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dovanoti Romanui b
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šė duo- 

su

projek- 
as, kad

atstovas gavo išKominter- 
no laišką, kuriamegam bu
vo siūloma užleisti savo vie
tą litam atstovui. Atstovas 
komunistas nusilenkė Ko- 
mintemo variai, ir už tai jo 
kandidatūra'buvo palikta.

ARKIVYSKUPAS VA 
-į-?%■<' JAROMON 

KAUNAS.—Po 
yažiuoja Romon arki 
pas metropolitas Skvi

WASHINGTON, IK C.— 
Federalė Radio Kompanija 
paduoda, kad Jungt. Valsty- 
besev ra 5,257,000 radio pri
imtuvų vartojamų. New 
Yorko valstija užima pirmą 
vieta, nės tari 853,000 radio 
priimtuvus. Antroje vieto
je stovi Pennsylvania; tre
čioje Illinois ir Kalifdmi- 
jaketvirtoje. '

5000 NUSILEIDIMUI VIETŲ 
JUNGT. VALSTIJOSE

WASHINGTON, D. C.— 
jungt. Valstybėse dabar 
jau yra 5000 nusileidimui 
vietų orlaiviams.

įsakymų yra nubausti 
drausmės keliu po tris me
tus Petrulį ir Juodviršį už 
vengimą karinių 'pareigų 
drauge su drausmės bausme 
nubaudė po 8 metus sunkių
jų darbų kalėjimo.'
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BEIEŠKODAMI BANDU 
] ŠŪVIU SUŽEIDŽ UKŽ 

NINKĄGRUBINSfli 

WORCESTER.Mass.
Baland. 6 d. valstijos kąj 
viąi ieškojo dviejų band 
kurie niišovė ir užmušė^ 
stijos kareivį. Atėję-jj 
jųozo Grubinsko ūkės,: į 
Pine St, Duddfey  ,Ma&S 
mitė einančius *iš" daržr

* f ' r »-

du vyru. Pamanė, kariai 
ditai. Liepė sustotiį w| 
įepąklausė ir vienas 
Grubinskas pradejb į|M 
Kareiviai paleido suirt 
Sunkiai sužeidė Grubius 
Kada kareiviai atėjo-į 
namų sužinojo, kad tąrli

Atsakymo dar nesą.

FAŠISTAI SKAUDŽIAI ’ 
| BAUDŽIABOLŠEVIKUS 

RYMAS, Italija. - Spe- 
ėialis Tribunolas teise tris 
komunistus už skleidimą 
propagandos. Vienas gavo 
21 metus irJS mėnesius kalė
jimo, o Įriti dū gavo J6 metų 
ir 8 menesius ir 14 metų. Be 
to, jiems atėmė visas ciyilės 
teises. Pasirodo, kad fašis
tai ir bolševikai yra lygūs: 
vieni ir kiti’ savo politinius 
priešus kankina ir žudo be 
jokio pasigailėjimo.

7UNHAUUIW ūmumus 
: POLITINĖJE HROMADOS 
,;byloji; vilktoj

RYGA.—Kovo 17 d. naktį 
Vilniuje tapo užumuštas 
svarbiausis Hromądos bylo
je liūdininkas GoruhaSj ku- 
ris daugiausiai davėkaltina- 
mosios medžiagos. Užmušė-

.» • i
• ** t N

KAUNE BUS STATOMA 
(UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ 

LIGONINE •
KAŪNAS. — Valstybės

/ • I

biudžeto nepaprastųjų išlai-] 
dų sąmatoj numatyta vidaus, 
reikalų ministerijai atleisti 
šiemet 150,000 litų užkrečia
mųjų ligi) ligoninei statyti

1000 ASMENŲ LIKO BE 
NAMŲ '

-KANSĄS CITY. — Kan- 
sas, Oklahoma, Texas ir 
Arkansas valstijose kilo 
smarki audra su lietum. 
Daug namų sunaikino ir ke
letą asmenų žuvo. Vien tik 
Shąsvnee, Okla. miestely 
1000 asmenų liko be pasto
gės- ‘

. KAUNAS.
nomis Žemės Ūkio departa
mentas pasirašė sutartį su 
kunig. K. Radvila dėl išnuo
mavimo perz700 hektarų jo 
buvusių žemių 24 metams. 
Išpuomuotos žemės yra Uk
mergės apskrity. Kunig. 
Radvila kasmet mokės Že
mės Ūkio Ministerijai apie 
10,000 litų nuomos mokes-

RUSŪGS BOLŠEVIKAI AT

GAVO SAVO AUKSĄ 1

Skubiai veža iš Amerikos, kad 
vėl kas nesulaikytų

NEW YORK. - Rusijos 
bolševikų valdžia laivu 
“Dresden” skubiai išsivežė 
$5,210,000 aukso, kuriuo no
rėjo prisivilioti Jungt. Val
stybes. Pranei jos valdžia 
buvo prisikabinus prie to 
aukso. Bę^bolševikarilš ^bu
si sekė atsiimti. * Į

RAUDONIEJI IŠŽUDĖ 
TUS ŽMONŲ KINUI

CANTON, Kinija.— 
ųeša iš YeuncKuri apylii 
kad raudonieji Jjolše 
eidami užbyri šio miėsbi 
kely išžudė šimtas5 nei 
gyventojų.' Trys tūfc 
čiai budelių bolševikų^ 
ginėjo kaimus ir miegi 
ir visus vyrus virš 40 j 
be jokio pasiteisinimo i 
^=' ' ' ' ' 'Į

Bedarbių Jungtu

• NĘW YORK. - Jaęk 
Sharkey Witeon’s stovykloj 
amariaat praktikuoja/

<r jo brcįjsk. /
Grubinskas buvo ttl< 

gabentas į ligoninę, 
pasveikti.

VARŠUVA. — Metai at- 
gal Lenkijoj buvo nužudys 
tas vienas Maskvos bolševi- 
kų atstovas, dabar vėl buvo 
pasikėsinimas nužudyti kitą. 
Jauna 18 mėtų Rusijos mer
gina apsirengus vyriškais 
drąsiais vakar' 
vo į ambasadą ir 
ti sutikimą pasimatyti 
atstovu Bogomuįovu, priža
dėdama suteikti svarbių ži- 
nių apie Lietuvos-Lenkijos 

I stovį Vilniuje. .

Kada “svečias” su žinio- 
|mis atvyko, Bogomulovas

Prievartos priemonės kai- ko dešrų 
^ me iššaukia ir mieste pani- liežuvius 

ką. Darbininkai kalba,’ kad mų dešn 
į greit būsianti įvesta kortelių mas dav 
t sistema ir “bado davinys.” Hus met 

Be to Stalino politika sukę- mo. 
lia nepasitikėjimą sovietais 
užsieny. Jei būsiąs likvidbo- DU MIL 
tas nepas—-tai jokios dery- MEČIŲ 
bos su užsieniu dėl kredito BA 
gavimo nebūsiančios gali- WASI 
mos. Darbo d<

- .'. . k I da, kad :
. - • kSoo

WASHlNGTON, 1 
Senatorius Shipste 
Minnesota kalbėdami 
“prosperity” tvirtin 
Jungt. Valstybėse lx 
skaičius siekia 8,000 
ne 1,874,050 kaip 
Darbo Departmento 
torius Davis.z

------
UŽNUODIJO VAN 

; ŠULINY 
Susirgo 23 iuia|įį

TEXARKANA, J 
Poliai ja 4 • arenta Vo 
Lynn ir jos brolį. Ji 
tina užnuodyta? i 
šuliny prie'lentų st 
arti Fouke. Ark./2
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(Bus daugiou)

aplinkybėms,

6. Q. What are the justice of the pęacę courts? 
—A. They- are eQttrt»-whercthe disputas over smąH 
ainounžs of property, or sruall debts'are settled, ąnd 
eases of pėrsons charged with lešser erimes are heard.

7. O. How are these courts established?
T ' ’ *

kaltas? • •* ■'i-Įi,?"-'
A. Ne visuose_atsitikimuose, Daugelyje dalykų 

reikalaujama prisekusieji. < -*.’•> e ‘
10. K. Jei kas pralaimi taikos teisme, ar gali bftt 

da lc^ur išklausomas? ’ ■ • ‘A*
'■Ą.' Taip, jis gali savo dąlyką paduoti svarstyti j 

aukštesnįjį teismą.

KAUNAS. — Emigrantėj' 
skaičius iš Lietuvos paskuti
niu laiku padidėjo. Emi
grantai prieš išvykdami tu
rės užpildyti tam tikrą klau
simų. lapą. Tik tą darbą at
likę gali gauti iš vidaus rei- 
kahj ministerijos reikalin
gus dokumentus ir leidimą 
iškeliauti. Be to. išeiviams 
.vidaus reikalų ministerijoj 
duodama ir įvairių patari- 

Įmų, nurodymą..

-BET MOTERIS, TAM LABAI PA$1PRieŽlNQ,f 
£nes 1 kūdiki SlPABAR Lmiega/

žiniomis, Vilniaus vaivadi
jos plote yra 5.421 bedarbis.

Lespon 2.

Į. Q. What are thė city courts?
A. These are courts established in most citics in- 

stead of justice courts, whęre eases of persona are 
eharged wit breaking the city laws and lesser erimes 
are heard. - ’ -
- 2. Q. Who decides the eases in the city courts?

A. Most eases are decięled by the judge, though 
a jury may be demanded in certain eases.

irgeriai^iose

daryti atatinkamų žygių ka- 
talikų tęvų teises mokyklose 
apsaugoti

' ir*a >

V»Sf EIN4 JuURŠTf t MIEGĄM&O KyęMCIO 
NET KVAPAI UŽIMDAMI, |FT į JUO1AS i KAS 
SUCWWWUO MIPįLSVAS IR7VISAI - 

^IŠBUtHHOlKVOlKjlLlS. MIEGO' .

KAUNAS.—Kipras Pet- 
rąuskas kovo 18 <L greituo
ju traukiniu išvyko per Vo
kietiją, Šveicariją. į Italiją 
poilsiui. Ten išbusiąs apie 
mėnesį.

Vėliau grįžęs iš Italijos, 
K. Petrauskas kaip patyrė
me gąstroįiuos Berlyną o- 
peroje ; drauge su T. ŠaĮia- 
pipu vaidins “baustą”* ir 
“Boris Godunov.” Gastro-

IR'JpS KLAUSIATEfl^l: AR^iel^ENORĖTyi
ĮPĄMATYTllJAŲNO|KVDIKK>r ~

iaulių apski-., Šaukėnų* 
žiuje, Babėnų kaime pas 
Vincą Ivošką atvyko du 
duoti civiliai apsireiteę 
ai ir pasivadino policijoj 
iininkais. • ^Atvykusieji' 
ųiskė, kad jie darysią, 
tą,, ieškodami revolverio, 
irt šių dviejų atėjifeių 
įbarin, priemenėj stovėjo, 
įfceli vyrai. Šie asmenys 
arę kratą išėjo. Jiems 
Ug lvoška neberado  ̂trijų 

mėsos 700 litų sumąi 
i(jB^litų pinigais, kurie* 
įtaikomi palto kišenėje. 
o*puostolių padaryta 1,- 
J$ų sumoj. Pi ktadariai 
d&yti ir tardomi.

kalus, įnašas skolas įr iškĮąuso skundų ant tų, kurie • 
apfajtinti u? mažas kaltes. I

7. K. Ęaip
—Ą. Tąihoa teisėjai žfftmių Kąijjų jų ----------
atstovąi rištų

8. K. Koks da valdininkas tų teismų forbų
dirbti" . ' JJrjįr “ $ T

A. Konstabelis ar kitoks valdininkas, kuris išduos
da varantys ant žmonių apskųstų taikos teisman, - i . '■

■•vi..-.

-^ Kovo m. 2 d. išvežė i 
įėjimą Pajevonio viršaitį 
Ugfcfretorių. Juodu kalti 
mi esą išaikvoję per 7,- 
) Irtų valdžios ir valsčiaus 
ligų. Sekretorius po 10 
mų grįžo, p už viršaitį 
>kas neužstato savo turto, 
ršaitis, berods, per 4 me- 
5pragėrė paskutinius sa- 
30 margėj lauko. Įdomu, 
s „apmokės išaikvotus pi- 
pis? ?• Viršaitis ėižėmė tą 
=tą ter kai kuriij Vilkąviš- 
i taryboš narių protekci- 
, ^viši jie dideli tautinin- 
įsrlr valse, tarybd ir val- 
ba žinojo, kad viršaitis la- 
i geria, bet tylėjo. Kai 
rie žmonės susiriipinę, 
d reikės antru kartu mo
li, pinigus ėėž medžius ir 
jkescius!

.
PADARĖ KRATĄ _

PINIGŲ AR NAMŲ 
PERTEKLIUS?

KLAIPĖDA. Savo laiku 
tięs Bachmano dvarėi buvo 
pastatytas didelis namas, 
kuri Jnivo manoma sunau- į ■**/< *š* 'dotė psichiatrinei ligoninei. 
Jis kaštavo, rodos, apie 200,- 
000 litų. Girdėti, šitie na
mai dabar parduodami nu
arianti už 37,000 litu. Tai 
yra, ėėž mažiausią ‘dalį to, 
kiek jo pastatymas kaštavo. 
Nesėėprantama, kodėl jau į- 
pusėti namai nebeužbaigia- 
mi. Jėik jei jie nebereika
lingi ligoninei, tai negi būti
nai jėėos reikia nugriauti. 
Jėik užbaigus galima ir ki- 

kUm "kafn jilos sunaudoti.

•teises? -------------
A Jei žmogus yra kito nuskriaustas jei jo turtas .. 

yra neteisėtai jam atimtas, arba jei jis reikalingas pa- y ; 
gelbos užlaikyti sau paveldėto turto dalį, jis gali 
•ieškoti teismo paramos. ‘
:/tįį darbe# {eismų atilotam^' ■

z J^ įeiamaę spren^ >r kaltinamas žmogus iš- 
tikrųjų peržengė įstatymą, ir jei taip, .tai skiria jam 
Musmę...H:tl(r •

5-< A? mums reikalingi teismai įgyvendinti įsta- 
tymus? kj;T ;

A. Taip, nes visuomet atsjrapda iškrypėlių ir įst£ 
tymai būtų be vertės, jei ųepildomt

ę, $. Kpkjus reiklų? ątMa toto

ikto teismu;
U.-'' >

Šiomis dienomis Vilniaus 
Trakų apskrity Didžių j ėj 
Kuskų sodžiauš tlkininkas 
Masalskis išvažiavo kėiriam 
laikui su savo žmona viešna
gėm Namie pasiliko vieni 
vaikai, kuriėj vyriausia Ma
rytė 17 metų.

Nesant namie tėvams, vie
ną naktį ^įsivei-žė trys kau
kėmis . pasislėpę banditai ir 
pradėjo plėšti namus. Sute
rorizavę vaikus, ėmėsi šei
mininkauti ii* po keletos va- 
landėj prisikrovę daiktų iš
nyko kartu su vyliausiąja 
dėikteišmi Maryte. Sėėžinoję 
apie bandįtėj užpuolimą tė
vai nusiskubino namon ir 
neradę daug daiktų ir duk
ters pranešė policijos nuo
vadai. Sumobilizuota poli- 

Įeija pradėjo ieškoti banditų. 
Į Galop jie buvo ėižtikti. Ban- 
I ditais pasirodė esą kito so- 
I džiaus gyventojas Jonas 
i Drikavičius, jo brolis ir dar 
I vienas bernas.- Pas juos ras- 
Įta ir M. Masalskaitė, kuri 
| policijai pranešė, kad neno- 
I rinti grįžti iš banditų pas 
Itėvėis.
Į Pagaliau paaiškėjo, kad į- 
lsfmylėjus Jonui ir Marytei, 
įjos tėvai nė klausyti neno
rėjo apie jų dviejų vedybas 

Įįr todėl Jonas nutarė ritie- 
I riaųs būdu parsigabenti my< 
ĮJimąją, ką ir padarė radęs 
I gerą progą. Žinoma, “pa- 
Į vogtoji” dama nepamiršo 
I paimti ir kriričio. Sėiside* 
Ijus tokioms
I policija pasirodė nebreika- 
iMnga ir paliko jaurią porą 

4 ramybėje.
t v 'T*. *-* i; ii.

Pamoka 2.
A

* •»

Į. Kas yrą miesto teismai?

tėj sumai.-*-
1924 metais Kairiūkštis 

buvo ąpdraudęs savo trobe
sius valstybės apdraudimo 
Draugijoje, bet laiku poliso 

[neišpirko. — 
į Gaisras prasidėjo nuo klo
jimo stogo, o vėliau vėjas 
permetė ugnį į kitus ti;obe- 
siėės.

Į gaisrą buvo atvykusios 
iš Kaėino miesto gaisrininkėj 
komanda ir savanoriij drau
gijos gaisrininkai. Dėl ne
žinojimo kelio ir didelio to
lumo nuo Kaėino, ir vieni, ir 
kiti į gaisrą pavėlavo.

-Iš aplinkiniij kaimų ir iš 
miesto į gaisrą subėgo apie 

Į1500 žmonių. -----

2 ffc JW<»
par^. vadovaujant-gerb kua- 
klebonui Lapiėii, KVC. ple? 
čia^i. Kovo 4 d. parapijos 
salėj įvj ^o tąryboi posėįs, 
kuriame dalyvavo per 450 
dalyvių. Iš Centro praneŠi- 
nėjft įėią. Įelksiiys. Jis pa
brėžė, jbg katalikaiųs- ypa
tingai reįkja oi'gąnriuotls į 
X. V. Centrą, nes, socialis
tai, laisvamaniai, liberalai ir 
kitokie nepasitenkina vien 
skleidę savo teoriją, bet jie 
vispkiais būdais žvejoja ir 
traukia ir katalikėis į savo

' v' ' • "

tarpą. Todėl visiems kata
likams reikalinga susijėingti 
Į vipną kūną K. V. Cffn- 
trą, nes iš tokio vieningo kū
no sunku bus priešams iš
traukti katalikėis. Po to 
kėin. Petraitis laikė paskai
tą “Tėvų teisė ir pareiga 
vaikus .auklėti namuose ir 
mokykloje. Po paskaitos vi
suotinis tarybos posėdis 
vienbalsiai priėmė šią rezo
liuciją: -

1928 m. kovo 4 d. KVXC 
Šiauliij šv, Jurgio parapijos 
skyriaus katalikai savo su
virinkime,'apsvarstę ir įsiti
kinę, kad šiandieną katalikėj 
tėvėj teisės į mokyklų gyve
nimą yra paneigtos, nes 
daugelyje mokyklų moko ti-: 
kybai priešingi žmonės, reįš-| lėms jau pasirašyta ir šutai' 
kią savo reikalavimą, kad tis. *

WEąSTERl^ f $ĘI I^YIM J ATĖ JO {.VAKARE f DEU 
pPA$lSVEČlAVIMO.r

____ __
Pilietis A. Bajerčius 

idė apygaidos teisme by- 
lel a. a. inž. Naruševi- 
įįšturto palikimo testą- 
itį. Mat kai kuriems ar- 

ginūnėms užrašyta 
įįų tik po dų tūkstan- 
nors vęlionies turtas, be- 
į įkainotas milijoną Ii- 
Dykų berods, bus spren- 
jna kovo mėn. pabaigo-

tpd tąjkos teismo, kuriuose svarsto kaltinimus as
menų, sulaužiusių miesto įstatymus ir kitus mažės- > 
nius nusikaltimus.

"2. K. Kas sprendžia reikalų miesto teisme?
A. Daugybę- reikalų—išsprendžia pa|s teisėjas, 

nors nėkuriems atsitikimams1 gali būti pareikalauti 
prisiekusieji.

3. K. Ąsmenys, ištirti miesto toimnupsą, ąr gali 
šauktis kitur? - - t

■S A. Taip, kiekvienas asmuo, kuris jaučia, kad jam - 
ųepadaryta pilna teisybė miesto teisme, gali atsišauk
ti į aukštesnį teismų.

. Ą. K. Ęas yra sekantis aųkšlesųis teismąs?

i
*

Bl
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if 3 aspirantes (besiren-

rūmuose 8 seserys, 3 naujo-• • • •

. 86 nejė mokykloje, 2 Ukmer-

.. .. ... • V T HA • 1 • • KailIlKUN.jėzuitų misija linių brolių, 20 naujokių irų ? Rajuįlu Xomi

i

,u

ma, Kauno ir Šiaulių, mies-

Įėję, juose 13 vienuolių ku-
i •

nigij ir 2 naujokų, 25 pasau-

V b.

\. 3

politika įr jis nieko negalįs 
padarytu Ir prieš p. m. spa
lių mėn. 9 d., kada buvo už
daryta daugybė lietuviškų

: y.ZT"-

y

5.

t

z Tik Lietu 
vos inteligentai priešinasi 
enkams. Į tai profesorius

M
.1

M. Birž&a, nesįj^į 
fęs kelionę. į Leųkiją, 

grįžęs f Lietuvą spaudai pa- 
tiįkė'*savo įspūdžius.

■of. M. Biržiška į Lenki
ją Važiavo per Rygą ir 

augpilį, esančius Latvijo
je. ' Perlipus ties Žemgule į 

traukinį,'profesorius 
B pasijuto besąs Okupuotoje 
^'Lietuvoje, sausio męn. 25 d. 

anksti rytą atvyko į Vilnių. 
Vilniuje prasidės** profeso- 

- riaus pasikalbėjimai su dau- 
gyįė Sėtių piiBĮntamų ir gi- 
imnių. įspūdingi susitiki- 

uc ■ mai. buvę su dviem lenkais 
— buvusiu Vilniaus polici- 

ĮB jos komendantu Boimskiu 
Č ir dabartiniu lenkų teisingu- 

^?: mo ministeriu Meištovičium.
Boimskis profesorių prašne- 

iR—pirmutinis, klausda- 
mas lenkiškai ar profeso- 

' -rius jo nepažįstąs, — juk jis 
A(Boimskis )ešąs 1921 m. 
spalių mėn. 1 d. profesorių 

L kartu su lietuvių gimnazija 
išmetęs iš užimamų rūmų į 
gatvę. Boimskiui policijos 

" tarnyba vėliau nebepatikusi 
į-,ib jis jau senai esąs iš jos iš^ 

stojęs. Tačiau, susitikimas 
B su Melstavičrum, kuris yra 
įkilęs nuo Panevėžio, buvęs 

nesmagus. Šis susitikimas į- 
^?vykęs daug vėliau, profeso- 

riui jau grįžtant iš Varšu- 
vos į Vilnių, visai netikėtai 
Vilniaus gatvėje: pamatęs 

^ profesorių, p. Meištavičius 
tik žvilgterėjęs į šoną ir 

ip praėjęs pro šalĮ. Vė- 
i liau profesoriui apie,jį pa- 
šakoję, kad jis esąs didelis 

gBį" Lietuvos ir ypač jos demo- 
kratiškų piliečių priešinin
kas; jis kurstąs * lenkus 

K Lietuvą pagrobti, nesigirdi, 
ra - lietuviui kaimiečiui esąs' rei- 

kalingas geras lenkiškas 
rimbas.

< ‘Vilniuje profesorius susi- 
M,' tikęs su daugybe lietuvių 
W veikėjų. Visi perspėję jį. 

kad jo uždavinys esąs sun- 
?* kus ir jo žingsnius lenkai 

gali^tvčia klaidingai isais-

kėj buvęs tdks atsitikima?: 
vienas ūkininkas padavęs į 
teismą kitą, kam šis jį va- 

mokyklų 'Vilniaus krašte, 
Pilsudskis susirūpiifusiam 
p. Dobruėkiui pasakęs: 
“Tamsta,' ministeri, verksi, 
bet tat* reikalinga padary- 
tL -
—Dėl paties,PilsuBskib, tai 
jį kuone visi lenkai kelia į 
padanges. Jis -sutvarkęs 
kiek galėdamas pairusią 
Lenkiją, 'apvaldęs išdyku- 
sius poniškus valdininkus, 
nuraindęs žydus. Jis, paga
liau, padidinęs 1919—20 m. 
Lenkų ribas. Dabar lenkai 
maną, kad tik vienas Pil
sudskis, kuris save viešai 
vadįna lietuviu, galįs—iš
spręsti lietuvių lenkų ginčą. 
Bet kaip ? Šito lenkti net ir 
žymesnieji . visuomenininkai 
nežiną. Vis dėlto jie maną, 
kad Vilnius nuo Lenkijos 
negalįs būti atskirtas, arba, 
jei Lietuvai būtų grąžina
mas Vilnius, tai Lietuva tu
rėti]. sudaryti su Lenkija 
ankštą uniją. Mat, ko len
kai bendri! Pilsudskis kai 
kada lenkus gerokai suba
rąs, idiotais, patrakėliais, 
mulkiais juos išvadindamas. 
JisTiect pavyzdžiu lietuvius 
lenkams statąs. Artimie
siems sakąsis Lietuvai sie
los nesigailėsiąs, tik nežinia 
ko ji norinti. Matyti, Pil
sudskis “sielos Lietuvai ne- 
sigailėdamas” dr J.920 m.

* s— •

įsakęs, kad Alytaus apyli^ Bažnytinis Lietuvos ka- 
tenderius paduoda .tokių 
žinių apie? Lietuvos bažny
čias, prasidedant 1928 me- 
tams: ' t’;.

Kauno .arkivyskupijoje: 
Dekanatų^LtV. .... . A 10 
Parapinių bažnyčių . * 76 
Filinių ir kitokių, prie 

kurių tyra kuhigii 
Filijų be kunigų . .
Kunigi] ;..;.. . z ....... 251 
Katalikų .... 1.... 436,272

Telšių vyskupijoje:
Dekanatu ..... — ... .12
Parapinių bažnyčių .... 100 
Filijų su kunigais.......... ' 2& giaačios). Kaune “Saulės^’
Kunigi] . - . . . r,........ 199 
Kątalikų ...... ^ .,340,60į_kės. ir 16 aspirančių, kurių 
.• Be to Klaipėdos prelatu- mokinasi. Lietuvos^ Uni- 
roįe 4 parapinės bažnyčios Montpellier, 2
su 9 kunigais i/6,600 kata-j “Sautes" gimnazijoje ir 4

, • Į ^Saulėą’* mokytojų-semina-
^-i^j^PagaliosLBanemunės- 

\ mokykloje darbuojasi 3 se>- 
-Ojserys, 1 naujokė ir 1 aspi-'

dinas Pilsudskiu. Teismas 
apkaltintąjį išteisinęs, ta
čiau ūkininkas kaltintojas 
likęs be galo nustebintas, 
rnd už pravardžiojuną Pil
sudskiu nesą baudž iaina. -

Toliau profesorius turėjęs 
pasikalbėjimų su—šriesuo 
liais mokslo žmonėmis ir 
profesoriais. Šie/ buvę vėl 
kitoniški ir domėjai Lietu- 
vos švietime Jie' šfebėjęsi 
ypatingai tuo/ kad Lietuvoj, 
kur, esamais Lenkijoje gan
dais; lenkus pirmai progai 
pasitaikius karia po sausa 
šaka ar bent baisiausiai visi 
nekenčia, Kauno universite
to rektorium esą lenkas Ro- 
meris. Į tai profesorius pa- 
aiškinęs, kad Lietuvoje mė- 
kas lenkty nesnaaugo ir jų 
teisių nevaržo, kad Lietuvos 
universitete esanti net ir 
lenkų kalba dėstoma: — bet 
užtat-lenkai, priešingai, Vil
niuje lietuvius visaip suvar
žę, Vilniaus universitete ne
są dėstoma lietuvių kalbos, 
mokyklos be. kaltės uždari
nėjamos ir t. t. Lietuviai 
Kaune nebiją lenkystės, nes 
ji čia neturinti dirvos, d len
kai Vilniuje biją lietuvybės, 
nes ji čia plečiąsis lyg atžala

t • • * • i %

6 kunigai vienuoliai, 10 bro
lių pirmojo ordeno ir 7 bro- 
liai tretininkai. Kauniškė
je jų re^idęnėijoję 2 kuni
gu, 1 klierikas Kauno semi
narijoje įr 8 broliąi treti- 
ninkai.

2. Kauniškis šv. Benedik
to moteriškas vienuolynas

3^. turi 6 seseris, 4 naujokes ir 
5 kandidates.

3. Šv. Kazimiem ^eserų 
Kongregacija turi savo įs
taigose Pažaislyje, Kaune ir 
Panemunyje. . Pažaislyje_y- 
ra 28 sesdrvs. 12 naujokių

(Paaiškinimas)

. Rajono Statistinių Žinių Rinki- 
mo Komisijos arba tik padeda Vy
riausiai S. Ž. R. Komisijai St. Ži
nias rinkti ir patikrina surinktų 
žinių tikslumą ir teisingumą arba 
(sayi rajone) renka jas pati Ra
jono Komisija. Beveik visur rin
kimu rūpinasi Rajonų Komisijas. 
. Kad palengvinti darbą, surieno- 
dinti, bereikalingai laiko negaišuo
ti ir tt. visų rajonu komisijų pra
šomai

Gavus šį pareiškimą kuogrei- 
čiausia sušaukti rajono Komisijos 
narių posėdį (ji dar jis nebuvo su
šauktas) ir jame: . _ .

—l.^gakktrstyrt'pgrėigtfffitj pkv. 
pirmininko, vice-pirmininko, -sek
retoriaus ir tt

2. nustatyti kokios kolonijos, (ar 
yra parapijos ar nėra parapijij— 
vis vien skaitosi .kolonija) įeina Į 
Rajono ribas.

3. Kuris Rajono Komisijos na-,- 
rys ir kokiose kolonijose pasirūpi
no kuogreieiausia:
—ar'^uuvykęs kolonijon ir pasi- ' 
-taręs su vietos klebonu ir kitais 
veikėjais sudaryti kolonijos ko
misiją statistinių žinių rinkimui, 
arba surasti žmogų, kuris apsiim
ti! rinkti reikalingaš’žinias.

b. suteikti reikalingus paaiškj- 
nimus kolonijų žinias.’

e. išdalyti jiems reikalingas 
ankietas.

* v
.... ■ ? ' • • '. J "

d: prižiūrėti., kad darbas 
varomas. y

e. priimti .užpildytas
ir jas įduoti Rajono Komis 
Nes kur yra Rajonų Koi 
Kolonijos ankietos nesiunčia 
trų, bet RMjonan. - - -
’• X .. . ’. .'W’Į J

4. Rajono komisija 
Centrui: '

a. Savo narių sąrašą 
gomis pasiskirstymą.

b. Kokios kolonijos įeina Ra(
mui; . \.

c. Kolonijos Komisijos n 
sąstatą;

d. Kaip einasi žinių 
5^ Rajono ir kolonijų"

jos sulig gautų iš Centro 
priimt iš norinčių šį visai iše 
brangų darbą paremti aukas.

a. Kas duos $5.00 to
pavardė bus įtraukta auko 
tarpe; ,/

b. Kas dues $10.00 
pavardė, biznis ar užsiėmimas biri' 
patalpinta knygoj, a

c. Kas nori patekti j šią-i 
rįnę knygą kaipo pavyzdys 
tam tikros profesijos arba b 
ir tt.—pats tiesioginiai arba Jfc 
Rajoną turi susižinoti su 
Centru. ,

6. Rajono Komisija 
aujcas pati savo žinioje sa 
iki galutinai bus parengta 1 
dai knygos visa medžiaga. Iš s 
surinktų pinigų gali apmokėti 
ganizaeines išlaidas. Bet 
žiūrėti, kad Išlaidos nebūtų 
kalingos.

Panevėžio vyskupijoje

Dekanatų ........... 10. į 
Barapijų“............ ............ 76’ 'jį

J 4. Šv. Kotrynos vienuoly
ne Krakėse yra 10 vienuo- 

1 lių ir 5 naujokės, 2 dirba 
Krakių parapinėje mokyk
loje, 6 Stravininkų prie
glaudoje, 2 Kelmės parapi-

gės prieglaudoje.
5. Kaune

savo namuose, kur laikoma 
gimnazija, turi 5 tėvus jėzu-; 
itus ir U kandidatų,’ 4 scho
lastikai (studentai) moki
nasi'" Valkenbiirgo universi
tete (Olandijoje). Valken- 
burgo nanrdose gyvena 4 .pa- 
gelbiniifkai. S Hėerenbergo 
namuose rengiasi 16 naujo
kų. • x '

6. Šv. Kryžiaus seserys 
turi namu Šiauliuose ir A- 
nvkščiuose su 5 seserimis ir

•»

3 aspirantėmis.
7. Marijonų Kongregaci

ja turi namus. Marijampo-

Filijų su kunigais .... 38 J 
Filijų be kunigų . 
Kunigi] ....... i... 
Katalikų .....,379,599;

Vilkayiškio vyskupijoje:' 1 

Dekanatų ............. .  .... • 12
Parapijų 
Katalikų 325,022
Kunigų skaičius-nepaduotas.

Kaišedorių -vyskupijoje:

Parapinių bažnyčių . . 1.65 
po sodraus pavasario lie- Filijų su kunigais?, z.^. .,-2 
aus. -/ Katalikų - ^. . . .?.........229,629
Iš Varšuvos profesorius ' Vienai bažnyčiai atseina 

buvo nuvažiavęs į Krokuvą -katalikų: K aiiruv arki vystu-' 
irLvovą. Lvoffeuzmė^ė pi joje 3793,'Vilkaviškiu 3. 
santykius su lenkų persekio- 
j amai s pavergtais ukrainie
čiams, kuriems skaitė pa
skaitų apie, lietuvių kultūrą 
ir valstybės kūrifną.

Iš Lvovo per Krokuvą ir 
Varšuvą grįžo į Vilnių, o 
čia per Latviją vasario m. 
15 d. į Kauną. “ Ūkininkas”

18 aspirantų. Kauno na-| 
•, muose 3 kunigai, 6 mokina-!

si Lietuvos Universitete, 6 
arkivyskupijos seminarijoje, 
vienas ūkio mokykloje ir 1 
pagelbininkas. ‘ Ukmergės 
skyriuje prie šv. Trejybės 
bažnyčios 3—vienuoliai, Pa- 
nevėžio skyriuje prie šv. 
Jurgio bažnyčios 2 vienuo
liu ir Žemaičių Kalvarijo
je 1.

8. Seserų Varguolių Kon
gregacija Mariampolėje tu
ri 40 vienuolių, 14 naujokių 
ir 13-aspirančių.Vienybė^

tų aukų * atsiskaito prieš 
Padarytas išlaidas pateisina dM 
mentais su savarankiškais piniglįg 
gavusių asmenų parašais.

Knygos “Amerikos Lietuvis 
Leidėjų Komiteto Pirmininkas,

Kun. S. Draugi—.v. r va
Lietuvos Vilniaus ir Suval
kų kraštus kraujuose ir ug
ny paskandino: trečdali Lie
tuvos po lenkų jungu palen
kė, ir dar- “ko ji norinti, 
nežino.”.

Profesoriui atvykus Į 
Varšuvą, visi laikraščiai ė- 
mę rašyti, kad prof. M. Bir
žiška su Pilsudskiu esą gi- 
minė, ir net Kosciuškos ai
nis. Tačiau profesorius ;į 
tai paaiškinęs, kad jis nesąs 
joks Pilsudskio giminė. Tie
sa, profesorius kilęs iš Že
maičių. krašto, Šilalės valse.,

__y1 -1 3• ^2

kinti. • ’S A
Nuvykęs į Varšuva, ture-. -r . Pailgocio apylinkes; čia nėjęs pasikalbėjimus su Len- ; i x--**c tnhmiaia b-uimvnVCTOl crv-

4. 
£

J j-, 4 r-.

? kijos užsienių reikalų minis-

min. Dobruckiu. • Zaleskis 
- dėl lietuvių persekiojimų O- 

kupuotojoj Lietuvoj mokė
jęs į pastatytus klausimus 
atsakyti taip, kaiį> tat if 
priorą gudriam ir atkak
liam lenkui: lenkai čia nie- 

J kuo esą nekalti. -
? Ministerfe Dobruekis pa

sirodęs kiek kitoks:'jis ne
norėtų perdaug neteisingai 
lietuvių persekioti, uždari- 

g nėjant jip mokyklas, tačiau 
A esanti Čia tokia Pilsudskio 

l . - —■< - -

tolymais,- kaimynystėj gy- 
„ , .. . . v . ,. venusi?ir Pilsudskio giminė,tenu Zaleskių ir švietimo - _ r _su kuria ir-Biržiškų gimine 

nuolatos vaidydavosi ir, 
“bajorų laisvių laikais, ”-net 
atvirai susipešdavusi. Su 
Kosciuška, tai turįs, iš mo
tinos pusės, giminystės Ty 

— —* 1 ’SIU.

Susitikus, ir pasikalbėjus 
maždaug su 300 žmonių tekę 
patirti gana įdomių dalykų. 
Pasirodo, kad Lenkai apie 
Lietuvą turi labai neaiškų ir 
klaidingą supratimą. : Kai 
kuriė drąsiai • tvirtinę, ka<

*
1 . '

Skrisčiau sakalu raibuoju’ : 
Ir kukuočiau gegute,
Jei nors menką žiburėlį • ’ 
Rasčiau klystančių rate... ■

7 > • ’ ' i'* * ’ ~ '-V * *>L>. *

Pačiulbėčiatf—pasakyčiau . - 
Ar bernelis da parjos, 
Kur ateinančią naktelę 
Vandravodanias ulios...

Jei į .didį banketėlį 
Žirgą šyvąjį pasuks, 
Lygioj pievoj,, dobilėliuos ’ 
Sau‘galvelę nusisuks.

----------------------------- ,
■ v ,1Ą

MALDAK
r-

ih

»■ •

sMAŽAS NAUJAS iuKSO ALTOBHTS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)__ _____
JUODOS (prastais kietais viršeliais)___ ,________
JUODOS (geresnės minkštais virbeliais)_____
JUODOS (geros odos viršeliais}_ 
BALTOS (celuloidos virSbliais)____
BALTOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu)____$1.15

------ .50 
_-----.50.
_ .85.
—J$L00 

—$1.00

Visus užsakymus siųskite 'sekančiu antrašu: ■ , ■

“DAMffiimtttAtt" J
366 Wert Broadiray ' ' South Borton, Mass.

k»

Jei tėvų šalelės ginti
.Blaivus, linksmas išsirengs! 
Stebuklinga laimės skraistė 
^Tuo švininių kulkų dengs.

Jei už brolių laisvės rytą f 
Kalavijas sušvytruos, . ' 

’ Stebuklingos rankos saugos 
' Mirties milžino nasruos...

- Pačiulhėčiaū—pasakyčiau' 
Po svirnelio langeliu,. 
"Ko tamsus gyvenimėlis, .
Ko be džiaugsmų spindulių!

Bėra, Brazdžionis
(“Sargyba.?}

—-—.u -----------------• < • *• • •
C?

Ieškok Dievą tafryje ir at
rasi Jį... Su Juo atrasi ramu
mą—r Vienas K' ’" s žodis 
nuramino ^an

7776, Kaišedoi^tf3,424, Pa-č 
nevėžio 3,32§X ir Telšių 2,- 
946. Atrodytų, kad didžiau
sios'parapijos yra Kauno ir 
Vilkaviškio, ir ' kad tose 
dviejose vyskupijose toliau
sia žmonėms į B^nyčią. Bet 
atmenant, kad Vilkavišlfio 
vyskupijoje žmonių tirščiai 
tame pačiame plote gyvena
ma, Kauno ir Šiaulių, mies- 

. /tuose daug žihonių vienoje 
vietoje gyveną,/ tų..dviejų 
vyskupijų parapijos, plotu 
nebesirodys- -didelės.
Mažiausios parapijos biis 
Telšių 5'yskupijoje, kdr vie
nai parapijai .teątseina po 
2,746 katalikų.^ .^Vilkaviškio 
vyskupijoje visai, nėra fili- 
jų, visos bažnyčios parapi- 
nes. —

• ■ * * * -

Kauno arkivyskupijos ku
nigams prirengti seminarija 
turi 3 prirengiamuosius 
kursus, juose 119 mokinių 
ir 4 teologijos kursus. Ta 
aukštoji seminarija draugėj 
yra Lietuvos? Universiteto 
Teologijos fakultetas, r Jame, 
studentų 97 bendrame ruo
že, 15' specialiame- teologijos 
ruože ir 4 filosofijos sky
riuje. Toje ‘ šeminarijf>jė ‘ 
fnokina^ tik
Kauno bet
ir Telšių;S Panevėžio . ir 
KaišėdoTių* vyslntpiTeL1 
šiipvvskupija 1927 metais 
atidarė mfo .prirfefiįjamąją 
seminariją, kurioje 
ta 41 klierikas. Vi 
vyskupljd turi’ atskirą se
minariją, joje šešiuose kur-

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

* * *

11 Sunkiu triūsu atsie 
daiktas malonesnis už leng
vai atsiektų.” (Marie V. E 
Eschenbaeh)

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
/ Vienam Balsui Prie Fortepijono 
Ak, myliu tave __________ 1______
Bemužėl, nevesk pačios ________
Graži čia giružė__________ / .
Meilė __Z________ _________________
Meile uždegta krūtinė - - 
O pažvelgki______________________
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos-________

( t' " Duetai
Moterų Sąjungos ImnAs ________
Skrenda, lemia musų mintįs______
Trisdešimt dainų-----------------i___

JHSšiam Chorai
Ginkim šalį Lietuvos-------------------
Giesmė į Šv. Kazimerą------ ---------;
Lietuvos Vyčių Imnas__________
Pirmyn į kovą 
Mes grįšim ten 
aIšauš vasarėlė, b) Tu manio mer
gelė, e) Išbėgo mergytė 1--------
a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu- 
rau anksci rytų, e) Aš užgfaniau 
Lietuvoj—L-------- ----------------------------
a) Eikš mano fnergele, b) Aš suti
kau žydeli, c) Kam anksci keleis

vėlę, e) Atsigėriau žalio vyno __s— .50
21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių; e)

Kalbin jaunas bernužėlis, d) Aš tu- 
j tėjau vištą-----------------«---------- -— J50

22. ’a) Tvkusis rvtelis, b) Oi laksto va- -< _ ______
čia-linlia

1.
2.
3.
4.
5-
6.
7-
8.

. 9. 
10.
11.

12.
13.
14. 
15?
16.
17.

T

7.

i 1.
_ .75 2.
_ .50 3.

.50
_ 40 4.
_ .65

.50 5.
_ .60
$i.oo 6.

. .50 

. .75 
$1.50

)Į
4

18.

j tėjau vištą
22. - ai Tvkusis

snose pažymėta 61 klierikas*

.50 

.50 

.25 

.50

.75

K0MP. TALLAT KELPŠOS DAINOS * 
a)' Eisiu į girelę, b) Ūi, ui, ui, Dieve .25 
a) Aš pas tėvelį, b) MočiutMnano 
a) Mergąvakario daina.; b) Ei, Tė
veli, Tėveli ------ --------------------------- 25 -
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge------------------------------ 25
a) Aš toli nuleista.; b) Tris.dzie- 
nas (dzūkiška) ---------------------- —. .25
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis ------------------------- —
a). Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo--------------------------- --------------
Tautiški šokiai L ----------------------- x ,
Tautiški Šokiai------------ -------------- .40.

K0MP. M. PETRAUSKO DAINOS 
Apvesdinkite mane —----------------1$0.0
Šių nakeialy (dzūkiška) 
Jojau dienų (augštam balsui) 
Ko Kttdit sveteliai —1— 
Siuntė ma] 
Vai aš ].. 
Saulelė Raudona .

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS"
Jau kelias Lietuva!------- -
Dvi dainoą ,—L------------- 1
Mūsų šokia! I. __________
Mūsų Šokiai II. — *—,—,

DAINOS
1. Aštuonfos įvairoa dainos
2. Trys dainos________ ——

VAINIKU0NIE8
1. Mūsų šokiai.

8.
9.

.40.
—'-viįz

L
2. 

, 3. 
\4-

.50. 5.
6.
7.

.50

.50
1. 
I“

nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu-
.50

f

mane motinėlė ------ ;----- -
pakirsčiau.-------- e—1------

> — - •>

.30 

.60

20 a
50-
.25

.• i

Visos viršjjaminėtos dainos, galima gauti “Darbininko*’ Knygyne, Siųsda
mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

366 W. Broadway, . ; South E
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go galybė, kurią valdoj 
nės be sąžinės, be religijos 
ir tik savo egoizmui tenkin- 
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su; jų darbų—ne jų ginčų 
ir ne tuščių, neįvykdomų 
svajonių balsu. Svajotojai 
jau turi svajonių laikraštu
ką, ir labai teisingai jie pa
vadino jį ‘‘Rytojum,” nes 
jiems nerūpi šios dienos rei
kalai, bet ^vajonės apie rau
donų rusiškai-bolševikišką 
“rojij,” kurio jie neišvys 
nė rytoj nė už šimto metų.

Ir dar vieno linkime 
“Balsui” ir visiems Pietų 
Amerikos lietuviams, kad 
jie nesiduotų įklampinti 4 
bergždžių ginčų x balsą nė 
Šliupams, nė jų apaštalams, 
tokiems pav. kaip Norkus, 
kurs uoliai sekė Šliupo pė
domis gyvendamas J. Valsn 
tijose.

Mėsos valgymo priešai į- 
rodinėja, kaitas, kurs sni
go daug mėsos, yra labiau 
linkęs prie svaigalų.. Kitų 
vąi^, tas, kas gerią w- 
galus, yrą linkęs “užsikąs
ti” mėsa.

Daktarai yra įrodę, kad be- 
veik visi žmonės valgo dau
giau negu reikia, negu gali 
suvirškinti. Nesuvirškinto 
EAlgi^ ypač tokio /sunkaus 
valgio, kaip mėsa,\dalys pū
va kūne ir yra įvairių ligų 
priežastimi.

Iš kitos yėl pusės, mėsa 
turi labai mažai ųiineralinių 
draski], savy, o tos druskos 
yra labai kūnui reikalingos. 
Tų mineralinių druskų tu
ri daug augalai. Ypač daug, 
jų turi Saločiai, kopūstai, 
špinakai etc. Tuo būdu, kuo
met žmogus prikemša per
daug mėsos ir neduoda or
ganizmui mineralinių drus
kų, tuo jis nepriduoda sau 
nė/sveikatos, nė jėgos; netik 
nepriduoda—bet savę nuodi- 
ja.—-

Kuomet visus tuos daly
kus išaiškina gydytojas, 
žmogus . tiki, bet kuomet 
Bažnyčia kviečia žmogų pa
sninkauti... o tas taip sun
ku! Bet'Bažnyčia tą žino
jo jau beveik 2 tūkstaheiu 
metiy atgal, ką daktarai tik 
dabar pradeda susekti.

Bažnyčios įsakymai ieško

I r 
J

Palyginkim mūsų, nepri- 
«Įausomos Lietuvos ir Vilni- 
>4dsppaudas. Mūsiškė užima 
^Įrmą vietą... kivircių zvilgs- 

Objektingumo kaiku- 
^įųose laikraščiuose nė ne- 

ąffik<nk Užtat asmeniškumų, 
(^variausių gatvinių kųlio- 
gnų, keršto jausmų—kupini, 
į ^jumoras’1—arba kolio- 
[ kunigus, arba vaišinti sa- 
į> skaitytoj us paprasčiausia 
prnografija, kurioje nerasi 
R krislo jumoro. Jie mai- 
yna ąavo skaitytojus cha
mizmu ir žema pagieža. 
Svaresnieji publicistai visa 
■į' mąto, retkarčiais pa- 
Bfcąrkia tas nešvarias peš- 
Raės principe, bet niekuo- 
įįt 'pas savo vienminčius, 
Kuomet ir patys nepasi- 
Įinta įklimpę į tą nešvarią 
lįukaįįenę—ir išeities nemą-

. 
. ". • . > *.4. •_

kuomet iMirisim iš tos 
>ynė8 į kurią mus į- 

gfcįliupast
Jką daug tesiskiria nuo 
kės spaudos nepriklau- 
j, Lietuvos laikraščiai 
rkanta vienį kiti;. Tik
ės tankiai badome vie
ns šakėmis, o jie—-kar-
'> • 

jai kitaip atrodo Vilni-' 
įauda. Skaitant jų lai- 
ius sunku pastė»tį, 
n yra kafolikjb kalias 
fįį- >' vienbal-
jĮEMwvyiję, vienbal-

t/
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Mėsa ir Svei-
■ - . ’ . •

kata

tik žmogaus naudos.
■ II Įl' ’ ' ■ , — i ■ ■■ ii

Gavėnei pasibaigus vėl ga
li /-prisikirsti” mėsos, kiek 
tik telpa. Bet ar tas bus 
sveika, visai jau kitas klau
simas.

Nesenai garsusis ristikas 
Stanislovas Zbyszko ėjo ris- 
tynių su Indijos čempijonu 
ristiku, Gama. Zbyszko nė
ra iš silpnųjų, bet Gama jį 
paguldė į 30 sekundų. Pa
klaustas, kaip jis įgijo tokį 
drūtumų, Gama pasakė, kad 
jis esąs toks dpūtuolis tur
būt dėlto, kad niekuomet 
nevalgus mėsos.' Tame yra» 
daug tiesos.

Turbūt niekur žmonės ne
valgo tiek daug mėsos, kaip 
J. Valstijose ir turbūt nie- 
kur-riek neserga vidurių li
gomis, ypač vadinamuoju 
ąppendicitis. <. v

Tankiai tenka girdėti: jei 
nepavalgau mėsos, darosi 
silpna & negaliu dirbti. Tas 
retai tik yra f tiesa. Tas, 
kurs dabar sakosi negalįs 
dirbti, jei negauna pavalgyt 
mėsos, Lietuvoje gal tegau
davo mėsos tiek per savai
tę, kiek dabar sukerta per 
vakarienę, ir turėdavo dirb
ti nuo* saulės lig saulės, bet 
tenai nebuyo nei.kaek silp
nesnis ir 7 kurkas mažiau 
sirgdavo. ’ J

yra į pro- 
į įprotį ger- 

ir ki*til &

-3-^r--- ^-c-

sta taktikos.
pūs tos Bažnyčios, kuri dėl 
yisos žmonijos rasės išgany
mo tedpfik turi pMbįt pa- 
laikyti ir pletęt| ^įd^uosius 

įsrmdnies tiesas* kuriomis 
remiasi vigį žipaiįų ręikįįįi. 
Tačįaų mes labai dažnai ąfe 
Siliekame prmeipuose, nesi-] Bendradarbiaujant reikia • 
stengiame visur suprasti - _
įtikrą padėtį,.. Tąi mes tam-, 
pame nepraktiški ir pasi
duodame frazeologijai, kuri 
nors turi gerų pu&iib-tačiaų 
neveda mus tiesiog į tą tiks
lą į kurį dabar reikia verž
tis... ■ 1 .. 7įJ1
^Krįkščiony b^yra' ateitis-. 
viena mūstį, laikų silpnybe, 
kad nemokame tinkamai ko
vot.” Nemokame kovot vi
si, lietuviai o ypač lietuviai 
darbininkai, o dėlto nemo
kame, kad nesimokiname, 
kad permažai turime tįifica- 
mai pasiruošusių vadų ir iš

reikalams atsidavę, arba 
permažai turi laiko kurį 
darbininkų reikalams gali 
skirti... . Imkime pavyzdį 
kareivių. • Prastas tas ka
reivis kuris mano negalėsiąs 
būt tinkamu vadu-generolu. 
Tąip ir mes kiekvienas pa- ; .. ', v- .ni\ i • i • ' - t- tokiu k<np—tai. įsvuziaviiiiij^sistęngkime kogenaųsia su- 
prasti darbininkų reikalus 
ir rinkamus būdus kaip už 
juos kovot reikia. Vokie
čiai pasauliniame kare taip 
sunkiai buvo įveikiami tik 
dėlto, kad jų kiekvienas ka
reivis gerai žinojo savo pa
reigas ir jas tinkamai ir nčP 
rįai ėjo. Ir mes turime būt 
tokiais Savo reikalus—su- . - y t, y’v,' ■ .. . , w- r •
prantančiais ir jiems atsida-, 
vusiais kovotojais, tai tik 
tuomet atliksima gerai savo 
luomo, savo klasės reikalus, 
taip kaip to iš mūsų, mūsų 
šv. tikėjimas ir mūši] klasės 
darbininkiški reikalai rei- 

r — * c ~ ■* . ž

kaĮauja.
^Bendradarbiavimas

Pavieniui kovot galima 
tik su už savę silpnesniu ir 
kvailesniu, o kovojant su 
gudriu, stipriu, turtingu bū
tinai reikia turėti daug ben
dradarbių, reikia koyot or
ganizuotai, planingai, susi
klausant, pasiduodant tam 
tigram gero' vado yadovavi- 
mui. < > ; . . . ' V .'/ į 

*== ..... I y. . uaj
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Kataįikas, . lietuvye darbi- 

gavo 6a<ft> ypatybėmis 
sugyvenimo ir bendradar
biavimo šalininkas. Jis 
mėgsta su kiekvienų 4rau- 
giškai sugyventi, jis.vyresr 
niems yra paklusnus, paval- ti. ’ ’ . Štai delko darbiūinkai 
diniui nežiaurus, ‘ svetimo turi kovot, turi mokytis or- 
perėikalauja bet ir aavo’nęr 
jnėgs^ apleiMų del lo, idrp- 
tautiniame Amerikos darbi
ninkų mišinio katile,. Įietu- 
viai didžiumoje, geriau pra
simuša gyvenimeuž^avaki- 
tataučius kaimynus.

Taip, yra su lietuviais iš 
prigimties, bet šių. dienų, a- 
pystovoms'gyvenime dar to 
neužtenka, arba tiksliau ta
riant jau to neužtenka..

Dkbar kiekvienoje gyve
nimo srityje ir jos šakoje 
reikalinga pasinaudot moks
lo daviniais, specialistų, ži
novų, mokslininkų nurody
mais, ir praktiškais patari
mais, o jei tas nėra daroma 
tai turime pasilikt kitų už
pakalyje.

Imkime kovos .dalykus.
Vokietijos katalikai dar

bininkai jau gerai susiorga- 
nizavę kovojo prie vyskupo 
Kettelerio- pusėje 19 šimt
mečio, o mes lietuviai dar 
dabar tik organizuojamės, 
dar nevienais iš mūsų tebse- 
ka įkibęs į: socialistų uode
gą ir visokiems demagogams 
duodasi savę už nosies ve- 
džiot ir išnaudok ArbaJko- 

kib pėdomi^^-bolševikuoja. 
O taip būt neturėtų. Mes 
katalikai lietuviai darbinin
kai neturėtume sekti paskui 
Markso {pasekėjus, bet eiti 
kitų kultūringų katalikiškų 
šalių organizuoti] darbinin
kų pramintais takais, pasi
naudojant jų praktiškais 
nurodymais ir prityrimais. 
O kaip prie to mūms priei
ti. Skaitant'specialiai taip 
tikslui parašytas knygas ir 
“D-ką,” kuriame bent laikš 
nuo laiko talpinama darbi
ninkiškais reikalais parašy
ti straipsniai. Tiesa,, jų tel7 
pa permažai — bet nesant 
daugiau ir .tas yra gerai..

■>

\
be, ir skaitlingumas. Skrūz- 
<16s menk! vabalėliai o dide-

ir darbininkai kaip tas . 
skruzdės bendradarbiauda- 
m i kapitalistus apgalętų *ir 

e savo reikalus apgimųr .^

viepi kitiems daug ka^ųusi- 
leisti, daug kas užtylėti, te
matyti... Taip įr mąkįų- 
vos/ lauke kovojant vieųui 
vieni kovot ūegMimAr 
reikalai sulipina visų dar- 
Mninkų. Katalikas, sociąlis- 
tas ar kitoks darbininkas—

x ■ * * 
ganizuotai kovot, .ir kovot 

ket-prisilaikant 
katalikų .vadų išdirbtų ko
vos būdų.

Klysta , katalikų priešai 
skelbdami, ' kad Katalikų 
Ba^iyčia darbininkais nesi
rūpina o. jos -vadai tik dar
bininkus vien išnaudoja. 
Šventas .raštas sako: “Jei 
kas nesirūpina savais, ypač 
-savo“tarnais, atsižada tikė
jimo ir yra blogesnis už ne
tikintį. (I gromata į Timot. 
Vr 8). Aiškesnio, ir grieže 
tesnio “įmonių išnaudoto
jams pasmerkimo negalima 
net ir dabar sugalvot. Reiš- 
kia-jei kas netik darbinin
kus išnaudoja, skriaudžia, 
bet jais tik nesirūpina ir 
tas yra blogesnis už netikim 
tį, reiškia, negali būt išga
nytu, bet turi būt prakeik
tu, o ką jau besakyt apie 
kapitalistus išnaudotojus, 
kurie vargšų darbiriinkų 
kraują čiulpdami tunka ir 
turtus kraujasi.

Kovot katalikams darbi
ninkams nedraudžiama. Ko- 
vot galima, tik kovos būdai 
turi būt suderinami, su Ka- 
taiikų Bažnyčios mokslo .rei
kalavimais. 71 metais Moin- 
co kongrese laikydamas pa
skaitą apie katalikų veiki
mo metodų atnaujinimą vys
kupas Ketteleris skkė: ’ “

(<Jei kova neišvengiama, 
reikia gerai kovoti/’ Dėlto 
pirmoj eilėj turime gerai 
pažinti kelius, kuriais eida
mi' laimėtume šių laikų ko
vą už teisę ir tiesą. Kiek
vienas laikotarpis- nuo kitų 
skiriasi, bet didieji princi
pai niekuomet nesikeičia. 
Jei kas dar nepažįsta savo 
laikotarpio .pažymių' o tik 
blaškosi kovodamas .už di- 

daųgiau ir .tas yra gerai.. . tižiuosius principus, to smū-- 
Vyskupo - Kettelerio žo- giai dažnai nueina pro šalį 

dži^i s tariant—“kiekvienas aukščiau savo *amžinmkų
■ __ . . - — ' '

vodami ėinšLenino irTroc- tini būt_suderinami.su Ka-

GIRTUOKLIŲ SĄRAŠAI
Klaipėdos miesto policija 

sudarė “profesionalų” gir
tuoklių sąrašus. ''Į tuos są
rašus įtraukta 20 žmonių. 
Jų tarpe yar ir kelios mote
rys. Sąrašai privalo būti iš
kabinti kiekvienoj . karčia- 
moj, kaip ten jas vadina. 
Degtinės pardavinėtojai 
tiems girtuokliams “profe
sionalams,” įtrauktiems į 
girtuoklių proskripcijas, ne
turės teisės degtinės parda
vinėti. /
’ Gera būti],' kad toks įsta
tymas būti] įvestas ir Kau
ne, kur tokių profesionalų 
ar bent mėgėjų taip pat ne
maža yra. ’ '

'■* " > '• ‘ - - ■ . s , H

Vargšas Muzikantas Ir
Jo Kolega ;

(Veide iš vokiečių kalbos V. Tošfc/miewe)

— -*w

liaį„ draugai' ir kovotojai P ” 
nes kapitalistų letena visus ’7 į 
lygiai slegia, visus lygiai iš
naudoja irskriaudžia. Vi- 
si' užtat turi beųdrąi ir ko
vot..-. . 'y1 •’ t*. ' .

Kol su visais darbininkais
x v. . . ... 4 _ galėsime tinkamai bendra* i

paeW nevio fckrai musj tei kad nebata.
me apgaudinėjamais ir iš« 
naudojamais, tai pirmiausią 
tarp savęs turime gerai iš
vystyti bendradarbiavimo 
principais veikimą visose 
mūsų gyvenimo srityse. Ko- .7 
pėratyVuose, draugijose, ki-

_ * 
pramogų ir tam panašių da
lykų organizavimu. Nora 
iškarto tas veikimas ir nei- 
tų labai/ sklandžiai, bet su 
laiku įprasime ir kaskart 
vis geriaus seksis, tik reikia 
pirmam nepasisekimui pasi- 
tai^s nenuleisti rankųbet 
tęsti darbas xtuo intampos y y 
tolyn.. ’A. ;
' Darbininkams kova. 
gyvybės klausim^ 7^^^-.^7 
dradarbiavimas yra kovos 
gyvybė ir jėga, bet Įdek- 7 
viena jėga turi būt tinkamai 
reguliuojama, tvarkoma 
taip ir bendradarbiaudami 
turime laikytis teisėtumo, 
teisingumo, ir artimo meilės 1 
dėsnių—tai .yra Katalikų r'— 
Bažnyčios skelbiamų-gyye^ 
nimo pagrindų, tuomet mū
sų bendradarbiavimas ir 
mūsų kova bus gerą ir dar- 
bininkams naudinga. F. V.

’ • ■ ■ z’' L ■ •’ i ' J A-

Jaur paskutinis spindulis nušliaužė medžių 
viršūnėmis. Nuvargusi invalido ranka vės Įai- 
kė striką. Sunkiai atsidusęs atsisėdo jis ant 
artimo akmens ir pora karčių 'ašarų nuriedėjo 
žemėn. . • ' : €

Bet štai, priėjęs ponas, duoda jam auksinį 
pinigą ir sako; "paskolink Tamsta man savo 
smuiką vienai valandikei!” t Sęnas invalidas 
padavė smuiką, “dėkodamas už pinigus ir nesu
prasdamas, ką tas nori darytį su anąjar^ juk 
smuikas dar nėra visai blogas. Ponas sustyga
vęs smuiką, atsistojo^šalia invalido ir tarė:

Tai atsitiko gražią vasaros dieną. Pratery 
Vienoje buvo daug žmonių. Taip vadinasi čia 
didelis, gražus ir senas sodas* Smagu ir jauku 
Pratery, ir žmogus patekęs į jį, jaučias, tartum 
miške esąs. . Už tai tat ir myli tą sodą Vienos 
gyventojau - • . - -
_Tuo metu gyveno Viepoje Senas invalidas. ■ » . . -

pigų sumą, kur; buvo tok; menka, kad,jos ne
užtekdavo skurdžiai pragyvent! Dirbti jis ne
galėjo, nes buvo jau senas ir-nupykęs. Elge
tauti nenorėjo. Jis griebėsi smuiko. Gražiomis 
dienomis stovėdavo senas invalidas Pratery se- 
no tneclžid pavėsy ir smuikuodavo. Jo ištiki-1 
mas pudelis sėdėdavo greta, laikydamas dantyse 
seną kepurę, į kurią geraširdžiai žmonės mes
davo smulkius pinigus. Jr šiandien kaip .pa
prastai, stovėjo jis čia ir smuikavo; jo pudelis 
sukėpumdąptysę Netoliese i I Bet žmonės 
ėjo ir ėjo, o jo kepurė vis.b

___ ’ L*]'

Kas nemato, kaip rteb 
giuvne mfisu likimo dūla ^^ptogn ieparirodo vieną va. ' 
landą. MMenkame jae, o ®u ja 
n«M.ir m««l prMiii*

lėkė aukštyn, ir klausytojai pritarė smuikui. 
Užbaigęs smuikuoti ponas grąžino smuiką se- 'S 
nam invalidui, kuris tos piaskubo pasakyti 
ačiū! — kaip šis jau išnyko.
' vKas gi buvo tas prakilnus kolega? Tai tyP 
yo garsus smuikininkas, kuris.tais laU«d<^Sė* 
žė Vienoje karaliaus rūmuose.
Malėtai, 13. X 1927. , ‘
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kuosiu!°'Smuikas prašneko ir taip gražiai, 
taip švelniai, kad senas invalidas netikėjo savo 
akims ir ausim?. Argi tai būti] jo senas ne- 
tikusia smuikas? Praeiviai sustojo; klausytojų 
skaičius vis didėjo. Čia buvo ir kunigaikščių ir 
grafų karietos, kurios sustojo pasiklausyti ste
bėtinos muzikos. Visi suprato, kad ponas smui- 
kayo vargšui invalidui, bet niekas'smuikininko 
nepažino. 7

.O auksas ir sidabrus krito į. invalido kepu- 

titeįf'!

Jiviai sustojo; klausytojų

f
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ig^muuo* (jėgai,jo išlaiky- 
nes pesidarS laitu sunki. 
ggį/r ^>»fo<fikepu- 
Iruk pilvoliimniK* <(niAVA
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ŽENK DRĄSUS! į ? z
Ženk drąsus per juodą žemę

:Iįr nųtrepk niro kojų^anpiusj X-
Švis padangės tau aptemę 
Ir sudils skausmužiū kančios t
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Nuvalyk nuo rūbų dulkes 
Ir kalčių visas dėmes, 
O nueisi į tėvynę 
Per svaiginančias žemes/

Kad ir klysti daugel kartų, 
Jeigu dėklės tįk išhyks,

* Aj^įos ttvynfe 
Tave Tėvas pf— g
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auksalapis medelis

miglos  ̂dengia dar vis.

SIU IR GREIČIAUSIU LAIVU

O už Nemuno

tas tenka paveldi 
rijusiam ąūpui;

Tenai — Vilniuj — apkerpėję bokštai, 
Ten. lietuvninkas nūn svečias tiktai... 
Jis iš ilgesio ten užtrokšta,
Iš skausmo, kad jo svajos nutrūko piktai.

.v_/ . -

išėmime.
Lietuvos Taryba kvietimą 

Urracho po ilgų ginčų rado 
reikalingą ir po rezoliucija, 
išskyrus p.Stulgiųskį, pasi
rašė. Tik socialidemokratai 
prieš tai, kaip prieš dalyką 
priešingą socializmo ” įde- 
jomSj įsikai*ščiavę priešino-

čia turėjom,

žingsnį vis dėlto reh 
:yti svarbiausiu lietų

jų diplomatiniu žingsniu,
, Paskaita buvo begalo įdo

mi, ypač kad prelegentas 
skaitė įvairius istoriškus do
kumentus. . ■■ v
! Reikia manyti. kad ir kiti tik kalkiį degink) iSplėsti, 
mūsų tauto žadinusieji vete- bet įr savo cemento pasiga- 
ranai nepažykšUs taip jdo- minti. Cemento gamyba su-

.. *7 m M* •• r1 / ,
PIRMOJI 

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

nigaikščių laikų. Betdį 
paskutinį šimtmetį jd ’č 
dens sąstatas yra pašto1 
Vadinas, jis jau yra bė^ 
daug išplovęs iš žemės m 
ralimų padermių* 1*"įįį 
šiol vis nepfitrūkstą. 
gŪSfŠs rriinėralinėš ž^ 
gos mūsų žemėje tuti^ 
nemaža. W

Tačiau mes dar turim 
kitų mineralų. Apio ^ 
žus, Pasvalį žemėje yra 
rokų gipso sluoksnių. 
są kai kuriais atvejais j 
ma pritaikyti ir statybai 
dirvų tręšimui, irkįį 
galams. ‘

Būtų gera, kad mūsų 
suomenė Lietuvojes esat 
mineralais labiau SusirĄ 
tų i rjnėgintų juos Jšįįfl 
ti. pradžiai, rodos, 
pitalo, ir mokėjimo ūžte 
O darbo jėga paį ųrai 
nebrangi. “ŪHntyŽ

Lietuva
Kryžkely, tarp dviejų kelių,. bestovįs 
Vakarupsna įmatyt yos-vos galima, 
O Ryiuosna

; Gąmtos turtai,, kąip a^- 
mens anglis, geležies naųgčs 
(rūdą), akmens drusktirt. 

: t tiems kraštams, jie 
žemėje randami, sudaro«ir 
džiausią neišsemiamą loby
ną. Qerai sutvarkius j tų 
gamtos , turtu išnaudojimą, 

_ atatinkamai • - vietose pra w 
gręžus kasykloms urvus ir į- 
kinkiųs į darbą šalies turi
mą kapitalą bei energiją 

— (darbo jėgą), tuoao gamtos 
< turtuose glūdinčią naudą ga

lima paleisti į apyvartą: ir 
iškastoji akmens anglis, ir 
geležies naugė, ir minerali
nės druskos eipa krašto vi
daus reikalms ir pksportui. 
Mes gerai žinome, kad to
kia, sakysim, Anglija ar Vo
kietija yra dėl to turtinga, 
kųd turi daug gamtos turtų. 
Arba dar paimkim Ameri
ką, šįų laikų stebuklingąją 
technikos šalį: jos begalinis 
turtuose pertekimas ir kul
tūrinė pažanga įvyko visi) 
pirmiausia dėl to, kad kal
bamoji šalis, Amerika, savo 
žemėje turi neišsemiamus 
klodus įvairių įvairi ausiu 
mineralų.

Taigi jau iš pasakyto aiš
ku, kiek būtų mūsų kraštui 
naudos, jei'Lietuvos žemėje 
rastumėm, gamtos turtų. O 
kad gamtos turtų mūsų že
mėje vis dėlto esama, tai pa
virtina nors ir pripuolami 
Lietuvos žruies_ sluoksniu
geologiniaiAyrinėjimai, pa
daryti dar prieš didyjį karą 
rusų valdžios. 1924 m. jau 
Lietuvos universitetas geo
loginių tyrinėjimų darbus 
Lietuvoje atnaujino, ištirda- 
mas Ventos upės atkrančių 
ties Papilės miesteliu gele
žingus sluoksnius. Tyrimai 
parodė, kad akmens anglies 
čia ‘ nesama, bet geležies, 
nors ir ne per didėlis nuo
šimtis, rasta. Vėliau (1926- 
27 m.) buvo daromi tyrinė
jimai ir kitose vietose. Dėl 
geležies, tai yra jau beveik 
nusistovėjusi nuomonę, jog 
Lietuvoje nebus galima ras
ti tokių turtingi) šios naųgės 
sluoksnių, kad apsimokėtų 
geležies gamyba. Priešin
gai manoma dėl akmens an
glies. Pasirėmus ankstybes- 
niais 'tyrinėjimais; yra spė
jama, jog rudosios? anglies 
sluoksnių būsią galimą rasti 
Ukmergės—Švenčjonių ra
jone. - Bet nors geležies paū
gės ir akmens anglies turė
jimu dar negalime pasigirti, 
užtat mek tikime daug kitų, 
ir ganą naudingi), mineralų. 
Štai, mūsų universiteto prof. 
M. Kąveckįo išvedžiojimais, 
visoj panemunėj; pradedant 
nuo Kampiškių iki Kačer
ginės, mes turime visą eilė 
iškilusių į paviršių kpeidda 
sluoksnių, kurių sąstatąsro- 
do, kad šie kreido* woAs- Į 
n i ai yra tinkami kalkių ir 
cemento gamybai Žinant* 
vietų yra ir didelių dprpy-

Vilnius, kaip ištremta motina, 
Motina, pavergta iš vaikų.
Bet greitai, greit —neabejotinai 
Pasveikins ją vaikai visu pulku!.

Toks tokį pažino ir 
payadiiio.

Ir as ži nau. kieno g
Dievo dovanų nem 

lems. ■. ■ >

Ir šunį reikia glost

Jie to neįtikėjo, nelaukė. 
“Waą habw šie getąn”— 
saukė ,jie _)sikarsciavę ir 
bandė daryti įvairių presi- 
jų, kad mes savo nutarimą 
atšauktumėm. Bet taip ne- 
įvyko.

Tuoj išvažiavome Lietu
vos delegacija (pp. "Smeto- 
na, Voldemaras, preL Ol- 
šauskis, kun. Petrulis, M. 
Yčas) pas. Herzbg’ą von 
Urracirą. Jis, jo žmona ir 
vienuolika ar dvylika sūnų > 
bei dukterų mus maloniai^ 
ir mūsų rezoliuciją- su 
džiaugsmu sutiko..

Mūsų karalius pasižadėjo 
sąžiningai’ ir Lietuvos labui 
pasišventęs eiti savo parei
gas. ■

Pasitarę su nauju kara
liumi važiavome į Lozaną.

Grįždami traukiniu per 
Vokietiją ir valgydami 

Į “Wassehsuppe” ir bųtter- 
brodus — ohne Butter mit 
Kartorfęln — išgirdome 
triukšmą. Paaiškėjo-; kad 
Vokietijoj jau kita vyriau
sybė: pats Vilhelmas grei
tai išvažiavo. ~

Dabar viekas pasikeitė ir 
mes pradėjom galvoti ki
taip, nes ir vokiečiai atsisa- 

Į kė visų savo reikalautų kon
vencijų. _ •

Lietuvoj susitvėrė laiki
noji vyriausybė. Užtrauk- 

Įta 30,000 markių paskolą 
Į kurie' pinigai padalinta še- 
Į šiems ministėriams po 5,000 
I auksinų ir pavesta jiems or- 
Iganizuoti-savas ministerijas. 
Į Vieną dieną ateina pas 
Įmanė Ober Osto atstovas ir 
Į prašo pasilaikyti laikinai 
markę Lietuvos piniginiu 

| vienetu. - - -.
| — Aha, palauk — pama-

dovanai to negali-
» j ■ j* •*’ .'.F', -7

,r .•
Nemunas senelis tatai žino.
Ir linkėdamas valdovą mini jis išdidi).
Ilgis riterių naršiųjų Gedimino, 
TFlandrų vyno ir senoviškojo midaus.77
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ANTANAS F. KNE1ZYS
L D. ® Sekretorius 

TIESIAUSIU IK GERIAUSIU KELIU I KAURĄ

Jokio Persėdimo iš Laivo į Laivą Nebuą
• į -•

Iš laivo pasažieriąi pasodinami į traukinį 
kuriuo vežami iki pat Kauno.

LDS. ekskursantai nuvažiuos į Lietuvą į |>ąt 
gražiausi ir maloniausi laiką kada visi medžiai 
ir’ žolynai bus išleidę savo kvepiančius Žiedus.

- Užsisakykite vietas iš anksto ir pasirūpinki-
• te visus reikalingus dokumentus kelionei pas
* vietos agentą arba rašykite tiesiog

mau
ma..

Jam liepiau užpiti vėljgįį, 
o aš tai pranešiau ministe- 
rių kabinetui ir pasakiau, 
kad reikia reikalauti už tai 
iš vokiečių 10,000,000 litų.

Taip ir nutarėm.
Lietuvos ižde atsirado šiek 

tiek pinigų, bet nebuvo ap
saugos. Vargais negalais 
pavyko sudaryti i$ dvylikos 
vyrų sargyba. Tai buvo pir
mieji Lietuvos kareiviai: 
vieni klumpiuoti, kiti batuo- 

[ ti, vieni šiaip, kiti anaip ap- 
Į sirengę. Iš vokiečių išgavo- 
| me dvyliką šautuvų ir Vieną 
vagoną ir įteikėme mūsų pi
nigų sas^otojamsU x

“Marširuoja” drąsiai mū
sų sargyba, bet ima juos su
čiumpa ir nuveda vokiečiai. 
Ir vėl bėda 
čia nėr...

Po didelio triūso mūsų 
[sargyba ir šautuvai buvo 
grąžinta, bet šovinių voki©- 1 

[čiai ųegrąžino. Ir stovi mū- 
hn) sargyba su šautuvais (bet : 
be šovinių), pasiryžusi kiek- < 

[vieną akiplėšišką puoliką at- 
Įremti... /

...Taip ir gyvenom., . o. 
Į —Na, o kaip su karalium, 
monarchija? •— paklausite)

— Žinote, kad žiemą sun
kų rožės raškyti. Mė 
nas! T

_ i sezo- maun 
ir su monarchija ku kii

mokėta, taip šokta. If nors 
dabartinėmis akimis Žiūrint 
dalykas blogas, anais laikais 
atrodė kitaip. ■ ‘ įį

Ir
kial

ręs su karaliumi (parlamen
tas susideda iš dviejų ru
knų) j' karaliaus rūmų kal
ba nri lietuvių kalba, jo vai
kai mokosi Lietuvoje ir tik 
čia mokslą baigę, gali jį tęs- 
ti užsienyje; karalius be 
parlamento sutikimo negali 
būti renkamas kitos valsty
bes karaliumi. (Mat, bijota, 

Be kad ir lenkai tą patį Urra- 
chą neišsirinktų karaliumi 
ir tuo būdu nesujungtų Lie
tuvą su Lenkija)./ Konsti
tucija turi’ būti parlamento 
po dešimties metų, iš naujo 
peržiūrėta.

Minimoji konstitucija tu
rėjo būti patiekta Urrachuį 
pasirašyti, ji susidėjo iš 
12-os punktų.

Neilgai trukus, Vilniun 
atvyko p-lė Chadukauskytė 
(dabar Tubelienė); ir atve
žė bačiuke Urracho pasira
šytą konstituciją. “Man ir
gi teko aktyviai dalyvauti, 
—sako prelegentas,—bačiu-

del įrodinėjo, kad toks daly- 
^7’ kas negalimas dar ir dęl to, 
įįfe; kad protestantas vokietis 

-negali būti katalikiškosios 
. *^3tuvos karaliumi.

^7—.—Nors mes.Bftrno nutarimą, 
nebuvome pagarsinę, bet ka- 

.7 raliai dygo, kaip grybai po 
77 , lietaus. Pas mus įvairių ka- 

'• va* • * v

' Vilhellbo dar piršosi Frid- 
rikas Kristijonas H, Sakso- 

7 nijos kunigaikštis, kuris net 
ir savo geneologij^ mėgino 
iš Algirdo išvesti. ' 7 

Berne Lietuvos Taryba 
numatė kviesti karaliumi 

^^feHėrsogą von Urrach’ą, kaip 
? kataliką ir Prūsų—Lietuvių 

unijos priešą. Tai buvo pa- 
<gOT daryta dėl to, kad būti) Lie- 

^va išgelbėta nuo unijos su 
Prūsais. .

~ • -r

7.- . Lietuvos Tarybos prezi- 
dilimo posėdis, įvykęs pas p. 
Smetoną, galutinai nutarė 

gL ' kviesti iUrrachą. Man ir 
Tjr- Dr. .Purickifii-buvo pavesta ko nuavime ir konstitucijos 

. parašyti Lietuvos valstybės 
konstitucija, kuri būti) įteik- 
ta Urrachui. Parašėme vie- 
ną —netiko, tą įmetėme į 

777f pečių, parašėme kitą (refe- 
rentas ją perskaitė. J. E.) 

Sfc ir ši buvo priimta, 
j®?įt* Sulig ta kohstituei ją Lietu- 
’.Ik? ' va yra konštifucijmė mo-

užsieųin pirĮdiąi, 
darę sindikati, nebegį 
dfrbtiniu būdu pakeltr 
mento kainas. - -
.. Dar- aukščiau eipa^ 
piunu, panemunėje^^ 
ma kitokių minersuų^l 
akmėninės' (vąlgoųmįį 
druskos.__ Akmeninės;,^
koę apie 70 cm. įc 
sluoksnis būva rastas 
žiąnt “Ragučio” 
Kaune, šulinį, knriąrnM 
siekia 175 m. Taip patjį^ 
kingas vanduo veržiami 
kito gilaus šulinio, eį|! 
Šančių šaldytuvuos^ liįĮ 
pat daugelio panemunėj 
sančių šaltinių vandeny 
daug druskos, nes jų vsįni 
paprastai yra sūrus, (p 
šaltiniai išplauna iš žja 
gelmių be galo daug d] 
kos. Sakysim, Birštono 
rorto šaltinis “Vytaut 
per parą išmėtą 186, 
torius vandens. Sausų, 
neralinių dalių lįtrč - jųg 
pie 7 gramus, kąš
356 kilogramus-įvafl^^įg 
kų vper parą, -a peu tiž 
475 tonų arba’apie 15 pri 
nių vagonų.

laetuva^&rąas 2WKsmis

(Iš eilėraščių knygos “Lietuva uolotoje ūnia' ’)
■**••*■■ v*-*- r .j -' ■'

turit
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kolonijos bolševikai 
jai jaučias, jei. jie ne- 
nogos kur nors pasi

ūlyt .arba niekšiškai su 
apsilenkiant kitos pa- 

jęs žmonių arba dr-gijų 
fetžti. “Laisvės” 63 Nr.

idencija.apie To-.. -»< • & , «• O J;

<{/Kas gi joje parašyta? 
i teisybės, nič nieko, o ko- 

šmeižto iki valios. To- 
ųresporidencijoje bolševi-

katalikai pas bolševikus nenu-l 
ėjo. Paritian& rašo^l^ katali-Į 
kai norėdami bolševikus Įkišti 
į skylę, patys skylę gavo. Ber 
pereitų balių šv. Joho dr-ja pa
darė gryno pelno $67.50. Tąd 
kur tamsta tų~ skylęi- matait 
Kadangi ant bolševikų baliaus 
visaidmažai. buvo, tai’ddlino ti- 
kje^ųs: dykai, kad neitų ant ka- 
talikų bal iaus, bet katalikams 
ir: taip pakako publikos. Ka
talikai nenori" girtis, bet jie ir 
melo nepakenčia. »Kontraktaz. 
rius nežadėjo nei vienam dar
bo. Kuomet yra darbo, lietu
viai gauna pas kontraktorių 
darbų be skirtumo. Kaip ei-

*

s nuosavybę, neg

“džionkais.”

* Laiminga operacija

P-lė J. Norinkaitė turėjo 
sunkių bet laimingų operaciją 
“appendieitis.” Jau sveiksta.

Pranašauja geruš 
laikus #

Politikieriai pranašaują kad 
darbai mūsų mieste neužilgo 
pagerės. Bako, kad atsikraus- 
tys iš> New Yorko popiero fa
brikas. žinelių rinkėjas

.JQną .venus kur tai apie Washing-* 
usi iš Garliavos' valsč., Kau- >

no apskr., per ilgių laikų gyve
nusi Girardviile, Pa. Jau nuo 
1922. m. tėvas žinių neturi—y- 
ra'labai susirūpinęs.

Urodeckas, Vladas (Walter 
Horodecke), ilgų laikų gyve
nęs Detroit, Mics., bet dabar 
jau apie keturi metai kaip gi
minės jokių Kinių negaunu.

Skuminas, Juozas, iš Grau- 
žiečių kaimo, Vaitkuškės vai., 
Ukmergės apfekr., Amerikon 

l atvykęs 19(17 yn- Gyvenęs apie

apversta visokiais J 
!

Viename departmente Intėr- 

borough Rapid Trapsit Co. su
pilti smulkūs pinigai į mašinų 
išrūšiuoja rūšis — 50-25-10-5-1 
centų, suvynioja Į popierį ir 
užregistruoja (išskiriant nege
rus) skaičių, pripildant mai
šiukus. Ta mašina skaito 1,- 
500 pinigėlių per'minutų arba 
25 sekundoj. Ji taip, veikia vi
sų dienų. Iki; $100,000.00 
smulkių pinigų pasiunčia ry
kavimo kambarin,, iš ten krau
nama ir -tiunčiama į Kelerai 
Atsargos Bankų. Netoli 3 j ten 
no suskaitoma ir siunčiama jų 
kasdien, .delei kurių mašina tu
ri dirbt visu smarkumu. Su- 
rokavimui vienos tonds trun
ka 2 valrtTmn: ■ Centai," svę- 
riant tonais daug sunkesni už 
nikelius. Jei vis subway’jų 
keleiviai New Yorko miesto, 
sumokėtų ekstra du centu pe
nais, tai kompanijos darbinin
kai turėtų darbo sukrauti 27 
tonus kasdien, šalę to ką jie 
dabar perleidžia per savo ran
kas. Interborough Rapid Tran- 
sit Co. N. Y. per dienų gauna 
4,000,000 nikelių, kas sudaro 
$200,000, kas reiškia 21Į to
no. Laimė dar kad 32,000 dol. 
išsidalina konduktoriams iš
mainymams kas sudaro $65000 
sidabru; tūkstantis sidabrinių 
dolerių sveria 53 sVarus. In- 
terborougii Transit Co. galėtų 
gauti Ve. iš pasažierių, ‘ jei to 
norėtų, bet darbininkai-skaitv-

toną ’ \ ' '. ■

Bufas, Aliozas, gimęs Liepta 
juje, prieš karų gyvenęs Wash- 
ingtone—dabar giminės žinių 
neturi.

Eitutis,, Jonas, jau apie 20 
m. kaip esąs Amerikoje ir gy
venęs Pittsburg, Pa. ■

Gribauskas, Antanas, /Ame
rikon išvykęs prieš 18 
gyvenimo vieta nežinomą '

Sidaravičiai, Mataušas ir 
Raulas ir Mare Sidaravičiutė-

-»

rius-Lietuvos kariuomeūčs re&a- 
įus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
urisužsieįuą -’-M

Visiems šviesesniems žmonėms . ■'
svarbu skaityti “Karį,” peš jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išrą- - ?' 
dimą Kariuomenės Švietimo h 
misijos “Kary” skelbia'savo 
nešimus apie kariuomenės 
mą kurie įdomu žinoti 
nam žmogui švietėjui.
/“Karys’’ pranešą kų valstybėj 

. veikia kare srityj, kaip jos riųk- 
luojasi, kokius naujus karo pabūki 

' lūs išranda ir kų pasaulis gali 
~ {laukti ateity, kokie karai gali kil-

■ r®?

DETROIT, MICH.
z • 

^Džiuginančios LDS. 23 kp.
veikimo žinios

Kovo 18~cl. LDS. 23 čia kuo
pa Šv. Betto parapijos svetai
nėj po piet; turėjo surengus 
savo nariams darbininkiškai 
prakalbąs ir kitais ^gražini
mui Įvairumais." Dalyvavo 72 
kp. Įžymesni nariai. Prakalbas 
sakė patys darbininkai, šių 
kuopų nariai : pirmininkas 23- 
čios kuopos Juozas Bizaūskąs, 
Mikučionis, K. Kernagis ir S. 
Atkočiūnas. Jię ragino darbi
ninkus prie vienybės ir dides
nio veikimo savo organizacijos 
labui. Ragino rašytis prie L. 
D. S. organizacijos. Keletą na
rių prisirašė, o kiti žadėjo pri- 
sirašvti.

—z— ------------  ■ ■ . ■ **i- .—.
Šios prakalbos padarė ma

lonų Įspūdį ir visus patenkino.

Bizauskų vaikučiai ir kitos 
jaunos merginos apie Lietuvos 
gražybes ir tautos ypatybes.

Šiais metais 23-čia kuopa 
per šias prakalbas pasisakė,- 
jog' dės paskutines pajėgąs— 
išaugti Į didelę kuopų nariais. 
Duok Dieve kad taip ir Įvyk
tų. Ten buvęs

v
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J&rienč, iš Mariampolės apsk., 
Klebiškio valse.

Delikai, Adomas ir Aleksan
dras, iš Kruomp miest, Tra
kų apskr. ... .

ninku,. iš 
tančiaž m

v

t

Didžiausias tikėjimo prie
šas yra bedieviška spauda. 
Prarasti tikėjimų n 
pražūti. * ”

. j “Tauta 
ginklų, bet »

kad tas. tiesą bet ži- 
įraun—juokas ima iš tokių 
ligi? panegirikų. Jie ka- 
BoĮą- susiriesdami šmeižia 
ifs’tiesos nei dulkelės nėra, 
^priešingai, kas to kores- 
ĮKiento rašyta, viskas pas 
Šitaip yrą bet nuo savęs 
jMpasisekinius ir bėdas no- 
SĮtpėrst ant kitų. Bet tas n.e- 
teta jiems padaryt. Skai- 
it'-tokias korespondencijąs, 

tu daibsi. Nenoromis tu- 
ntit plunksnų ir parašyt 

kad šios kolonijos vi- 
Nnęnė neklausytų mulkių.

i, ar 'negeriau 
ę jei “L-vės” kores- 

būtų parašęs teisv- 
melu netoli nukeliausi, 
kiti turi akis, ir jūsų 

įžiūri. Jie pasigyrė 
tūros—Ligos—drau- 

iis. Menkas yra daiktas, 
turi vos keliolikų narių 

epidemijos apimti pra- 
dvokt. Nėra dvvo, pa-' 
S, dienos gražesnės šil- 
E^uztad jie prie kitų kim- 

visokiais būdais, kad ir 
ffiff'UŽkretus savąja raudon
iu toliau korespondentas 

kad komunistai surengė 
r padare $U)>elno^H 

r teisybe^ kad padare 10 
pelno, bet reikėjo užmo- 

t ui antklodės tai dar pri- 
Paklodės sudegė, 

scenos baigiant lošt. Bet 
apie tai nei šnipšt. O 
talikų baliuje salė už- 

ndo šildytuvų, tai taą 
vikėlis tada visai ki- 
bėjo. Koresp. ir vi- 
ai visiems pasakoja, 

~ r. Jono Dr-ja surengė 
f ]Saeių dienų (18 vasario) 

kad jiems pakenkti. Ko- 
“Katalikai ėjo per 

ir prašė, kad eitų ant 
&ų baliaus, kad padaryt 

vikaras o patys ka- 
až skylę gavo. Kontrak- 

’ žadėjo 'darbo duot, ku
ris ant baliaus.” Susi- 

kęs asmuo tokios neteisybės 
tščius nerašytų. Kata- 

ynerenge ir nerengs ba- 
ar kitokios pramogos 

kuomet žinos, kad ki- 
Kodel nepasakė nei 

įomet suėjo į akis kat- 
kaltė. Vieni ir antri 

id nežinojo, „ Per 
ikai visai nėjo ir 
nei vieno nedrau- 
vakaro. Bolsevi- 

du buvo atėję paš

gihsi komunistai, visi j 
tad ir kontraktorins turėtų ne- 
primt į darbų tautos išgamų— 
komunistų. Kas link salės už
sidegimo per balių, tas tiesa, 
tik gaisras, kilo ne nuo cigare- 
tų, o nuo šildytuvo. Ugniai 
pasirodžius—užgesinta ir šo
kiai baigėsi kudlinksmiausia 
ir katalikams nei cento nuos
tolių .nepadarė. Nepavyksta 
komunistams pasidžiaugti ki
tų nelaime. Apie diskusijų už
metimus čia v neminėsiu, nes 
tilpo “Draugo!’ 65 Nr. kores
pondencijoj.
’ ? w • ’ i

Pabaigoje korespondencijos 
bolševikai pasigyrė, kad pri
sirašė 4-ri nariai. Jiems, iš to 
džiaugsmas, nes mažai turi, 
užtad per- laikraščius išgyrė 
tuos narius kaip tik jie mokė
jo. Nieko tame ypatingo, juk 
ir pelėdos vaikai jai atrodo 
gražūs. Taip ir su bolševikais. 
Jie patalpino visų 'prisirašiu- 

’siųjų pavardes, kad-tik dau
giau ateitų prisi rašyt. Matyt 
sunkiai sekasi ir nesiseka žu
veles žvejot. Nors'žvejotojai 
iš jų ir neblogi, bet .žuvytės 
nękimba. Jeigu pavyko kokių 
suvargusių .•'žuvelę sugaut, tai 
tuoj* pasigiria kad dešimti pa- 
gūvfc ^^ Korespondentas

LOWELL, MASS.
Darbininkų prakalbos

Kovo 11 d. Įvyko LDS.
kp. prakalbos. Vedėju buvo 
Alekas Pečiukonis. Kalbėjo 
kun. F. Jųraą vietos klebonas 
ir kun. V. K. Taškūnas, “Dar
bininko” redaktorius. Abu 
kalbėtoju pasakė darbininkiš
kas prakalbas Žmonės buvo 
patenkinti.

Susirinkimas , .

Kovo 14 d. įvyko šv. Juoza
po draugijos susirinkimas. Bu, 
vq metinis. Išrinkta valdyba 
šiems metams: pirm. Vladas 
Paulauskas, viėe-pirm. Vincas 
Dzidulionis, prot rast. VT. 
Staniulionis, fin. rast. M. An
driuškevičius, kasteriu? Juo? 
zas Karsokas. ..

< Kovo 25 d. buvo šios dr-jos 
šv. mišios. Iškilmingai pa
minėjo savo patrono švntę.

Naujiena *

Teko nugirsti, kad klebonas 
kun. -Juras ’ gavo nuo J- E. 
Kardinolo leidimų pirkti pa
lei bažnyčių žemę. Nupirkę

AMSTERDAM, N. Y.
Pagerbė savo klebonų 7

Šiais metais vietoj 19 d., nes 
buvo 40 valandinės pamųldos, 
amsterdamiečiai apvaikščiojo 
varduves-savo didžiai gerbia
mo kleboho kunigo J. Židana- 
vieiaus 25 dienų kovo. Vaka
rų parengė šv. Cecilijos cho
ras. Vedęju vakaro buvo kom
pozitorius vargonininkas V. i 
Niekus^ Programų išpildė net Į ; 
trys Vietiniai-korai—mažesnių ' 
ir suaugusių. Dainose buvo 
pareikšti solenizantui 'jubilia
tui Velijimai ilgiausių metų. 
Eilutes pasakė: Simanauskv- 
tė Oną Pečiulytė Elena ir Na- 
ginioniukė Jadvyga. Visos ei
lutėmis gražiai pareiškė šir
dingiausių velijimų.

Šv. Cecilijos koro nariai ir 
narės lošė nanjų 'D. g. jubiliato 
parašytų teatrų “Meilės Galy
bė.” Dramos turinys paimtas 
iš gyvenimo—perstato vienati
nį gal pasaulyje atsitikimą 
Lošėjai roles savo atvaizdino 
puikiai L.

Kalbėjo M. Kerbei i s ir kle^ 
bonas. M. Kerbelis tarp kitko 
pabriežė klebono, nuopelnus, 
kaipo rašėjo, parašiusio virš 
30 scenai Veikalėlių ir šiaip 
knygų. Iš jų vien tik*trečia 
dalis teatspaušdintą Bėgyje 
iškilmią vardu parapijos ir 
draugijų tapo Didž. gerb. kle
bonui Įteiktas puikus kielikas. 
Prieš Įteiksiant labai gtažių 
prakalbų pasakė. Mi kolaiei ūke 
Jadvyga. Po kalbėjo mūsų 
Didž. gerbiamas kleboną?. .

Vakarės tapo užbaigtus Lie
tuvos himnu. Iškilmėse daly
vavo beveik visi amsterdamie
čiai. Jie visuomet buvo pavyz- 
džiu kitoms parapijoms—taip 
pat ir šiame atsitikime

Lai gyvuoja klebonas ir jo 
pavyzdinga broliai Amsterda
mo lietuviai!. - - Reporteris

“New York Sun.” Vietinis

. Metropolitan Lifę Insurance 
Co. namas, 1 Madison* Avė. 
Elizabeth’e, yra 50 lubų auk
ščio ir yra antras po Wool- 
wortli biklingu. Namas nuq 
apačios -ūki viršaus turi 70( 
pėdų ir yra Įtaisytas didžiau
sias laikrodis pasaulyje, bū
tent 26 pėdų ir 6 colių diamet
re. Sis narnąs pastatytas 1890 
—93. Jame’<Ūrba 9000 (JarLi- 

rin septyni tūks- 
nų.

Kovo 24-tų d. oras sušilo. 
Pečių šiluma nereikalinga. Du
rys buvo jau atdaros.-

Šįmet Šv. Kazimiero dr-jos 
nariai atsilankė išklausyti už
prašytų šv. mišių už mirusius 
ariu. Didžiuma narių ėjo prie 
komunijos. f .

25 d. kov£ Šv. Juozapo drau

gija turėjo užprašiusi šv. mi
šias už mirusius narius. Na
riai susirinko beveik visi, bet 
prie Dievo Stalo artinantis ne
simatė.

Darbai biskį pagerėjo auto
mobilių ^dirbtuvėj Duren ir 
Deki Motor and Fan Co., kitur 
nežymu. >' Vietinis

. <?■ -____ • ;.

New Y orkų ir Pittsbųrgą

Narkevičius, Aleksas, neva 
gyvenus Portland ar .apie 
Portland. Me. Ieško A Dar- 
gis,

Bernotai (Beraots), Tadeu
šas ir Mykolas, sūnūs Andrie
jaus, virš dvidešimties meti) 
gyvenę Amerikoje, giminės jo
kių žinių apie juos neturi. •

Pieteris, Kazimieras, dar 
prieš didįjį karų Amerikon at
vykęs ir neva buvęs pašauktas 
J. A. V. kariuomenėn. Ar jis 
gyvas ar miręs—žinių, giminės 
neturi. ' <

Benušis, Antanas, gimęs Lie
tuvoje, dabar gyvenąs Balti- 
morėje. . - '

Čekaitis, Pranas, iš.Lietu
vos išvykęs prieš karą gyve
nęs Brooklyne ar jo apylinkė
se ir neva buvęs pašauktas J. 
A V. kariuomenėn. 
...ŽešelgMU, Petras, Nikodemas 
ir Emilija, iš Nevierių, Pane
munėlio valsč., Rokiškio apsk., 
Amerikon atvykę prieš karų ir 
gyvenę' kui: tai Pennsylvani- 
jos valstybėje.

Butkevičius (Butkus) Jonas, 
gyvenąs kur tai apie Buffalo, 
lN. Y., -neva Niagara Falls.
. ■- Skarbalius, Juozas, Ameri
kon atvykęs 1889 ar 1900 m., 
gyvenęs Bostone ir neva miręs, 
192O_ jA „/Tikslios žinios labai 
reikalingos.

Janulaičiai, Petras ir B. G. 
Pirmas gyvenęs Grand Rapids, 
Mich., o antras Moundsville, 
W. Vą

. Šimanskis, Albertas,, prieš 
karų gyvenęs ar tai Washing- 
tone ar tai Washingtono val
stybėje. ~ųL ‘

Praišienė, Marijona, Ameri
kon atvykus prieš karų ir gy

laimingiatudaž 

yru jei vyras.

i’'J8

DETROIT, MICH.
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioj 

buvo misijos, kurias davę Tė
vas Alfonsas p, F. M. Žmo
nės lankėsi gąusiai. * Misijos 
užsibaigė bal. 1 d. su iškilmin
gais mišparais ir procesija. 
Labai gražiai giedojo parapi
jos choras, p. B. Nekrašui va-, 
dovaujant. Sesučių Pranciš- 
kiečių pasidarbavimu'bažny- 
čios altoriai buvo gražiai pa
puošti gėlėmis. Paskutiniose 
ųiisijįų. dienose buvo ir 40'vai. 
atlaidai. / \ ', ..

Klebonui kun. J. Čižanskūi 
Į pagelbų pribuvo kun. J. Va
laitis, kub. J. Lipkus, kun. V. 
Masevičrus ir keletu kitų, ku
rių vardus įban neteko suži
noti. Atsivertėlis

» - • 1

BraŽys, Vincas, Amerikon iš
vykęs prieš karą gyvenęs ; 
mieste “Vitiburk” (gal Pitts- 
bųrgh’e, Waterbury ar tam p. 
mieste). z > •„

Dobrikis, Andrius, Ameri
kon atvykęs 1903 m., gyvenęs 
Gilberton’e, Pa., dabar apie 
jį giminės jokių žinių neturi.

Doringai, Jonas ir Villiamas, 
Amerikon gana senai, gyveni 
gal ir tebegyvenu. Bayonne, 
N. J. ,

Pilipauakas, Aleksandras, gy
venus ar tai Atlantie Citv.ar 
kur nors, apie New YorlTų. 
Reikalas svarbus.

Mackevičius, Juozas, iki 1923 
m. gyvenęs Ansoiųą Conn. 
Dabar motina apie jį neturi 
jokių žinių. / . -
-Vaitkevičius, Antanas, (To- 

ny Watkins) iš Rietavo, Tel
šių apskr. Amerikon atvykęs 
1904 ar 1905 m. ir gyvenęs 
New York’e.

Jnraitią’Antanas, gyvenęs
910 S. 3rd St., Brooklyne, bet 
Konsulato tuo adresu rašytas 
laiškas sugrįžo. .

Ieškojamieji arba apie juos 
kų nors žinantieji asmens nuo- 
lankiai.prašomi atsiliepti šiuo 
antrašu: Consulate General of įgyti jam* žymesnieji lietuvių gip- 
Lithuania, 15 Park Row, New 
York, N. Y.-

■> -------- .. —

j
■*>

H. ——

“Karys” daug rašo dėl visuo- 
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžinų troškimų — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą . < - ?

“Karyj” yra daug paveikslą 
reginių, apysakų, eilią-Jvaireny- ' 
bią juokų ir 1.1 z v'r

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

Kiekvienas jaunuolis, kuriam . 
reikės atlikti karo tarnybą turi/ 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene: Toks jau 
nuolW patekęs kariuomenėn iš ka'r- - 
to jausis pažįstus jų ir pasiruošęs 

-tai garbingai tarnybai- ' -
Kiekvienas sportininkas privalą 

skaityti “Kari,” Bes jis paduoda. 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio. y

Kur tjk yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten-būtinai turi_ 
būti ‘/Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi ’ kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedų— grą
žą spalvuotų sieninį KariųKalen- 
dėrią Kalendorius dalininlęo dar- 
bo, peptioštits <pavbikslaĖftMr «urs^ r''

klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dieną

“Karį” redaguoja pulk. Įeit.’ 
Burokas. . ' * ' . -

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

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

Nuo pleiskanų 
Naudok

' . . , A

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų” ten žodžių 
rasite);

1

2->

3.

Solo Dainos:
MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) —,----- :--------- ___________ 60e.
AŠ BIJAU PASAKYT (lefigvotė; 
baritonui, mezzo soprano)_______ 40c.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas, Mokslas,.Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”) ---------------—50c.
GODELĖS (žemam balsui: mergai- 

60c.

7. 6-NIOS LIAUDIES DAINOS (dai
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir 

, 4 balsam) --------- -—į—_____ __ 40c.
“DAINUOK” D Dalis (mokykloms 
ir chorams:'gražus duetai, svajonių 
dainos) ----------------- —;-------------- 60c.__ • * J
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠI

z
&

♦

9.
TA (solo arba durtas; romantišku
mo ir meilės pilna) —*_____ _____ _6be.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška) ---------------- - ---------:—— -----SOe.

1L VANAGO PLUNKSNA (tekstas sa 
_.J nurodytoms melodijoms ir dėklė- .

*'„maeijom8)-------------- -—---------£—25c.

FORDUKAS (Poupuri iš 14 liaudies 
dainą Vyrų chorui ir soprano. Juoko 
daug, lengva dainuoti).

Spaudoje; • .
TU IR Aš (ilga chorui daina: roman
tiška, įvairos spalvos, lengvutė)

SAULĖLEIDŽIO GIESMfi (nelengvą 
rimto pobūdžio, juoktis nerrikr ilgą 
įvairi)’ ■

NAKTIS (basso arba baritonui ir 4 
vyrų balsams. Serenadą lengvą gnuH, 
romanso pilna)

4

4. ■■■■■■I
• tšs žodžiai “Yan. Plun.”)

s. .i 7 7 -' ...
nago Plunksnos)----------- ----- . . 60c.

6. DUL DŲL D UDELfi (aukštam bal
sui: lengva* graži) ---------—L_—50ė.

Chorams Dainos:
1. VILNIUS (patriotiška idaina: ant

ras himnas)  ____________ _35c.
2. VBJUŽfiLIS (flgą lengvą lyriška

daina) - ---------------35c.
3. VAKARO ILGESYS (romantišką 

labai graži ir tinka jaunimui)——35c.
-MUZIKA MUZIKA (galima šokti 
vateų ir dainuoti: tinka duetui)------30e.

5. DZIMDZIDR1MDZI (juoko daina;
galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ■ - ■' '— —r

6. MOLIO UZBONAS (galima sndfia- 
rinti: linksmą visiems patinka)—30e.

.-I- *'■ .i.
Mokykloms vadovėlį “Dainuok H dalis,” imant dideliam skničiujė, duoda- 

me didelį nuošimtį. Chorais taipgi duodama nuolaidą Kreipkitės*^

STASYS (tinka “Barbora” g “Va-

1.

4.
1 2.> w

25c. 3.

t.



bąlso bad<l

TRUMPI

8) įdurto

. — Taip, po- 
Ąš nutariau 

pakrikštyti

hininkus pastate 
ompanija neturėjo

daryti. " ?
J naujų valdybų pateko: 

Stasys Butkus visais balsais, 
Jurgįs' Ęamanauskąs, Sta
sys Čepas, Juozas Milįųšis 
ir Karyutįs. -
'J rev.. kopi. Juozas Jura- 

šįiifas visaUs^ balsais, $r. 
Stančius ir Jurgis Povilai
tis. '
— Čąpįikas, Kiaunė, Baltru
šaitis ir Kalnėnas išlrilmin- 
gai atsisakė nuo kandidatū- 
nj. T M ■ ;

Svečią tarpe buvo matytį 
Kaune karo komendantas, 
keletas ponių ir Kriminali
nės policijos atstovą.

Baigta tautos himnu.

ir tikrojo 
aCozeL—

4yb$9 be galo įdomūs nuotikiri 1 
Parašė Julius Verne. Vertimas J.

dininku. ^čąjąęgv žydą ben
dros maldos ir kai kurios 
apeigos- legali būt atlieka
mos dalyvaujant dešimčiai 
žydų, tai Jpšdis už atlygini
mą tokiais atvejais dalyvavo 
dešimtuoju. z ‘

Teišeito.—Jūsų verslas? 
Joselis. — Aš dešimtasis. 
TpįaūjftS- — Ką tai reiš

kiu .
Joselis. — Nu, kur devy

ni — ten aš dešimtasis,

Kuų. 4 stąniųkynąa_

Pęna, moteris (kalbėdama su 
.savo šoferio mažu vaikeliu): 
**Ar tu žinai kas aš esmi?”

Mažas vaikas: /‘Taip, Sąau, 
Tamsta esi toji moteris, kąri 
mano tėvelio kare važinėji.

sukaktuvėms 
ir 3 vienuolijų

F

Pa

ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei- 
rijų Juozukas

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ B ALIUS—komedijų^ P9 1 ak- 
t^rpan^ Seirijų Jutoms __--------- _________ _ 3Se

SNIEGAS —Dramą 4 aktų Vertė Akelaitį w'
ESUMAS—3-čia dalis dragos “Gims Taųtog Gępjjug.”

“Kas yra^vaikeli!” užklau
sė vienas senis. Ar tų pakly-

ąteakė vaikas gyvaį, 
nepaklydau. su manim ga

rai, bet «Š noriu žinoti kur ma
no motutė ir tėvelis nuėjo. r

i d*l« 1:1) kųdmj: § Jono W-
ųiąno laimę; Surinko & K,D. fr N---- ___.
,to^ Htir^e M|ri; Į)

.'?y

Nė Kosulio, yežiiue.’;,

ke pųo žodžio bijodami, kad 
nekenktą ir taip feiWį 
jų tąrnybąi. - *

Kultūros ir švietimo sėk.IrBBTnnNKV JŪBUJBJCS-JJOO
eijos reikalingumu referavo wSW»y.
p. Baltrušaitis. Tos sekei- aoDKLEB?BBY nNNAS-1,1,»i idomi W“k»— 

ios uždavinys būtu rinktiPATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų aameninia- Lanoritl Xuninimus AJ ^55!^

kovų metų, kaip medžiagų Ln.hub-!^ .PyMk. U J5Mu. Kn.Ua. laikų, ^bai
ŽLfipr- kąrą iffĮpnjftb g i jdeBŪ fr šutomą knygų (ąųįfyiab ąpąyya). Veriėjo-

Po to sąvanprįaį bandė iš-l w JL'-t Ltg11'; ''i' 1 ■

kelti daug jiems įlipimų TRYS KELEIVIAI—Krikšėipnis, žydas ir turkas. Pamokinanti ' 
klausimų ir dėl daromų | ft^saka- ParaW T- Vyriauskas. Vertė P. B.__------___M

pasig»ostir bet jau 
hąvo maža ląįko 'Įr neteko 
baigti. r z '

Dar buvo patiektas pasiū
lymas pasveikinti Seimo

)A IR BARZDASKUTE

Valdjrtjąprąpešė apip jps 
nu vęiktusdArbus. 
kQ.pM»i|^jo,ka4 5s paduotu 
tarnybai ir žemei gauti 
prašymų, pątenkinii tik 4&

Bei val^ybffii YTAkimo, yr 
patingą! ^fatobncijos rę- 
spųblikos saugumo reikalu, 
kurią savanoriui reikalavo 
sušaųkti gnĮTH^ kilo ginčų, 
kalbėjo p. Čaplikas? p. 
Kiaunė, 'p. Sliesoraitis ir 
kiti iš viepos ir p. Kalnė
nas, Jųrasūpas, Kundrotas, 
Strazdas, Nekvedavičius, pirmininkų, bet p. Čaplikas Į PRAMONINĖS DEMOKRATUOS PAGRINDAI—parašė Uosh_7^ 
Dagilis ir kiti-iš kitos pu-dr čis giiirejo. politiką if Labojo KABO UŽRAŠAI—su paveikslaia H 1914-16 „«> .į 
ses. Eirmininkaves p. Cap-J pasiskubino susirinkimą uz-Į p8r§Jė p. gądeįkis. ,' - /

apie gerumą per Tėvų Faberą-Filiphą. -/ 
r; f. 71.-.-2 _Į2 ■ ĮĮIfiir

VAUAKĄ^—NUODAI—rūkyjnp kenksmas; pagal 4=0 NikflM
! parengė Ę. Ęa^nictiįk,,, į 
UŽKEIKTA MERGELĖ SU

a py s a k a..,,,.,..,....;___
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Ptf

nigas Tanias Žilinskas..... ... r.,. .. .....-------------------- ... .

APAŠTALYSTES MALDOS Statutaą—vęęĮė Kun. P. gaųru»iti|Į 

GEGUŽĖS MENUO—Kun. Pr. Žadeikio . .^0*-
ARITMETIKOS U2DAVINYNAS --' • L____

VAIKŲ DARBYM^GĮUĮr-Rijikinėlis kalbos mokslui_________ _50».
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15a. 
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir ja vyktolSM 
. Rusijoje ____________.......  JH
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams if gegužinėms. su

gaidomis. Sutaisė Mata* Grigonis _______x- ________ 5^
LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus - - _ _ _ ■______5Qg~
MPSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimą? pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- X

tė Jonas M. Širvintas ” _ -------------#
[BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pe^kaftis ..lv . J 

LIETUVOS ŽENKLAL Išleido J. Šeškevičius ir B-v^ Kaunaa_4a| 

ĮĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Fų> Jy 
I . rašė Juozas V. Kovas. Kaifia ----- ——^.„.L Z.. ; .....3-^1;

GRAUDŪS VERKSMAI. Vęrtė Vysk. Ą. Baranauskas-------------- lto

EUCHARISTISKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Ę. JuškaĮtia-lfg 
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksiu, Mald<* S 

gūžio, Birželio ir Spalių menesiams. Išleido kun. K A Vasys—2|ą 
I IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės

Jėzaus Kristato Vaidinimas su gyfeff”_____ -Jtte
t DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap> " y 
| darų 75 centai; Su apdarais --- ------------------------------------------

TBATRAI

devyni žmonės, lai ir aš bū
siu dešimtasis.

‘ Joselis (nudžiugęs).—Tai 
ir Tamsta, ponas teisėjau esi 
žydas.

P?L EKONOMIJOJ

Pastoris.—Vadinas? Tams-' 
ta krikštą imdamas nori 
gauti naują vardų. Ar tams
ta jau pasirinkai?

Morkus Levi, 
nas pastore. 
prašyti mane 
Martynu Liuteriu.

Pastoris. —- Ne, šitaip ne
galiu. Tatai ir nepatogu. Ir 
kodėl Tąmsta pasirinkai 
mūsų religijos įsteigėjo var
dą.
-/Markus, Levi.—Todėl, kad 
man tada nereikės 3 keisti 
'baltinių raidės.

___________ - « < »

ANT PARDAVIMO 
šiaušių krautuvė su United 
Sfroe mašinerija. Parsiduoda 
už žemą kainą. Kreipkitės ant 
pirmo aukščio. ' 17 Morris St., 
E. Boston, Mąąs. (B-20)' 
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PURCHAŠER OF A HEW 
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LIETUVOS
ŽENKLAI

Komunistų laikraštis “Ra- 
bočaja Moskya,” aprašyda
mas raudonąją armiją, pa
tiekia šiuos davinius: per 
piliečių karą žuvo nuo-gink
lo ir ligų ■per 100,000 žmo
nių, per 70,000 žm. padaryta 
invalidais ir 150,000 mote
riškių išniekinta. x

A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ĄDWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone Sonth Boston 1682—1373

112 didžiųjų pasaulio nuės
tu. Apklausinčta_6,500 as
menį) iš jų 5000 prostitučių. 
Slaptiesiems agentams pa
vyko įeiti į pačias tų pirk
lių organizacijas ir įsitikin
ti, kaip tokia tarptautinė 
centralizuota -mergaičių ir 
vaiki) pirklių sąjunga yra; 
jos centras — Buenos Aires 
(Argentinoj). Už kiekvie
ną moterį, žiūrint amžiaus, 
moka nuo 200 iki 2000 dole
rių. Labiausiai pageidauja
mos mergaitės 14 iki 16 me
tų amžiaus, kurios pirklių 
vadinamos ‘‘žaliuoju vaisiu- 
mi. ” Pirkliai turi savus ke
lius, kuriais jie nekliudomi 
pereina valstybės, griežtai 
jų darbą draudžiančias, -ar
ba jų išsilenkia! Dauguma 
tų moteni vežamos į Pietai

Ameriką, į užgaidų patenki- DIDYSIS ANGLŲ (KALBOS 
nimorvietas, kurios dažniau- Į . ' ŽODYNAS 
šiai yra tik slapti paleistu
vystės namai- ' (bordeliai); 
ten galima rasti uždaryti) 
15—17 metų , mergaičių.
Svarbiausios priežastys, ku
rios tą prekybą padaro gali
ma arba jai padeda, yra lei
dimas laikyti tokios rūšies 
viešuosius ~namus, alkoholio 
pardavinėjimas, prekyba be
gėdiškais daiktais. Kaltė y- 
ra ir tėvų, kurie džiaugiasi 
gerai išleidę į užsienį savo 
dukteris, * nežinodami, kur 
jos pakliūna. Šalia kvaili
nimų pelningomis žiniomis 
vra dėdama dar ir skelbimai •/ . - - *• 
norinčių vesti arba ištekė

tų Sąjungai prieina išvadą, 
kad notintrtą prekybą — so
cialinės ligos reiškinius — 
panaikinti, reikia ją panai
kinti pirmiausia tose šalyse, 
iŠ kurių ji ima savo “me
džiagą. ’ ’ ,Tik tarptautinė 
organizaciją kovai su “bal
tųjų vergių prekyba” gali 
nuveikti panašią, bet fjai 
priešingą, tarptautinę orga
nizaciją.

Balandžio 19 d. pasirodys 
pilnas oficialus anglų kalbos 
žodynas, kurio paskutinė 
knyga jau baigiama spaus7 
dinti. Visas žodynas susi
deda iš 12 tomų, kuriuose 
surinkta arti 419 tūkstančių 
žodžių ir 1,827 tūkstančiai L**' . »
su viršum paaiškinimų. Prie 
šio milžiniško darbo prisidė
jo šeši knygų leidėjai ir keli 
šimtai bendradarbių. Dar-; 
bas buvo pradėtas 1$59 me
tais ir. dabar, po 70 meti), 
pagaliau užbaigtas. Žodyno 
paruošimas kainavo arti 
150 tūkstančių dolerių.Pir 
mas jo egįfeihyiibrius iškil
mingai bus įteiktas Anglijos 
karaliui.

Tautų Sąjunga 1923 m. nu
tarė kovoti su moterį) ir 
vaikų prekyba. Tautų Są
junga jau gjavo du praneši
mu apie prekybą. Slaptieji 
agentai, vadovaujant Ame
rikos pulkininkui Dr. W. F. 
Tnow, ištyrė 28 valstybes ir

Į LIETUVĄ IR ATGAL 
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigu siuntimo skyrių.

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj/ 
NuoAignies ir nelaimės: au
tomobilius, fomičijis, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. ’ . -

Parduodame Anglis ir 
Malkas

Pristatom netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono.

Turiu
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti. ' ’ ■

Galima Kreiptis 
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.

Ofiso Valandos
•Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

VAGIES ATGAILA

policijos nuovadą atėjo ka
talikui kunigas ir įteikė 200 
tūkstančių frankų vertės 
žiedą, kuris prieš du mėne
sius buvęs pavogtas Nieoje, 
Pietų Prancūzijoje. Į poli
cijos vado klausimą, kaip 
tas žiedas pateko į jo ran
kas. kunigas papasakojo to
kį įdomi j atsitikimų. _______

— Pavogęs šį žiedą žmo
gus yra mano parapijos na
rys. Nesenai jis buvo išpa
žinties ir prisipažino man 
pavogęs brangi) žiedą. Aš 
jam atsakiau, kad jo nusi
dėjimai negali būti atleisti, 
jeigu negrąžins pavogto žie
do. Kitą dieną atgailaująs 
vagis įteikė man žiedą, kuri 
aš atnešiau jums.’’

RUSIJOSRAUDQNOJI;,— 12t681,}92^m. — ž
ARMIJA PER 040, 1921 m.—192427, 1

g-' v f 10 METŲ m.—90,583. ’1927 ių Jcar

U PKK politinėj s valdyboj menės vadų—komunistų 
Spręsti statistikos daviniai vo 48,1%, komsomoleų- 
Kpie raudonosios armijos. %. ir neparfyvių—7,1% 
plėtojimąsi per.10 metų rau- 
^lonosios armijos 10 metų 
sukaktuvėms vasario m. 23 
^paminėti. ■■ Ą - y
’Al. 1914 metais Rusų ar
mija, turėjo 1,423,000 karei-t. ‘
▼ių,. 1918 metais raudonoji 
Armija ĮmrėjrUl 06,000 žmo• -fc
ųių, 1919 m.—435,000, 1920 
jn.—3,538,000, 1921 m.—4,- 
.110,000, 1922 m.—1,590,000;

Kada mes lietuviai turė
sime pilną'savo kalbos žody
ną? Dar pirmaisais mūsų 
nepriklausomybės gyvenimo 
metais garsus mūsų kalbi
ninkas a. a. prof. Kazimie
ras Būga pradėjo lietuvių 
kalbos pilną žodyną spaus
dinti, bet deja, negailestin
ga mirtis jam tą milžinišką 
darbą nutraukė. ' -

Reikia tikėtis, jo pradėtas 
darbas bus tęsiamas ir bus 
užbaigtas gal'anksčiau kaip 
per 70 meti).

Jau Išėjo iš spaudos “Dai
nuok” H dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų.' Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. -
Reikalaukite“Darbininke” 

366 Broadivay, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti. ' ■

m.—562,000.
T. Socialinis caro ir rau- 

AAfinosios armijų sąstatas. 
1913 m. caro armijoj buvo 
14,% darbininkų, 69,3% val- 
stiečių ir 16,6% kitų. Raų- 
donojoj armijoj 1926 m. bu- 

* y<t!8,l% darbininkų, 71,3% 
Č valstiečių ir 10,6% kitų.
F 3.'Komunistų skaičius rau- 
|;donojoj armijoj. Pačiais 

Sunkiausiais Sovietų respu- 
. Mikai — 1920 metais, ko- 

munistų raudonojoj ‘armijoj 
buvo maįisimalinis skaičius, 

j kuris pasiekė 34% viso ko- 
| munistų skaičiaus. 1918 m. 
t raudonojoj armijoj buvo 

35,000 komunistų, 1919 m.

4. Tautinis raudonosios 
ąęmijos sąstatas: rusų — 
643% ųkrainięčių—17,4%,

4,£%, žydip—2,1%, 
storių—2%. Kitos tauty
bės sudarė mažiau 2%.

5. Neraštingumo likvida- 
cija raudonojoj -armijoj. 
Per visą laiką raudonosios 
armijos gyvavimą išmokyta 
apieT 515,000 analfabetų. 
19T9 m. išmokyta 60,000^ 
1920 m. —x120,000, 1921 m.
— 100,000,1922 m.—82,000, 
1923 m.^LO,000, 1924 m.— 
29,000, 1925 m. — 30,000, 
1926 m. — 32,000 ir 1927 m.
— 22,000. - ' .

Politikos bei švietimo dar
bą raudonojoj armijoj gali
ma apibudinti šiais davi
niais. 1918 m. raudonojoj 
armijoj buvo 383 klubai ir 
1,795 bibliotekos, 1927 m.— 
710 klubų ir 9,546 bibliote
kos.
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