkit •*ai 

Jpavaduotojų — reikalaukit tikrų Nuga- J 
; Tone.

>---- -

S
DA
namas, bar-

: arkliai, viš- 
etaisų, javų, 
tolių, sodas, 
), įnešti $1,- 

500. Rašykite M. DOUGLAS, 
iierkimcr, N. Y. (G.13)

X
ar 
y»4t ’ *

•

DABAR NE SENIAU REIKALINGAS PARTNERIS »«
H' *•Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

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

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- I 
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais £ie- j 

tavos ir pasaulio politikos^ mokslo ir visuomeninio gyvė- i 
nimo klausiniais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy-x 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11., o be ; 
ta, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslų. .

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

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam 
šiam pehkius naujus prenumeratorius ir priąį 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 19 lihį, pusei 
metų 7 lt 50c. ir trims menesiams 3 lt 75c. Užsieny dtP’ 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Liu-

“itailTO” adresas: Kaunas, Laisvis Alejif26 Nr.

NmNmNNNM

j ganulžit}. 'kuris mokėtų taisyti auto* 
mobilius. Atsišaukit pas C. KAVOLIS, 
421 Harrison Avė., Boston, Mass.

(O13>;

PARSIDUODA STUDIJA
Biznis Išdirbtas per 25 metus. Randa 
pigi. Vieta apgyventa lietuviais, len
kais. graikais ir kitom tautom. Aš no- 
reėtan parduot Hetnvtni. Rašykit j 
MVko" Administracijų, o aš sutetiuln 
Uuugtau iinių. v------------------------------__

PRANEŠIMAS
Visoms N. A. Katalikiškoms

Organizacijoms | 
fiuvo garsinta, kad Fėdera-I 

cijos N. A. Apskričio- Vilniaus 
reikalams išvažiavimas įvyks 
birželio 19 d., 1927, bet tų die
nų neįvyks, nes priptmla Die
vo Kūno šv&ntė, tad Federaci
jos Naujosios Angliji Apskri
čio Vilniaus reikalams išvažia
vimas perkeliamas į birželio 
26, 1927, šv. Roko parapijos 
parke, Montello, Mase. Prašo
me parapijoas ir kitas katali
kiškas organizacijas tų drenų 
jokių piknikų nerengti, kad 
davus progų plačiai visuome
nei suvažiuoti į šį išvažiavimų.

Apekr. pirm. V. J. Kudirka

ANT PARDAVIMO
Puikus dviejų abtafr-tmentų'Mimas, ge- 
hitnc stovyje. CTra«iitul vieta, šiltas 
vanduo, visi vėilMud |talsyn*l, iraikioj 
vietoj, ant kampo, prie karu ir netoli 
Ml*don ImžnyAaa. llmbury Kaina 
$S.5(Mk . Oeran pirkimai Telephone, 

Įjtomeraet 2*33-R. (G10)

tavoj

60 centų už rolą.
♦ . ■ \ P I ' ♦

Agentai VVhiting Adams brušią, kurie parsidūo- 
' da pigiomis kainomis ir goriausi brušiai.

Daržams laistyti aipų ir kitokių įrankių.

Apbirt paminėtų dalykų, turime visokių įrankių: Pcntoriam, Plumberiam ir kitokiems me- 
hatrikams. Viską veltui prist atome į pirkėjo namus.

X f , • ______________ -■ ■—------------ ... —   ■ — ■ , ■—1.—,, ■ -   I

amiijus-------------------------------
lonarph 100% tyras, pentas —1

‘armot, geriausia varnišius —- 

iarmdt baltas Enamel----------------

—A

SOUTH BOSTON HARDWARE C0.
’ JONAS KLIMAS, Savininkas• _ *

, . , South Boston, Mass.
phone South Boston 0122.

r



-ADVOKATAI

VAIZDINGA PAMOKA
PONAS IR TARNAI

pagal katalikų

Ką ir padarė.

ČIGONO GUDRUMAS

PERSIKĖLIAU NAUJON VIETON

bet kg, 
- ves jį 
pradėjo

rskįrti^^kuomet

!”
Misijonorius paėmęs bre

(GUMAUSKAS)
Sekmadieniais po pietą

705 Main St., Montello, Mf 
(Kampas Broad Street)

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams..........................................$1.2(

Išduodam čekius ir draftus ant Bankų Lietuvoj kaip dolariais 
taip ir litais. Taipgi išrašom draftus Jūsų ar Jūsų gavėjo var
de persiuntimui užsienin, nežiūrint kokioj valstybėj.
Ryšiai su daugybe korespondentų duoda galimybės rašyti če- 
kius-draftus ant artimiausių Jūsų priėmėjams bankų.
Taipgi siunčiame perlaidas paprastu budn ir kabeliais; parduodam laivakor
tes. keleivių čekius, svetimų valstybių pinigus ir bonus. Reikalaukite musų 
kurso.

savo
ošiu

'eL Norvreod 1503

E. V. WARABO

. ’ ■

Surask dešimt metiniu pre- 
' r S * Į* *

numėratorlų, vieną “Ryto” eg
zempliorių gausi per ištisus 
metus dovaneli.

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-ve 3, Litliuania.

Pristatant j namus metams 
62 lt, mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnesiui 5 litai.

Prenumeratos kaina:
Užsieniuose metams 100 litų, 

mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikoma? 
Lietuvos tarifas).

“Ryto” Redakcija ir Admi
nistracija Kaune Ožeškienės gt, 
3 Nr., Litliuania.

Prenumeratos kaina:
Pristatant į namus metams 

62 lit., mėn. 6 lit.
r Siunčiant paštu metams 50 
lit., mėn. 5 lit.

Užsieniuose metams 100 liti), 
mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir 'Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

SPECIALISTĄ!
nuo nerviški) ir chroniškų 1 
gų per Tirs 25 metus, prityrę

DR. KILLOR1
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

eme
riaųsiais žodžiais kolioti ir 
plūsti. Kraševskis atsidėjęs 
.jų klausėsi ir pagalios tarė: 
“Ot, dabar tai jau gerai ko- 
liojatės.” Tokiu būdu jis ga
vo medžiagos savo veikalui.

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

Kaina 83.60 ' Užsisakykite
“DARBININKAS”

866 West Broa4way Bouth Borto, Masu

užyiųį- 
s sį&g&nais. 
ioš^* welu vakarų5 

minėtiems ūkinin-

Mirė čigono tėvas. Reikia 
palaidoti, bet nėra pinigų. 

Čigonas meldžia kunigą, kad 
palaidotų veltui; prisižada at
lyginti vėliau. Palaidoja.

Jau slenka treti metai ir či
gonas dar vis neatlygina; jie 
nesirodo. t

Sykį nuvažiavo tas kunigas 
į tolimesni miestelį ir gatvėje 
netikėtai sutiko tų čigoną.

— Na, kodėl tu man neati- 
<įuodi pinigų už tėvo “pakavo*-

THE PENNSYLVANIA EXCHANGE BANK
(buvęs pa vardu Baltic Statės Bankas)

322 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.

— Kaip jis gali lipti į medį?
Pagalvojo žmogelis ir nusi

pirko.
Važiuoja namo. Privažiavo 

tiltą ir arklys sustojo. Žmoge
lis muša, šaukia, veda — ark
lys neina ir gana. Tik dabar 
žmogelis suprato, kad čigonas 
jam tiesą sakė.

is fe j

■ -J- yiel
■ pa V

kams sugauti, bevagiant len
kas, to pačio sodžiaus pilietį 
Komą-. < ■
> Tuojau susirinko viso so-i ; \dž.aus ūkininkai ir pradėjo '^esgo, be gK įpyko 

K&* tartis, kokia bausmę skirti e™e . . J ' .. , u
-o- • --i- nausiais žodžiais koliotivagiui. Vieni siūle įduoti . .

policijai, kiti kitaip, o vie
nas pateikė tokį pasiūlymą:

A y nurengti, vien paliekant bal-
\ tiniuose, pašaukti žmona, į- 

duoti' jai kietas spaliuotas 
pantis ir tegu lupa savo vy- 
rą. ‘ Visas -sodžius pritarė 
tam sąmoningam sumany- 

Bmui ir bausmę pradėjo vy- 
’ kinti. Tuojau pašaukė žmo- 

>■; ną, įdavė pantį ir mušk sa
vo vyrą kuo smagiau. Žmo- 
ną labai nenorėjo, 
darys: nemuš vyro • 
policijom Na, ir 
darbą. Mušė kiek sodžius 
reikalavo ir kokį, pantį įda
vė. Paskui vagiliui pasižadė- 
jus, kąd daugiau nebevog- 
siąs, buvo jis paleistas. jRy- 

OtĄ tojaus dieną ne tik artimes- 
Uv .) ni bet ir tolimesnieji sodžiai 

šią “naujieną” nugirdo. 
yPatsai ūkininkas neturi kur

- akių dėti nes ir piemens pri
kaišioja žmonos “dovaną.” 

• Ir nuo to laiko niekas ne- 
bepastebėjo tame sodžiuje 
vagysčių. . ,

(WRŪBLIAUSKAS 
LIETUVIS GRABORI 
IR B ALS AMUOTOJ/

117P WASHINGTON STRE
Nonvood, Mftf,

jis darė po kiekvienos psal
mės, manydamas, kad jiems 
šios apeigos įkyrės ir jie at
sisakys nuo noro persiskirti. 
Pabaigęs mišparus kalbėti i 
misijonierius mato, kad šie-. Koks tai piniguočių.;; 
du nė kiek nesibijo, tad lie- ^aukė savo dvare keletą 
pia jiems ateiti rytoj rytą. ir sako: Vyrai, <1

Rytą vėl tokios pat apei- a§ jūms po žemės gabale), bet 
gos. Atkalbėjęs psalmę ku- 'turite savo tikėjimą permainy- 
nigas ima krapylą ir vėl ą į manąjį.
paukšt į galva ir vis ton pa-• - ... _
čion vieton. Sugis po smū-! Tarnai’ vaIandėlę pamatę, 
gio toje pačioje vietoje jau atsakS: “ Ponn11’ ’ei kas, su 
pradedama įkyrėti ir kiek muIm.5 mam^ tarvėmis duo- 
jausti. Senukai ima, neri- da -prledo’ tel relskia kad mū’ 
mauti. Pagaliau nusibodo ir]8’ karvės taomet esti Sa
kiausia misijonierin: Jatal 11 m®s?
ar ilgai tęsis šitos apeigos?” bnt.-Jeresms, kadang. po-
- “Vaikeliai mano” - »“ha.P"ed» SIŪlal- 

atsakė sis 
Bažnyčios įstatymus persi
skyrimas įvyksta tada, kai 
vienas kuris jūsų numiršta. 
Šitos apeigos pasibaigs ir 
jūs būsite 
viens iš j 
pylos smūgių apleis šį 
šaulį...”

— Gerasis Tėve — s

. ’— Ar tai tu, pone, mano tė
vą pakavojai? Aš jau jo ieš- 
.kau treti mėtai ir niekur ne
randu, o jis pakavojęs laiko— 
atsakė čigonas ir nudrožė.

PYKAI KMRdINJMO RUPOKAS' 
FRONTIER ASTHMA OO..
, 1552E Frontier Bldg., 462 Niagara 
1 SUBuffalo, N. Y.
PrlRityfl&t( Mėginimo metodu

SIUOMI PRANEŠU, KAD PERKĖLIAU SAVO 
- KRAUTUVĘ NAUJON VIETON

J Visokius pasipuošimui Reik-
- menis, ir Ceverykus geriausiai

ir pigiausiai gausit pas mane. 
Kurie reikalaujat gerą GRA- 
mafoną, piAnolą, PIA- 
N^’ PIAN0 EGLIŲ arba RE- 
KORDŲ, kreipkitės nauju ad

resu persikėlus į Naują Vietą, viską parduosiu per kokį 
laiką nužeminta kaina,

GEORGE MASILIONIS
377 VEST BKOADWAY SOŪTH BOSTON, MASS.

Prie E Street
’'•» ** "F* 4 ' i” *1 •

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS*
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų įr moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas - Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti" kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA I4LEISTA8 PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

-pasitaikydavo vagystės,—bet 
yagies nepavykdavo sugau
bi. Keletas karm; 
ąr pradėėjo 

h

SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI į 
, i 

________ ________________ Šiomis dienomis mes gavome daug £ 
narni) ant pardavimo visose Bostono « 

kl________________________ dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor- 3
chestery, Roxbury, Roslindale, Cam- X 

' bridgiuj ir daugely kitu vietų, kurių
iSgl čia negalinta sutalpini:. |

• M8K Turime daug gyvenimo namų nuo 
' *vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug 

■ ' - į- namų su krautuvėmis. Krautuvės t in- |
cMS karnos dėl įvairią biznių, taip jau tu- V 

rime daug namų, farmų ir krautuvių J 
dri mainymo. Nepraleiskite šios pro-
?os-

Skolinam pinigus ant pirmi] irant- 
rų moHgičių. taipgi mums reikalingi \ 

pinigai dėl pirmų ir antrų mofgičnj. y 
Alės parduodame anglis ir malkas. Išrendavojamc kambarius. . 
Inšiuriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai
mių (namu savininkams) sveikatos, ugnies ir vaistės. Rcika- > 
le kreipkitės pas •: \

DAKTARAI

» -t E — 2
v - IR7GI PAMOKA •‘N ' norėdami uždirbti kd-į
Kart., keikti-

Krasevskis čia nieko ypatiun 
go negirdėjo, ~ucs plūdimai 
buvo dirbtini, nėnuoširdūs * A • 
ir nedarė jokio įspūdžio, i- , 

'KraŠėM^^ kiek paklau- 
’/ęs' ’tar^^l 'kvailos .^obos 

.esate ir.,tięk;.>pet koliotis ge- 
rąi nempkąlę^rNegaųsite nie-

; < • y

Tuomet pirkliai, už pava
dinimą kvailomis bobomis 
ir išgirdę, kad negaus už- 

> ir

Buvo tai misijų krašte, 
Havanos saloje. Vieną die
ną po pietų ateina pas ilgai 
čia gyvenantį misijonorių 
du senuku ir sako: “Tėve, 
tu prieš keliasdešimt metų 
mus surišai moterystės ry
šiais; ilgai mudu gyvenome 
santaikoje, bet jau dabar jo
kiu būdu nesugyvename ir 
norime persiskirti.”

Misijonorius nenorėdamas 
griežtai atsisakyti ir juos 
užpykinti stengės vaizdingai 
įrodyti moterystės nesuar- 
domybę, kad tik mirtis gali 
susituokusius atskirti kits 
nuo kito, pagalvojęs tad ta
rė: “Gerai, mano vaikeliai, 
aš jus perskirsiu, bet tik po 
ilgi) apeigų.” Senukai tarė: 

. “Kad jos ir ląbai iįgps bū
ti), mes lauksime, nes gyven- 

KADA GERIAU KEIKIAMA fi drauge ilgiau nebegali- 
Garsus lenkų rašytojas, pne 

Juozas Ignacas Kraševskis 
sužinojo, kad Varšavos pir- viorių draiig su jais nuėjo į 
kliai moka labai gerai kolio- netoliese esančią koplyčią, 
tis ir keiktis. Vieną kartą į “Tuo j apeigos prasidės” ta- 
rašvdamas kažkokį veikalą re jis ir atsinešė krapylą. 
turėjo įdėti gatvės kolioji- Atskleidęs brevijorių misi- 
mųsi. Norėdamas geriau į- jonorius pradėjo kalbėti 
siklausvti, nuėjo į rinką, su- mišparus. Sukalbėjęs psal- 
šaukė būrį pirklių ir papra- mę atsistojo ir krapyla su
se juos koliotis, žadėdamas davė* žinoma ne perskau- 
už tai užmokėti. Pirkliai džiai senukams į galvą. Taip

LIETUVIAI ADVOKAT
PRAKTIKUOJA DVIEJUOS] 

OFISUOSE ' ’ ' 

SOUTH BOSTON MASi 
414 Broadvaj 
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