
ORGANAS

Kai vėliavos pirmos išlindo.

Žvalnys

nelygiu

Garbė jums, didvyriai, kurie paaukojot 
^Gyvybę už laisvę brangios Lietuvos^.
Už jos nepriklausomybę kovojot, 44-.; 
Jūs nuopelnų ji neužmirš niekados!.»»;

tautos atstovy 
o teise ir. lietu

Teskelbia jie rūstūs palaimintų rytą, 
Kai aušros per kraują.įspindo,

bė; remdam< 
viu Vilniaus

Visi, kam rūpėjo Tėvynės gerove, 
Kas priederme skaitė tikrai jai tarnaut 
Ką džiugino protėvių mūsų senovė, 
Visi be atodairos ėjo kariaut.

Ne vienas jų galvą garbingai paguldė, 
Daug kraujo pralieta didvyrių brangaus; 
Kas gyvastį savo už laisvę prapuldė, 
Šviesk, Viešpatie, tiems katalybėj dangaus

Jūs šventėj tautos pirmą vietą užimsit, 
Visi jus karštai maldose paminės ; < 
Tą dieną visų širdyse jūs atgimsit,;.’. 
Ir verkdams už jus Varpas Laisvės skambės.

Nulinko mūs galvos, kaip varpos rasotos 
Bet klyksmas padangių neardo,
Tik dairosi, klausia mūs akys miglotos - 
Kuo puošiin negrįžusių vardą?

Menkai apginkluoti, blogai aprėdyti, 
Niekad nesiskųsdami kovės kasdien. 
Ir stengėsi priešus greičiau išvaryti, 
Kareiviai ir jų vadai ėjo.išvien,

Veltui viscdar laukėm giliai įsiklausę 
Štai vėjas parlėkęs iš pievų, 
Sūkaukęs. galingai pasakė į ausį 
Mums pasiųstą tylų — sudievu !..

mai kįopera^m^S

Jei giesmę giedotum — sklaidytų ją vėjas 
Ir fonai sjuirtų, paklysti!;
Jei pintuįo vainiką — per dieną žydėj ęs 
Jau vakarui temstant nuvysti}.

g DARBININKŲ VIRŠUS 
į Angliakasių streikas visai 
Betikėtai pasibaigė pereitą 
petnyčią. Apie streiko galą 
Visuomenei pranešta tada, 
įmdąto nesitikėta. Tik ką 
buvo paskelbta žinia apie tai, 
kad prez. Cool^ge nesikiš į

streiko reikalus. Ant ryto
jaus jau pranešama, kad su
sitaikyta.

Šis kietųjų anglių kasėjų 
streikas tęsėsi veik šešis mė
nesius. Tai buvo ilgiausias 
angliakasių streikas. Bet bu
vo tvarkingas. Tai ženklas,

—

Tai buvo jaunuomenės žiedas puikiausias 
Ir ištikimi Tėvynės vaikai, )

Štai di’enos vis bėga, vis keisdamos taką, 
O akmenys stovi ir mini.
Štai Įsmilksta žibintai ir vėliavos plaka. 
O akmenvs stovi ir mini

*« /

kit atsilaikymu. Kompani
jos norėjo algas numūi ti, bet 
tas nepavyko.

Štai daug maž kokio 8 išly
gos:

Kasyklų darbininkai grįž
ta dirbti tuoj, kai tik, būs pa
tvirtintas kontraktai, kuris 
bus galioj iki 1930 metu rug- 
piūčio 31 d. • i

Po 1927 m. sausio 1 d. bi

kad darbininkų susiklauši- 
taaa, susipratimas ir tvarkin
gumas augštai pakilęs. J i-

Yra spėjama, kad už poros 
savaičių jaii bus darbai nor
maliam^ stovyj ir bus ant 
marketo naujai iškastų ang
lių. Tai bus laikas, fcadašal- 
čiausias žiemos laikas jau 
praėjęs.

Streikas baigėsi darbinin-

Mes akmenis rinksim ir krausimi į bokštą 
Taip/ akmenis kietus ir pilkus.
Testdvi jie amžius, kaip širdys kad trokšta. 
Testo vi, mums jungą išvilkus.

I penktame^
* T * -

. • A. STULGINSKIS, s ? 
Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Jūs pavyzdį sekti uoliai pasistengsim
Ir visuomet eisime jūs pėdomis,; 1
Su jūsų vardais mes į. Vilnių įžengsimi i

sau taikos komisijai, kuri su
taisys tarpusavinį 
vimo ir darbingumo progrą-. 
mą.” r • • . . , r .-į’ 1 t -’&vs

Kai jau susitarinįiąą. 
paskelbtas, ;ąuglį^ąfiiųdfi&^ 
jOsprez. Jobn L. Iz'^is išleis; 
do pąretškin>ą,kiV!

(Seka ant 8-taj»4.-)

Į kruviną mūšį be baimės jie ėjo 
Ir, nors pirmą kartą vartojo ginklus, 
Visur savo priešus lengvai nugalėjo * *
Ir darė didžiausius drąsos stebuklus. '

skaičium; tpkūlArtH|®tan- 
mas priimtas dauguma bal
si!, tampa privalomas.

Dėl “Check-offy” tai yra 
unijos narių mokesnio kolek • 
tavinio per kompanijos ofisą 
išmokant darbininkams al
gas. sutartis šiaip nusako:...

‘ ‘ Kasyklų savininkųir. ka
syklų darbininkų reikalavi-

katra pusė gali kartą per misiją gali pą^idin 
metus duoti pasiūlymą pada
ryti atmainų algų klausime..

Bus sudaryta tam tikra 
komisija, kuri per 90 dieni] 
nuo paskyrimo dienos turės 
susitarti visais klausimais 
ryšy su algų sutvarkymu.

Tuo tikslu komisija turi 
suformuluoti nuosavas tai
sykles ir būdus ir pačią ko-

t •

' -SOMYBĖS ŠVENTUKOJU
Vasario 16 dieną 1918 m. Lietuva tarė, kad ji privalo būti 

laisva, nepriklausoma. '
šiandien ji jau vainikuojama Nepriklausomybė vainilm
Tai siekiant teko Tautai sukrauti ant Tėvynės aukuro daug 

brangių aukų. Svarbiausios mūsų laisvės kliūtys nugalėtos,

f *•

J. Tur&niškif^
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Sausių 4 dreną
. dalyviai iki pietų dirba j

. .....

fe??

V

^sekcijc^..
raarątpipa atskiros sritys,

■ ■ •1 . rt d-’-į-
<1; <Auklėtojų ^sekcija nti- 

.; Tgtijaėja irtūsų mokytojų-pę- 
dagogų .darbo t sąlygas. .- į- 

klausoma kun. V. Mažoio 
7 paskaita “Koedųkacija’į’; k 
‘ ą^ėjimo padėčiai išneškąa 

atatinkami rezpliuęijų pjro- 
. jąktai, ; ■ ■ ., >; j :.

■MgVIL *

|5 ri *2. Katalikių- motinų šeįe- 
ei ja gvildena ? opų ’šaaidiėn 

B^yętųvųj^^įfmynų klausimų. 
V ' Išklausoma-dvi pąskaiti: D&*.

Kalvaitytės y-r “Motinų I^Kr 

- k P?

M h- ' Bažnytines muzikos ir

^gaivinti jau kai kur Lietuvo- 
/ Upe užmirštą ųiąsųų lįąudies 
S-tlgiedojimą iirbęndraį svarsto

. < ■

-t.

-V

i būtų. 1
PM Federacijos na- 1

niais,,todftltranda reikailngži 
(virtos klases im

tinai iki 7 klasės religiniams 
praktikos klausimams gvft- 
dėiiti ptid^ti į>^f ^tiėhį1 Valan
dą;’5>cf 
■L by^ffbkytojų1Beikiittarijėšė 
aiitian*rkui‘sėLdubtitrisrė^- .....

- --------x_------------u--------------1 ligijadi inokshrr pamokas, >01 > /TpĮįąųs ? d«y®^ - —į®--- 
vų^un. I.; češkičio sūrėdami ketvirtame-?—dvi. .! I ;; a < ^vąjfeįptiuų .*

? e)' Katatikai>m©kytojai. o; 
ypač* religijom mpkytojąį fei-5 
toli ia$L kąnp^^-priyąl^ 

stropiai se^tų ka$ j 
& <^i^riiutų:nū,
vięp^ prieštikybįnio įr- p;įeš, 
etinių turinio knyga.;

'2)Kaddvasininkaiii-mu-
;f x: i * r<fj k-;x.. -ą - - - >’ zikai turi palaikyti, drauge u ; t .r/iJJ: i J .'b-? -; e

su visa Lietuvos visuomene, 
masinį liaudies giedosimą 
bAžnvČiosb nalaikvti U IkpTf ®

bumą;1 “r 1'1 *4 ’"f 1 ‘ musų katalikiškoms orgąni-
’' 'reikalu
imta rezoliucija:. x ir
:' 1) ka‘d reikalmgAėiti priV Kongresui  ̂T 
cėntralinėš kktūTikų Spaudos Vilui jos- lietvivi-Hs'
organų-šUmaŽitiinki, einaiitj Lietuvius LaftiSj

literatūros platinimu W pat• rūšies- Idilėtiščlų Jšu-: ■ ? v

>9^ 
ašmenų. Užėmus»I 45
Preszidrmmnf įj S 

ko? J^ezųtęptas--* 
■•*Pį« .*?” 'tautos- žiedui,
,-greso/Prezidįųmo PijĮnimur, -
-^S’ . . 1 . 1 I 1 ■ ■ :> ! i

! : c t ProL £attattfco ęrėf:
j..>• Bučiopaskaitos Ti

'Pirmiausia prof. Paltaro
kas šakito paskaitą — rt Ti
kybinis vaikų auklejihias. ” 

: Ilgai, phlčiai kalbėdamas,
i

,*•" * • ■*• f ' '* V

amžiaus laiku privalo jie bū- 
1 ’ ti mokinami tikybos ir doros 

dalykų. ' •
----- ‘Po' štosrturiuingos- paskai- 

: -tos, l)*pf ■ i Bučys skaito :ąpie 
. doros apraiškas mūsų krašte. 

1 4?fM r^lereųtas randa čia 
daug neigiamų reiškinių. Nė- 
inątp to ųiūsų mergaičių kuk
lumo, kuris jas taip puošė 
dar kad ir: jo; jaunyste?dar
kais. Dėl šio kuklumo; sto
kos nyksta dora; Baisiosios' 
ligos, kurias referentas ne
drįsta vadinti jų tikraisiais' 
vardais ir kurių prieš ikarą 
lietuviai beveik visai nežino
jo^ šiandien vis labiau;ple
čiasi? ; Sumažėjęs visų mūsų 

• darbingumas,' valdininkai 
apsileidę savo' pareigose, dėl
to ir ekonominiai mes snaun- 
kamė. Bet Teferęntas -perą 
pesimistas. Be šių ir :jįau-; 

' giAū mūši]’krašte pasirdŠku- 
1 fehf tįbgtųntg jis_pašteljt ne,-, 

>z* * * * ~~ ~ x“ ---

WUBUL"iey^ JV'Mfir valia viespatau 
žuemet jau mes 
smogiškos doros; , -.Bet įti- to 

< neužtenka. Mūsų žmogišką-. 
;jąį. dorai turi, viešpatauti iš- 
<plaukian|iiš Kifisfatis moks- 
:fe krikščabhiškojįi dora. Mū- 
su tautinio atgimimo patri- 
ūTkėts ^'jDr. Basanavičius su 

?«.savo karta atstatė Lietuvos 
nepriklausomybę, gi dabarti
nę kartą laukia ne mažesnis 
uždavinys — padarytį tą 
Lietuvą tikrai ‘doja ir aš ti
kiu,kad taip bus, baigė prof.

;:Bučys.\ \ _ ■'<
Po šių paskaitų iškilus kai-

praktikos klausimams gvft-

arŠV'.'1Tėvas palaM-

Lietuvos kaęta- 
iSŠ^>^r jaim^moeei »

niOkšlusę einančiaiE jaunuos 

menei.”
J

o

K

dalyvauja 1200 
žmonių ’

]Jps,, 10 minučių

žvengi? kkašišh 
Vtfeėros metif LietiiVėn 

Sueiti fįr pažinif su-iriasi j jau; 
nuomėiiė? (Fedėrabijos itsto- 

guotas ir Kongreso priim
tas:)' ; 7 -'rj 1 ’

:.Ur. 
imamos dvi rezoliucijos, 1) 

kataliku visuomenės, palai- kad katalikiškos organizact-;
. 41 • u i . i ’ . . - , . • , • . ... ' • •• .'4 1' • .jos steigtų pne mokyklų pe

dagoginiai vbdamus moksLei- 
viams-ėms’ bendrabučius,
prašant vyriausybės juos pa
remti,' ; • • - t

2) prašyti vjtidausybę mar
gaičių mokyklų klasei auklė
tojomis ' skirti tik moteris 
mokytojas. :: ‘ ‘ ‘ *'

IV. Viešosios doros rei
kalu pTifmaihps dvi rėzoliu- 
I :• • ‘ » ' * .•i * \ J * ! . t » ' ' < «k ’

GIJOS: ’
1) prašyti S vyriaūšybės/ 

•kad sustabdyti] pbmagTafiš^ 
kos ] 
iiiūšų visuomenė je, ypač iau_ 
nimof taype, ‘ į;-
k' 2) ’ pataria Kat. Veikimo 
Centrui tuojaus įsteigti Kau
ne ir provincijoje savus doT 
rįnančius kinotęatrus, suda-f 
raut tam ręįkąluij kooperatį-. mėnęsį, 
«?^ndrovę: / ;

V. Blaivybes reikalu pri-j

i'f.'ur & <»4įbt

171 r* B 5
_ y-Į;;y

fkbje.- Kataffldš-
* gilim ^iti^- 

terp vienOs taUtos 
va^hf tfcrafcjo ir • dvasios 'ry’- 
šjai hns labiau tvirtės^ broly
be- ir meilė vis- galingiau pa- 
sirėžkŠ mūši] saaitykiuose’ 

; 2) 'kTŽymesniems ryšiams 
tarp ‘fAetūVoš ir Amerikos 
j r ; j. aL •

kvti, kat." veikimo centras 
steigia informacijų biurą, 
jo tikslas:‘ 

a’)? pasikeisti su Federaci- 
ja savo veikimo apyskąito-

: * ’ »L j; ,’ /*<_/ : i > i. t <. » I ‘ •
mis,- .

b) jnfoimuoti išeiviją apie 
religinį, fsocialinį- ekonoįnį- 
"nį politini Liėfuvps gyyeni- 
^mąį’ ? . .’ ..

e) - teikti Lietuvos spaudai
žinių apie Amerikos liėfitinų 
i /- Ik ■ t • ■ i > > ! . t :' •
gyvenimą, .i..
' ’ d): atsakyti į Ainerikos^lie-" 
tuvių^klausimus,' 
t”"e*)‘d’u6ti‘žnįųapie galimas

x oas:Iiie|uv^ję,-? ;
f) kreipti* T atatinkamus

vyriausybės organus, ginant 
išeivijos reikalus, i - - >

f 3) Atsimenant savo brolių 
sunkią tautinę padėtį,. Kat.. 
Kongresas nutąrįa, susjtąrus 
Kat. Veikimo Centrui su Fe
deracija, pasiųsti :delegatą, imama rezoliucija: 
■kuife, ga^čtųtąpvažiuoti Ame?, 
rikos liętuyių/kolonijas su 
paskaitiimis,, nušyįesd^amąs 
visų sričių tėvynės katalikų

.{ 'v z a r

“—*3 bfi)a»i«' mi±*am> fTV’TFr’l.f^TT'r
»y$ĮW

. -... .. į;i J lsq : £<VT\yy^ 
i < ,į>. Ąmeiįkęęt Lietuviu R 
K> F terpeij$>\ b
Jubiltij^Lietųvių^tali 

kų Kong^sąs.ąveįkĮnaĄme 
^įkosLįetuvius Kąta&kus.

■ ! jt:i’ią. r- ;
..J?o .trumpas,, ;10 lųinųčių. 

pertraukos, posėdis tęsiamas 
toliau.’; Pranešinėja komisi- 

•& konnsi^jra-
r7 ” nesą, kad Kongrese dalgvau^

■jd tūkstantis, du^šimtai žmo- 
jų tarpe. 42 gyabės na

riai., Eina rezoliucijų pri
ėmimas, Priimama daug, 
liečiančių visas sritis,, rezo
liucijų. . ..
't,,.. :; Rezoliucijos

I. Katalikiškos akcijos 
reikalu priimtos dvi režoiiu-

. ei jos, 1) kad katalikų veiki- 
mo centras suburtų ir suko- 
brdinuotij tampriau visas! ka
talikiškąsias organizacijas, 'biznio progas; Li 

• energingai -vykdintų' visus 
kongreso nutarimus ir stovė
tų ąutoritetingbs -katalikiš- 

. kos akcijos priešakyje,- >•:.
. t

a) kad katalikų'visuomenė 
sukoncentruoti] jėgas tautos 
dvasiniam ir ‘moraliam atgi
mimui laikantis tVirČlausios 
vienybės su Katalikų BaŽHy- 
čia ir einant į tautos atgimi
mą asmenų iatgimimo kebu, 

i . b) ? kad visi katalikai ®afei- 
£įA‘^irūpmtUr Fį>ač. k 
irdtas io

tursos darbo; sekųdųgmiiui* 
būtino yra reikalo .visoms 
katalikų kultūrinėms įr eko
nominėms organizacijoms 
susifientrąlizuoti įr^usįshįėSz. 
iti Į katalikų veikimo ceiitrą, 
kurs, visą socialę katalikų 
akciją vienytų, kooręįiiųiotų,

■

ė) kad yisų mūsų pareiga 
per šių metų rinkimus’ iš
rinkti vėl katalikų valdžią^

II. Dėl ryšių šu Ameri
kos lietuviais priimama re- 
zoliucija, 1) kad dėl Ameri
kos lietuvių katalikų didėlių
■ ■■——■■■■ .x - - - -

, > »• ; » • • •! r»; Z

ŽIEMA LIETUVOS KAIME
.Tik'• 4 .. •*

‘ •/- &• \ - ;'
Prfribi'aldę purvynais, iki kelių ir. auk

ščiai! kebų, visą ilgą rudenėp, galų gale, mū- 
’sų kaimiečiai pradžiugo. Dar prieš Kalėdas 
pradėjo šalti, prisnigo šunims lig ausų; vi
si Sukruto vilkti, iš pašalių^ jau dvejus me- 
ftuš nejudintas roges. Miško šiemet niekas 
dar nepirko, nes visi turėjo prisipirkę iš 
pernykštes zieuios; tik dabar vežti bereikė
jo.r. Tik štai besibaigiant .seniems metams, 
pąpūte pietys, netikėtai ėmė sniegas tirpti, 
lietus nematytas prapliupo- —- ir tiena diena 

sniego nė dvasios! ?. Kai kas išvykęs pas 
gentis, draugus per šventės viešėti—^ištiku
sių .potvynių-buvo sulaikyti ir negalėjo grįš- 
ti namon naujų metų sutikti-,' .Daugeliui vaafc 
duo baimės įvarė,p nė^ažaibUvo-ir tokin, kue 

L,. i^rausįyti,

**

•4

riokšdaįn^ iąd mus to
liau, ristu, 4inpTŪ> miai. 
Drauge Kongresas ck^au- 
^įasi; g^ėdaųmš j^Štiądė 

musų katalikiškoms orgąni-

’. .. . • ' .P nuoširdžius linkėjftnus 
irTėvynėk. • . : ’ -į*.

41 Ld^vius' katalikus lt 
; 5) Visus Periktąjf ^Ltibi- 
iiejinį' Liet/ Katalikų Kon 
.gresasvėiltmusHis.--' ■ <«';’> Į

Galop- einama ' pne ' 
įre'sO uždarymo.; čiapirinas 
kalbai: Ė; vysk.^arėvl^ius, 
po jo1 Ji iarcivj Matulfevi- 
čius, pririiiiidafni Kongreso. 
.dadyviAins/ kad btežiurėdami

• x.
Bažnutmes 7i.„

5 užmirštą iųąsįųį liaudies Į 

mūsų bažnytinės į muzikos ir • 
dailės 'reikalus. Išklausoma 

paskaitos: p. V. Bičiū- 
|3no, Kun.e A. Sabaliausko — 
^“Muzikos menas Įjąžnyčio- 
’įlje” ir įun. Marcinkevičiaus 

“jArtymįeji, ą^rbąi bažny
tinės muzikos srity.H <. -.i f;

4. 'Mokyklų■■"■■kapelionų 
f ^ekcija svarsto mūsų mokyk-' 

ęŠų religi jps. įr doros ^reikalus. 
’įšklausoma prof/ kun. V. 
įBorisevičiauš. - paskaita- - 
1 ‘ Kokiomis sĄti^Omis Teligi- 
’os mokytėje darbas inėkyk- 

>je gali būti- š^kmbo^W. '

&

t ’

organų

w
itį mažaįkobplįniąi. gerti 
” ir prof. F. Kemėtfp^ 

Biaiyiiiimo priemonės. ” r, 
gg 6f
- /Jo taip jnktuąlų šįandięh 

;jįtam pasėlyje,’ o ypač Lietu
je je špaudbsriokamo pastai 

mo reikalą.’ ■; Čia.išklauspz 
>ma. profesoriaus Ereto pa-

S’- jgjĮ

7~ '**'"*’• * ~ • 'v -*^L .
i įskaita .ir, nustatoma budai 

/&ūsų spaudai, tobulinti.
M^ 7. ’I Labdarybės sekci ja na

grinėja labdarybei tinkamo 
Mu-egulravimo klausimą. Iš- 
a&ausoma kūli. Sfakąūsko 
Paskaita — Lėbavimas, ir 

kurdas.”
8.■■■Kooperatininkų sekdi- 
i gvildeiiA šiAndfeH-virt^si 
įbai aktiiaHu ir svarbiu M- 

gyvulinio .veiksnių koope^ 
|teijps.j.udęjiixią. . Is^lausp- 
įa trijųApaskąitų: IMpį. A. 
mbitiaus-

V j

L?

v

I

■

Kooperacijos, 
nė,’* p. D. .Trimako 
: Koopiertrtyrų Centro 

lai, ’ ’it ~p, V. .BileviČiąus, 
.S “Liet. Ikodperatyvų\įar-T 

j^Šitoš, visos sekcijos?.-savo 
npsėdžiuose giliau pažiūrėję 
©dskiras' gyvenimo sritie, 

gyvenimui tinkamesnes 
j&iptis duoti, ’^Žiėsė^afSSffii2 
afalūs ^^dtiųcijų projektus 
i kV • ■. 'f v • •■J4-! ’' y•. J~-
® Trečias Plenumo Posėdis r; > 

čl&oJrietii 4val. įvy’ksta pĮe-c 
E lamo posėdis. Tai jau pas- 
• Utinis ^.Kongreso posėdis, 
' Srts riauOše posėdžiuose ne- 
; Tilmanso salė sunkiai 
^£uėjo štrtalpinti dalyvius, 
Jfęši andien daugeliu i teko ir 
Bf duni stovėti. Atvyksta 

į MSpųbtikos, Prezidentas p>
Stulginskas su žmona, jo, 

oj& yirsą-nnkftth,

A*

0*1

iro kun.ui,
^ame

re, .
A— A. / - ». - *- • >

< ųeužtenka. Mūsų žmogišką-.

įšurifikU tiksrios sfetistM 
medžiagas iš Amerikos liętų- 

t< vių visų veikimo sričių, išei
vijos istorijai pagaminti, “ 
7 4) Įnet. .,katalįkų kongre
sas prašo? Federacijos • pri- 
siųgti savo atstovą, kuris ga
lėti] apyąžiuo'ti sū paskaito
mis apie Attferikos ;Iietuvių 
gyvenimą visą Lietuvą, tuo 
būdų supažindindamas mūsų 
visuomenę šū brangia mūsų 
• v •_ • • { •••»'■'» f -1 : iišeivija. .

5) Liet. ’ katalikų kongre
sas prašo Federacijos skirti 
kitų iriėtų Lietuvos katalikų 
kongresui prelėgentĄ, Įnirs 
plačiai referuotų apie eina- 

■ i»—■■'lu'' i~ i / .Vi

saros leidžią laikraštį ‘

bendririimb'jdiigi’mokėliu,' '
2) dėlto ypatingai palaiky

ti- katal. provincij os spaudą, ■
; 3 ); katal. spaudai; šekmin-: 

giau; išplatinti, reikia . kno^ . 
greičiausia suruošti jspaiidps
. . _. ; 1 i .. 5.1 11 ' i s. 1.’

4) kad katalikiškuose lai-
kraščiųosę dųdaųū^ji skelbiu 
^ai^sijiriešiolįų # ląik^ m vy®W gyve-

5) katahku laikraštinin
kams suburti tvirton ir glau- 
džion‘šėimynGn,Mt *s^d idė-i 
slogiai f tiksBatf jpravdsti; -ė*

iri) kad būtų kreipiamasis 
yyriąųsybę, kacį ši uždraus 
tų alkoholinių gėrimų varto
jimą oficialiiiėse vyriausybės 

•JrWtiW^ 1 H — - . - . tvv

kdhpĮio pardavinėjimas kliūti 
buose, geležinkelių stotyse ir 
garlaivių bilietuose,' ■

3) kad Švietimo Ministerjr 
ja susirūpintų priešalkoholn 
nėinis pamokomis mokyklose 
ir uždraustų' alkoholįnių gė- 
rimų vartojimą mokyklų rū
muose,, puotose, ypač abitu
rientų išleistuvėse,

4) kad Vidaus Reikalų Mi
nisterija nekliudytų, bet pa
dėti] pravesti valsčiuose bal
savimus svaiginamiemsieins 
gėrimams uždrausti.

Vi. Religijos reikalu pri
imamos dvi rezoliucijos:

* < •*. {
■■' ■"i !■ < ' -

mi,visuomet ištikimi,Katali- 
-^emĮ,t^ev^^Tė-

tolime užbiįėžtus Kohg^esb už
davinius; dirbti^ ipdalikda-

<flK

giėdojtiš talitbš imri^^Koii-

jaut ^gęrtikąt»it4ątaE^tfe 
mnkų;^ųngąr.,.-;aėT,Ą;, 
: 6):kataL:£f8^®udos čdides* Jrėso dalyviai- "piKfiF ifepa-# 
niam supopulerinimui įsteig? prasto ūpo- skirstosi stt-pasi- 
ti. prie visi] parapijų katąk< 
laikraščių ir populiarių kny-. 
gelių agentūras — kioskus.

lu priimta rezoliucija: z ..
1) kad visi katalikai ir ka

talikes stoja nariąis į savo 
viėtčš'esamus kooperatyvus 
arba vartotojų bendroves, _o 
kur dar nėra, tai jorganizuo- 
ja ir praveda nutarimus dė-; 
tis nariais, j Lietuvos Kuopė-, 
ra^-vų Pentną,. .y.

/Ei- Lafetuivos išlėktos’ * nesnaudžiaL'Daž- 
nąį.pas juos atsilankpiįvairūs.agitatoriai iš 

,^o__iS^ijii. Dlatma: jų tarpe Įen-j 
kišktis* laikraščius, pusdykiai įšfti^daajL 

‘DidesnikaithAi'**okpticb^^ reikalauja^ ten-1 
‘ kisk^mokj^os>§idįp%t, daugiuži^ la&o 
;Įa£ bpdži^o^^^tjcn'^iį^t^Uiog^i&ty- ’ 

n» v- . / .^-sa -V z.. • z. j? ' I .

____ 7 ZZ'S

7">- ' '

prasto ūpo- skirstosi stFpasi- 
įyžimu vykrntr jiems .Kon- 
igreso nužymėtus <fiirbtts. /

; C . \ KAD V&0 žIKdTV 
y Bučemės savininkas Šeringa 

kreipiasi j’dailininką: čį i.
—- Nupieškite ant mano bu- 

černės kiaulę, kad visi žinotą 
kas aš esu! /L. <

. jį < .—

rėmimas, taLidaririainto susi* 
• pratimas. ■ .

Ūkininkų, Patąrė- pikio orgąaizaicjas gauna ūkininkai lengvo- 
jas,”irvįsięms kuris tik nori, jį gauti ir pa; mis sąlygomis kreditan. Linų.sėmenis dąu- . ,A . „ 

gumoje supirko Ūkininkų Sąjufiga, tik s® lenkiški] organtiįpųiį. 
linų pluoštu šiemet kįek pavėluota;'žydteiidiFk’^'''5^*^ -' 
linus pusdykiai iš ūkininkų supirkinėjo; tf- 
kįninkai negalėjo laukti —i reikė Įnnigij.'*2 ' 
y:>5 Demokratybė Lietuvoje ‘nėišema-S'iftif- ____________________
doš. Kaimuose, per seniūnijų krivūles'f&P kurtė ŠūliėtiiVČfą;; ypač
širinkimus), sprendžiama visi net smttfiiiaiF tštrtiati? mū^ lišifraon^ejė/' 
M vieši kaimo reikalai: kelių, tiltų taisytnasį r ~ 
žemės sausinimas, mokykloms kuro tiekimas
(kiek kam pridera medžių sukirsi ka^fejftfc aumaž^tgr^^uBMaH^blogų metų pa 
vežimų parvežt—ris ąnt balsavimo). Kai ^eki— - - - • • - -- - •
kur - Renkama ^laiškininkas,” kuris gabena^ 
ir S5hlma tiktis, laikraščius ir 1.1. Žino- 
jnakrivūlės būna triukšmingi, ir be barnių 
dažnai neapsieina. Čia susiduria plėčfrfifcfc

- ----------- IlEISSV- ACiZlJ,-1.
kada ’' reikia tfc|ie j i darbai! ’į^sjikirstyt. 
'frfcęfrihkai b^Tstidja, kad nud “Štttbdš^’Tėfkia 

— bežemiai, mažažėriiihi nho 
piiosavybeš/ Beturčiai daufcižfesftrnenbri 'ftž 
kinlnku skriaust, bet pastarieji dažniausia 
fe^ko ptogda dali'^savo pareigų beturčiams 
užkrauti; ptftvs kiek galėdami išsisukinėja. 
Tik nemanykit, kad jau visi tokie! neteisin
gi. yraSikinfnkų. kurie su pasitenkinimu, 
savo prievoles atlieka, ir mažesnius, skriau
džiamus užstoja. Bet jų labai nedaug. .Tik-, 
ra* teisybės jausmas sodiečiu tarpe dar neišb 
buj°j°- . . ...........

duoda savo antrašą, — ministerija siuntinė
ja nemokamai. Siunčia ne tik tiems, kurie 
patys prašo,: bet ir tiems, už kuriuos kiti pa
prašą , Qab4r “Patarėja” kone kiekvienas 
ūkininkas turi. Pagirtinas dalykas f Gal 
keletą ir. pripratins prie laikraščio, suteiks 
naudingų žmių per jį apie ūkio opiausius 
reikalus ir pagelbės tokiems, kurie del lėsd 
stokos ir norėdami negali išsirašyti laikraš
čio. Mat šiemt ūkininkams ne juokais sun
kūs metai. Tačiau didesnė dauguma “Pata
rėjais” tesinaudoja tiek^ kad lipdo sienaš, 
mėsą vynioję dar kiti net “bankrutkoriis” 
vynioja^ o ministerijai tūkstančiai kainuoja. 
Žmonių psichologija maždaug tokia: ‘/jei 
jau už dyką dalini, taTjis tiek ir verbas/” ^^nažažemių iįr, ūkininkį reikalai/ypač 
Aiškų, jei kaimietis noi^ Už kelis litus išsi
rašo patsai laikraštį! t ir jį‘Skaito nuo pir-

, ,vaia4eniiU—«lisigrįex mutinės.raidėš iki paski tiniąjai; jis savo lai?
be šalti. Dvi savaki/bęatinangos šalopbraš- ikraštį saugoj neplėšo, 
k^jo; ledas užaugo^pusėsrrtetro storumo.'Vin jaikuij mat“pinigai 

I , • i • • x_ _ Ji - _ ’21  -  ± ■ • 1.1   ~T^1 . * ____
’ . p - —'
kart labiau stiprėja. Dabar ūkininkai apie 
politiką nebesuka pcrdaūg galvi]. Visiems 
gyvai parūpo savo medžiaginiai reikalai.^ 0 
kurgi gausi gerų sėkhj ’ir dar’kėfetM mėne
sių paskolom?— gi tik per ūkininkų Sąjun
gą" ar kitą< kokią žemė* ūkio orgaūizaciją 
Trąšos, kąfvėms išspaudos -Višper žemės

kais upeliais ir raistais kapojo drąsiai kano* 
pomis juodbėriai Tedą.’ Į mišką ir atgal švil
pė vyrai rogėsna jsisėdę. Žioplu) nebebuvo. 

VakąYais, kas netingiu skaito. Laikra
ščių išsirašynėja bent du tris į kaimą. Gi 
Žemės Ūkio Ministerija be kitųjai pavestų 

, pareigų,—pasiėmė ūkininkus “ pratinti skai- 
Ęr. įyti/Jy Tuo tikslu ji dabar, nuo pereitos va-

ikraštį saugo,; neplėšo,
t

, Ūkinirikųįdraugijos

pasideda tolesniam 
sumokėti..-”■’ * b 
ir kooperatyvai kas

atlikt žvgį -

hiS-

t

r Jaun imas' šflčarf ą, bent kiek j štoūdęsy 
tartum apatija būtų pdkėrėjušiVėdybųKek

^kniė. . Gal šiaųdieu laimingiausi bus įvai- 
valdi įlinkai^ Ūdų algos tos pačios, bet Ū-. 

luo jĮjoclukfai, maistais šiandien labai pigus. 

Pirmiau jie labiau vargo dabar jų eilė atsi
kvėpti. ; !-
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.Teveli, gerasis tėvėfit' -

Kai žmonėms iškrėftt* dantukai 1
Kam auksiniai greitžiųotakai

• k
t %

Užupildo tą spragelį ?
♦ \ ■ ' * ■ : ą .r. f 

Gudragalvi tu sūneli ?. ’ 
Pragarą kai jie-pasiektų. 
Be dantų kuomi begriežtų ? 
?Uk gailėtų smagenėlių ?

' -A t /• * ‘ r

' S 
t »

’Is* 

t

V••
1

. • t u**. /
’-’d'.?!/7

•7? 4

Į 
i
» 
j

<

*
X , JT

’r2taro&0<f
i ■!



i

o

1 '5 •J
žingsnis ves j? dar 'toliarrt;

f

te

«

VAJUS

Mokėkim pasmerkt ydas mūsų pačių.
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Tėvynės vardan visi stoję į darbą, 
Tikėkime skaisčia žvaigždžia Lietuvos; 
Nors priešai mūs dūksta, su Dievo pagalba 
Išeisim laimėtojais mes iš kovos.

,r.< t • L1 .. . ->

Joninių Papartis';
Papiškiai, 

1920—V—10 d.
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PIGIAUSIS IR PRIEINAMIAUSIS ŪKININKŲ’
LAIKRAŠTIS

*4 s

mais.
- “Ūkininkas” skelbia visus valdžios įsakymus ir ~

■ ■■— pi ■
•fr.TCT-vrmlt-.-T-FT.T-

■ • , t/ STREIKUOJANČIŲ ANGLIAKASIŲ ATSISAUKIMAS

Mes, St Clair, Pa, L. D. K. S. 107 kuopos nariai, atsišau
kiame į brolius-seses Lietuvių Darbininką Kooperatyvės Sąjun- 

; narius; * kuopas, apskričiu ir centrą.

, r ■ fiešins mėnesius užsitęsęs anglių kasyklų streikas labai nu- 
aline ir nuvargino visus angliakasius. Ypatingai nukentėją di
desnės šeimynos. Kenčia niekuo nekalti maži kūdikiai ir jų 

‘ iatotihol* frekuriems bado šmėkla jau sužiuro į akiai Jeigu ii- 

’giautkip užsitęs, tai ne vienas mirties nasruose atsidurs, ■ Ka
da tam galas ateis, sunku pasakyti. Kasyklų savininkai, plėš- 

/ rūs kapitalistai nieko* neboja ir savo pragaištingą darbą tebe- 
11 tęšia. Komes norime, mes žinome. Mes kovojame už savo 

gyvybes palaikymą, už užtikrintą duonos kąsnį, bet kapitalis
tai ir tą kąsnėlį nori sumažinti, arba visai išlupti. Mes nerei- 

/ kalaujame algą kėlimo, bet kovojame prieš ją numušimą. Mes 
norim gauti tokias algas, kaip ir ligi streiko. Męs kovojame 
prieš anglies branginimą, prieš unijų griovimą ir arbitracijos 
įvedimą. Arbitracijos nenorime todėl, kad tada mus teistų to
kie žmonės, kurie nieko apie mainierių darbą ir gyvenimo są
lygasnenusimaną. Kaip gi atrodytų, jei dabar pav. atvažiuotų 

ostonan keletas desėtką mainierių ir .paimtų į savo rankas 
drugštoriu”—aptiekas? Ar jie galėtų gaminti vaistus ir pir-

jums aišku broliai ir seses delko mes kovojame ir delko kenčia- 

.m* ; < . ;
Broliai ir sesės! Mes žinome, kad Jūsų širdyse dega tėvy

nės meilė, kad Jūs branginate savo tėvynainį, kad Jums labai 
artimi darbininko vargai, todėl drįstame kreiptis į visą L. D. 
K. Sąjungą, į jos narius ir ištiesta ranka prašyti Jūsų pageltos, 

11 jūsų moralaus prijautimo ir materialio pasiaukavimo.
.. , Nė kiek neabejojame, kad ta parama atsiras. Naujosios

A. \ z • • • • -v y

Anglijos suvažiavimas išnešė užuojautos rezoliuciją streikie- 
riams ir pažadėjo paramą. Tos rezoliucijos atgarsis sukėlė mu
myse gražaus ūpo. Mes pasijutome esą ne vieni, bet su brolis-

> ii ’ '

... ką,pagalba, su broliais ir sesėmis sąjungiečiais. Ta užuojauta 
. esame labai susijaudinę ir giliai atjautę. Ačiū broliai ir sesės 

. už Įtokį prielankumą.
r , Negalime nepadėkuoti ir Centrui, kuris Kalėdoms prisiun- 

< 7 tė dovanų knygą ir 41 egzempliorių ‘ ‘Darbininko,’ ’ kuriuo mes 
dabar labai guodžiamės. Knygas ir “Darbininką” išdalinome 

■-i [ streikuojantiems broliams, kurie buvo labai patenkinti.

/ Į 1' TjmI pasiguodė savo vargais ir padėkoję už dovanėles^ dar 
kartą mūsą nepamiršti. Gal kada nors ir mės g

' ““i Jųa Tfrašeine-padėti ^piniginčB  ̂a
^drabužiais. O centro prašome: 1) kad mus paliuosuotų nuo

■ ■ t.
t. « -•
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į kęjus bei ligonius patenkinti? Suprantama, kad ne. Dabar 

f&to
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Keletą 
Jungtinių Valstijų Senatas 
dviem trečdaliais balsų nu
sprendė 'prisidėti prie Tarp
tautinio Tribunolo Haagoje. 
Opozicija vos išstengę

rios, tiesą pasakius, yra di
delės svarbos ir sutrukdys 
Jungtinių Valstijų įstojimą į 
Tribunolą, kol jos susiderės 
dėl savo rezervų su ligšioli
niais nariais tos įstaigos. Ma
no manymu, Europos Vals
tybės Dėdės Šamo “rezervų” 
neatmes, nes nenorės baidyti 
atsargių jo politikų nuo toli
mesnio susiartinimo su Seno
jo Kontinento reikalais ir 
Reikaliukais. . Jie juk gerai 
supranta taisyklę, “Nėra tei
ses be išimties;” pasaulyje, 
gi ypač politikoje, viskas 
mainosi; šiandiena galima 
žadėti, o rytoj savo pažadė
jimą atsiimti... Tai kam 
dar čia dabar save varginti ir tasai pirmas Dėdės Šamo 
kitą baidyti. žingsnis ves—jį dar "-toliau/

Kas per “rezekąos’’ Dėdės- 
Samo? Pąti esmė tų “rezer
vų” yra sekanti: kad Jungti
nės Valstijos įstodamos į 
Tarptautinį Tribunolą ne
reiškia savo palinkimo stori 

vesti tūlas “rezervas,” ku- Tautų Sąjungonir,ypač, ne-

dienų tam atgal

tikrina Versalės Sutarties. 
Mat, Jungtinės .Valstybės 
taikos sutartį su Vokietija 
padariusios skyrium ir jos 
ligšiol dar nepriklausė Tau
tų Sąjungoje, neš tas reikš
tų Amerikos įsipainiojimą į 
Europos valstybių begalo 
painų politikos tinklą, — 
tuotarpu, jai iŠ to naudos jo
kios nepramatoma, gi rūpes»- 
nio ir nemalonumų begalo 
daug.

Europoje visur ir visi be
galo džiaugiasi tuo Jungti
nių Valstijų senato nutarimu 
(nors ir su sąlygomis). Ne
paprastai džiūgauja anglai ir 
prancūzai. Jie numato, kad

ma bus, reiškia, ir
laukti... Sąlygos, dabarti
nių “rezervų” nekliudė su
daryti reikiamą ūpą galingai 
ir patvariai politikų tautai. 
Mums lietuviams, to viso aki
vaizdoje,'reikia Velyti sato 
antros Tėvynės vądams jau 
veik į Tarptautinį Tribunolą 
įėjusiems laikytis savaran
kiškumo. Juk it ĮVašhing- 
tonas turi gabių politikos vy- 
rų, kurie nelengvai duosis į- 
sipainioti į šios šalies panau
dotoj ų klastas. Europos ga
liūnai šiandiena džiaugiasi 
sugavę didelę žuvį, bet jie už
simiršta, kad tokios rūšies 
žuvis greitai nesuvirškina
ma. Ateitis parodis, kas iš 
to išeis. Tačiaus, šiandiena 
Britanijos politika laimėjol

Žiulis

girios, verkią____
- Pasakykie, ką dūmojau. 

Tamsiąją naktelę?
— Mirė tėvas-sengalvėjis, Jį- 
Motinėlė-užvadėlė— 
Šiandien našlaitėlis.

— Dėlto liūdi, žali gojai, 
Dėlto ilgai, taip dūmojau 
Liejau ašarėles.

Didis karstas — tėvužėlioj 
Maželesnis — motinėlės

V-.Šiandien našlaitėlis.

Šįryt saule, kai tekėjo,
— Spinduliai mali pasėjdy^l 
Lengvąją naštelę. ' i
— Tad man liūdi, žali gojai, 
Tad ilgai, aš taip dūmojau: 
Tamsiąją nakteję!. .s
. t .. . » / • — -

n ŪK ‘DARBININKAS’
Teikia žinių apie Lietuvos darbo žmonių vargus 

ir pasisekimus. Vadovauja darbininkams jų sunkioj 
kovoj su besočiu kapitalu ir visokeriopa priespauda. 
__ — • « « • • « '• t • » • • 1

. z>D«L ąrat)uziais. u centro prašome: i) saamus paliuosuotų nuo 
^ mėnesinės duoklės iki mes darbą pradėsime, 2) kad laike strei- 

nauji nariai būtų paliuosuojami nuo įstojimo mokesnio ir 
‘Darbininkas” būtų siuntinėjimas veltui, kol pradės dirb- 

ti, o darbą pradėjęs galės atsiteisti ir 3) kad centras prisiųstų 
1926 metų kalendorius veltui, arba palauktų atsiteisimo po 

-streikui. Tie palengvinimai duotų progos mums smarkiai pa- 
. / : didinti savo kuopą, iš ko būtų nauda visai organizacijai.

'. c?:Tasai nutarimas įvyko vasario 7-tą šių metų, 107 L. D. 
s' K. S. kuopos susirinkime. Visos kupoos vardu pasirašė:

vhk.. Kuopos Pirmininkas Jurgis Vanagaitis,
' ‘’ Raštininkas S- A. Radzevičius.

P. S. Jeigu atsirastų geraširdžių aukotojų, tai prašome* au- 
~ į- kas siųsti šiuo adresui S. A. Radzevičius, P. G. Box 52, St. dair, 

.į<,.?Pa^ čekius arba “money” orderius išpirkti pirmininko Jurgis 
. Vanagaitis vardu. Prisiųstieji pinigai bus sunaudoti 107 kuo- 

I po,-nariams ir Stalčiams maistui, avalinei ir drabužiams. 
Aukotojų vardai bus skelbiami “Darbininke.”

CENTRO PRIERAŠAS, šį atsišaukimą sekretoriatas iš 
pąŠto gavo vasario 11 d. 12 vai. Kadangi “Dąrbininko” 13 Nr. 

jau išspausdintas, tai atsišaukimą dedame į šį numerį. 
Nori streikas jau pasibaigė ir šio straipsnio reikšmė sumažėjo, 

M tačiau jis parodo į kokią sunkią padėti mūsų lietuviai darbinin- 
B kai atsidūrė. Mūsų brolių ir sesių vargams mes labai prijaučia- 

me ir dėsime pastangų jiems padėti. L. D. K. S. kuopos tuč tuo- 
jaug turėtų į tą šauksmą atsiliepti. Parodikime savo gerą šir- 

ir solidarumo jausmus, už kuriuos mes kovojame!

--
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: > Ij. D. K. S. vajus jau įsisiūbuoja. Pirmutinė vajaus 

banga pakilo Montelloje. Nenuilstamas mūsų organizaci- 
josgarbės narys J. Jaskelevičius praneša, kad vajaus dar- 
bą monteliečiai jau pradėjo. J mūsų eiles įstojo keletas de- 
sėtkų naujų narių. Pranešama, kad keletas bolševikų me
te komunistus ir prisidėjo prie mūsų organizacijos.' Smulk
menas brolis Jaskelevičius priduos netrukus.

Girdėt, kad So. Bostono kuopa taip pat ruošiasi prie 
didelio darbo. Bostoniečiai užsispyrė nugalėti montellie- 
čiu8. Platesnių žinių sekretoriatas neturi. Clevelandas 
jau kruta, bet dar nėjsisiūbavo. Kitos kolonijos ruošiasi 
darban.

Vajus dar tik prasideda, o jau pasekmės jaučiamos.

. Valio broliai sąjungieČiai I

TAUTOS ŠVENTE
• k; * ~

Miglotas dangus valandėlei nušvito, 
Saulutė pažvelgė į žemę linksmiau, 
Ūmai našta, slėgusi sielą, nukrito 
Įfuvargusi krūtinė alsuoja lengviau.

Kasdieninį triūsą šalin atidėję,
Tautos šventę tinkamai leiskim sau švęst, 
Kad ryt vėl, išnauj o dvasia sustiprėję, . 
Toliau sirtikų darbą galėtume tęst. ‘“T

•. »,•» . . : ■ ' . 'V.
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Tegul jįįm švente tautos iškilminga t
“ Tęi^vierią šiatfdihę bakūžę palies,' 

Tegul užgiedos visur himną galingą 
Nuo Klaipėdos lig Gedimino pilies!

Pagerbkime šiandie aukų kraują brangti — 
Teskamba trimitai, tegaudžia varpai, 
Tekyla galingi garsai jų į dangų, 
Tegul juos išgirs mūs didvyrių kapai! /.

__ 1 ■ 
Užmirškim vargus, kurie laukia ryt dieną, 
Šviesos mūsų šventės lai nieks nesudrums!
Pavojuj mirties atsidust—ne naujiena, 
Nes priešai klastingi nuolat gresia mums. -

Išvien su mumis trečią syk klaipėdiečiai 
Tautos šventę švęst iškilmingai galės, 
Tik jos nesupras broliai vilniečiai, 
Bet greit susilauks ir jie savo eilės! ,

Mes ir švęsdami rankoj ginklą turėsim, 
Kiekviens užpuolikas tuoj atspirtį gaus... 
Nepriklausomybės sargyboj budėsim, 
Suktumais ir pinklėmis mūs neapgaus.

Nors daug padaryta, bet eibės dar lieka, 
Prie visa ko reikia dar mums pasirengt ; 
Kad mūsų darbai nenueitų per nieką, 
Įtempt visas pajėgas reik pasistengt.

Jėgas mūs įvertint neapsirikim, 
Užmirškime partijų smulkius ginčus, 
Kiekviens geriau pareigas savo atlikim.
Šalin sabotažą, šalin kivirčius!

Daugiau reik darbštumo, doros ir vienybės, 
Mažiau atkaklumo ir žodžių tuščių, 
Turėkim daugiau ištvermės ir kantrybės, , 
Mokėkim pasmerkt ydas musu pačiu.

V alio, nepriklausoma mūsij Tė žynė, 
Valio, jos gynėjai, valio jos valdžia! 
Tikėkim — ateis laimingesnė gadynė, 
Jai laidas geriausias kloties mūs pradž 

J. Ttirčin

nyiufc-mato prezidento 
sonaoparit"k 
o Europos 
šalininkų laimėjimą.

Principe sunku yra' , pa
smerkti Jungtinių Valstybių 
priąidėjimą prie Tarptauti
nio Tribunolo, nes tojiįstai- 
ga yra begalo ideali (Didelis 
klausimas. Red.), bent jinai 
stovi antidealių pamatij, 
{teorijoje) (O tai visai kas 
kita! Red.) Tiesa, jinai ne
turi dar jėgos priversti klau
syti savo sprendimų, užpaka
lyj j°s nėra egzekūtyvės jė
gos, bet .visgi moraliai jinai 
turi svarbos, nes pati mintis, 
kad yra Tribunolas, kurs tai
kiu būdu sprendžia valsty
bių ginčus ir jo sprendimas 
viso pasaulio tautų akyse su
daro opiniją, daro įtekmę į 
susiginčijusias valstybes. To
kia įstaiga beabejo verta , ga
lingos ir kultūringos Ameri
kos paramos.

Wasihngtono opozicija sa
vo priešinimąsi paremia se
kančiais motyvais: jie tvirti
na, kad Europos politikai be
galo gudrūs ir todėl bijo ap- 
gaulž " iš 'Jų
kad vėl jie neįtrauktų Ame
rikos į visai bereikalingas 
peštynes, kaip kad įvyko 
prieš pasaulinį karą. Tas 
prisidėjimas prie Tarptauti
nio Tribunolo sudaro Jungt. 
Valstybėms pavojų, kurio 
jos neturėtų, jei laikytųsi 
nuošaliai nuo visų Europos, 
reikalų.

Ką gi mes jau įvykusio 
fakto akivaizdoje privalome 
manyti ?. i Mes turime pri
siminti > dar pirešpasaulinio 
karo laikus. Jųngt. Valsti
jųvisuomenės topini ja - tuo
met iš pradžios buvo tvirtai 
nusistačiusi* laikytis neutra
lumo, tai reiškia,“ visai nesi
kišti Europos kivirčius. 
Paskiaus, kuomet paaiškėjo, 
kad Antantės valstybės pa
čios vienos neapsidirbsian- 
eios su Vokietija, tuomet A- 
merika staiga pakeitė savo 
nuomonę ir pradėjo ruoštis 
karan, taip, kad atrodė būk 
vokiečiai jau bombarduoja 
New Yorką arba Bostoną. 
Tikro reikalo nebuvo, bet uo
li bei sumaninga agitacija jį 
sudarė, visus įtikino ir šalį 
stūmė karan. Keno tai agi
tacija tokį stebuklą padariu
si? Nedvejotinai — anglų. 
Jie sugeba savo atsrektr vi
suomet, jie atsiekė ir anuo
met. Karui užsibaigus Ame
rikoje ilgą laiką darbavosi 
anglų organizacijos užsibrie- 
žusios sau ’ įvairius tikslus. 
Ypatingai veikli Boko orga
nizacija, kuri stengiasi ap
dovanoti visus prisidėjusius 
prie taikos. Tos dovanos se
nai jau liko išdalytos, bet 
draugija veikia o jos dabar
tinis tikslas propaguoti Tau
tų Sąjungą ir Tarptautinį 
Tribunolą. Milijonai egzem
pliorių knygelių tapo išpla
tinta po visą Ameriką: vei- 
kėjai, dvasiškiSi ir redakčT- 
jos gavo tų knygelių daugiau 
nė kaip jų reikėjo. Ir šalia 
to aiškiai matėsi anglų spau
doj agitavimas už Tarptauti
nį Tribunolą, ypatingai pas
tarais laikais, kuomet Sena
te ėjo debatai. Ko norėta, 
tai ir atsiekta: Jungtinės 
Valstybės, nors ir su sąlygo
mis, bet visgi pasidavė agi
tacijai. Reiškia Britanija 
vėl laimėjo... Kaip kad

. nuo išnaudotojų sauvalės. Plačiai rašo' apie Seimo 
priimtus naujakurių, darbininkų ir kitų darbo žmo
nių reikalus liečiančius įstatymus. Teisingai aprašo 
vyriausybės ir savivaldybių darbus. Talpina gražių 
ir naudingų pasiskaitymų ir seniesiems ir jaunie
siems.’

Ir tie darbo žmonės, kurie trokšta geresnės atei
ties, kurie kovoja su vargu ir nelaimėmis,—tie jums
gali pasakyti,-kurios naudos ir paramos jiems teikia
‘ ‘ Darbininkas. ” Jis jųjų geriausias prieteliųs i^ va
das. Ir jūs trokštate geresnės ateities, tad visi neati 
dėliojant skubėkite užsisakyti “DARBININKĄ.”

“DARBININKO”—kaina metams 8 litai, pusei 
metų 4 litai, Amerikoj, Anglijoj dvigubai.

“DARBININKO”—Redakcija ir Adnnnistraci

eina kas savaitę 16 pnslajių didumo su paveikslais

13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTOJAMS

“firĮrininkas” plačiai rašo politiniais, žemės ū-
kio, kooperacijos, sveikatos ir namų ruošos klausi

* įstatymus, kurie liečia sodžių ir ūkininką.
Ūkininkas” aprašo Ūkininkų Sąjungos gyve

nimą, suteikia nurodymų, kaip tvarkyti ir ginti sa
vo reikalus nuo įvairių išnaudotojų.

. “Ūkininkas” leidžia keturis nemokamus prie
dus: 1. “Žemės ūkis,” 2. “Kooperacija,” 3. Naminis^
gydytojas” ir 4. “šeimininkė.
d. 1926 m. visi apsimokėję metiniai skaitytojai gau

Iki vasario mėn. 20

♦

na priedo—Ūkininkų Sąjungos 1926 m. kalendorių 
“Ūkininko drangas.”

Be to “Ūkininko” skaitytojams skiriama daug 
brangių ir naudingų dovanų: grynais pinigais pavie
niam išlošimui po 300, 200 ir 100 litų, keturiems—• - 
po 50 litų ir dešimčiai—po 25 litus, 1 arklinis grėb
lys, 1 akselinė mašina, 1 fuchlelis, 1 gyvatukas žir- 
niams abei vikiams valyti, 4 separatoriai, 4 sieniniai 
laikrodžiai, A svarstyklės, 4 arpos (vėtyklės), 4 
kviesto muštuvai, 4 drapakai (spyruoklinės 
5 pievų akėčios, 10 kaupikų—Avėtojų, 20 vi 
plūgų, 20 barometrų, 20 daržovių sėklų 
20 vasarojaus originalių sėklų rinkinių, 20 pievų sėk
lų rinkinių, 200 “ūkininko” metinių prenumeratų 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygų rin
kinių. •

Viso 560 dovanų—ižlošimų už 13,500 litų - 
šios visos dovanos bus dalinamos loterijos kelin 

apsimokėjusių metinių skaitytojų tarpe, nežiūrint į 
tai, kiek skaitytojų stutirastų. Dovanų paskirstyme 
loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
1926 m. vasario mėn. 20 d.' sumokės už laikraštį 15 
litų. • v

Patariama gerbiamiems Amerikos lietuviams už- , 
sakyti visiems metams “Ūkininką” savo giminėms 
bei pažystamiems, kurie galėtų skaityti laikraštį ir 
dalyvauti labai naudingoje ūkininkams loterijoje.

Prenumeratos kkina: metams 15 litų, 6 mėne*' - 
siams 7 lt 50 et ir 3 mėnesiams 3 lt 75 et Užsienin 
3 doleriai.

Redakcijos-Administracijos adresas: KAUNAS* 
Gedimino gatve 30 nr. Telefono 1436 nr.

4

7- ’
1



imasi

madų srityje 
ir myli 
gaitės. Dažnai galima pama
tyti mokines ir mokytojas 
naujausiomis madomis?- tai 
viena negali dideliais žings
niais žengti, kitą visą per
šviečia, trečia rankas ir kak
lą perdaug pliką palieka'ir

sa rimtesnė amerikoniškoji; j 
visuomenė. Pasirodo, kad ;

_ _ ik. -• - • *;■ ' ** * - «*• .•*: iy A • w r

Lietuvoje'tas pats.. Štai vie
name Lietuvos u Vienybės” 
numery dėl tų inadųiašomaį

“ Mes gyvename dideliame 
madų laikotarpyje. Gal nie- 't 
kuomet taip nėsimainė ma-.' 
dos, kaip šiandien. Kur tik 
pažiūrėsi, tai pamatysi dide-'

4 * X ' * •’•••■ • '■ ' ■

idas mėgsta \ 
labiausiai mer-

Streikas, užsitęsęs "šešias 
šešius mėnesius nedavė jokių 
apčiuopiamų rezultatų nei 
angliakasiams, nei kasyklų 
eksploatatoriams — savinin
kams. Tuom tarpu streikuo
jančių darbininkų padėtis 
dieną iš dienos sunkėjo. Dau
giau kentėjo šalies gyvento
jai, kuriuos anglies pabran
gimas labai vargino. Labai 
nukentė-ir-didelės angliaka- 
sių šėiriiyiios. ' "

Angliakasių streikas pa
rodė, kad kovos metodas, ga
li būti labai radikalus ir bū
tinas darbininkų'interesų gy
nime, bet vartotinas su dide
liu atsargumu ir kovos lai
mėjimo įsitikinimu. Be jo
kio pajėgų ? apškąitliavimo 
pradėta kova duoda ne tik 
pralaimėjimą, bet ir nepasi
tikėjimą darbininkijos ko- 

’ vos metodams: Pajėgos ap- 
skaitiiųojąma ne vien darbi- 

’ ninku skaičiaus didumu, bet

“Pamaniusios - sodžiaus 
mergaitės kokią nors žyd- 
mergę, nusikirpusią trumpai. * 
plaukus, pradeda galvoti: jei 

' miesčįonka nusikirpo plau
kus, tai ir mums reikia kirp
tis, nes ji tai darė su išroka- 
yimu. Tuoj sodietes įr nusi- 

•- kerpą plakus,. ■ Jos, žinoma, > 
• daro įjeapgalvoję,_ar tas dar-(. 
’bas yra piogas ar įerasį Blf 

~ padaro ir tiek. 1 Jei tai pada- 
ro kokios “prašmatnesnės,” 
kaip sako, tuomet .greitai 
griebiasi tų priemonių ir j- 
vairios pusmergės, vos tik at
gyvenusios ‘gaidžio amžių? 
Jos, žinoma, nieko nesupran- 
ta ir todėl paklausus, dėl ko 
jos taip daro, atsako: ‘Dabar 
tokia mada? Bendrai imant, 
toks reiškinys yra negeisti
nas. Mergaitės,' nusikirpu- 
sios plaukus, parodo savo 
kvailybę ir negražumą. Joms 
gal rodos labai gražu, bet iš 
tikrųjų ne. Iš tokių mergi
nų daug kas piktinas, ypač 
suaugusieji žmonėsį „ ii? dori 
vaikinai, o grožėjasi- jomis 
netekę doros. Tėvai, draus- 
kite dukrelėms pamėgdžiot 
žydelkas.,. Ypač motinos tūri 
būt dukterų angelai sargai.” 
Žinoma, kad prieš pačias 

madas nieko priešingo turėti . 
negalima, jos buvo ir bus, bet „ 
prieš nepadorias madas dora ?. 
katalikiškoji visuomenė ko
vojo ir kovos.

jų autoritetingais ,. ir suma
niais vadais ir kiekvienas 
toksai pralaimėjimas darbi- 
ninkų masėse sukelia nepasi- 
ikėjimą savo vadais.
' Šisktreikas, Dievui dėkui, 

pasibaigė gana laimingai, bet 
)ęr jį.’ darbininkai nustojo 
abai daug energijos ir pakė

lė vargo naštą.
Šešių mėnesių streiko su

trauką padarius, mes mato
me, kad pusantro šimto tūks
tančių kietos anglies darbi
ninkų išeina į darbą daug 
pergyvenę, bet savo kietu nu
sistatymu parodę, kad darbi
ninkija vis tvirčiau ir stip
riau už savo būvį kovoja.

“TOVAKIŠCIUS” BIMBA 
ĮKLIMPO

“Darbininke” jau praneš
ta, kad Brocktono valdžia 
suareštavo bolševikų rėksnį 
Bimbą už prieštikibinį ble- 

kurstymą. Tą areštą esą pa
skatinę Montellos lietuviai, 
kuriems pagaliau įkirė j o to 
pabaldos provokatoriškos 
prakalbos. Mat, pastaruoju 
laiku, per visokių bimbų ir 
prūseikų . pasidarbavimą , 
Montellos darbininkai lietu
viai nebetekdavo darbo, nes 
pramonės bei perkybos įmo
nės į visus lietuvius ėmė žiū
rėti, kaipo į raudonosios 
gaujos sutvėrimus. Kad tam I 
kelią užkirtus, Montellos He: 
tuviai ryžosi viešai pareikšti, 
kadibimbijos lizdo lietuviai 
nieljo bendro Uėturi su tik- 
Taflfeūfi iliotaviaior nes- -ame 
esą Maskvos teroristai, o tik
rieji lietuviai ramūs ir darbš
tūs piliečiai. >’ x 
, Brocktono valdžios galvos 
tuomi labai susiįdomavo ir 
pradėjo bolševikus sekti. Ne
ilgai trukus tie pareiškimai 
pasitvirtino ir Bimbą arešta
vo. -

1

Bimbos bylą spauda išpu - 
čia ir prilygina prie Scopes 
bylos/ bet tikrenybėje byla 
visai nepanaši į Scopes bylą, 
nes pirmoje byloje buvo tei
siamas ne koks nors demago
gas, bet savotiški) įsitikini
mų žmogus, o pastaroje by
loje bus teisiamas diametra
liai anam priešingas typas: 
bliuzmerius, demagogas ir 
visuomenės ramybes darky
tojas. Aną išteisino, bet šį 
vargu bau beišteisins.

t
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gi Prancūzijos 

ą nūptovė, q reyo- 
liuciją reabilitavo. Tai dar* 
neviskas. Napoleonas lieka 
revoliucinių idejų populiari- 
znotoju po visą pasaulį. Kur 
tik jis nežengdavo, kaipo nu
galėto jas, panašiai-Aleksan
drui Didžiajam, skelbdavo 
laisvės cįbalsiuš. Tedai1 pa
vergtieji ji sveikindavo’ savp 
pavergėją,.—- sodino r jo s at
minčiai ‘‘laisvės” medžius. 
Tiesa, buvo nemažai skriau-

koks karas buvo ar bus liuo-
x V j ~ . »■ »

sas nuo tos dėmes ? Atsky
rus, menkos* vertės įvykius 
praleidžiant, Sės turime pri
pažinti, kad Napoleonas bu
vo naujų idėjų skleidėju. 
Štai kad ir įstatymų leidime 
taip vadinamas “Napoleono 
Kodeksas” dar ir šiandien 
veikia ne vien Franeijoje, 
bet ,nr'Lietuvoje, Suvalkijo
je,. anų laikų obalsių pažiba. 
Tai ne visa. Nekuriuos da-
- , ' ■ • ' * ■ ' <• .u

tykus pasitenkinsiu trumpu
čiu paminėjimu, nes plates
nis jų gvildenimas pereina 

‘^To/fraTpšiiTo’rTE 
sinis sutvarkymas, 
kyklos, bajorijos privilegi
jų* panaikinimas, tikybinė 
tolerancija, 
leono administracijos objek
tai.. ’*•
, Be to,, reikia pripažinti, 
kad begalinę -reikšmę kultū
riniam plėtojimosi turėjo 
Napoleono sudėtinė armija, 
j os kariški maršai nuo vieno 
Europos galo į kitų, — iš Ėu-

■i-i

ftp^jeggeg_______
inet buvo suskaldyta į U

dek pat valdovų, kurių |ti' 
vienas stengdavosi.

1 V f* T ** M T ■**

džiūti Liudovjkų. jau 
IštaŠtunią. * Prūsų ųi 
iąs X4įolė»n« pagim. Į 
dė tautiškos vienybės sąmonė J 
ir dėlto per trumpų laikų ki^l 

nigaikštysčių skaičius suma* ; 
žėjo ligi 40,. o ilgainiui susi- 
Rėją į galingų ;
nųImpejąjų.Paprąsto6eįįj|»  ̂
lipkybėse tam reikėtų g 
tisų šitmečių, -r-. NapoJeo&fe 
paveikė ir užteko kelių Mįįį 
.tų. Taigi NapoleoUag 
Europos kultūrtregerio. 
noj tik Rusijoj savo pasiųn 
tinybės-neišpildė, rr tod^B. 

kimus jį skaudžiai ir nubąu 
dė. Nepaįiupsayo kąįųų$n 
nuo baudžiavęsjf^n^ątrįį^e 
plačiųjų mą^įų /prie say^k~- ■. 
todėl tos masės jam ir kenkė, 1 
užkirsdamos kėlių besitrųu^ 1

Tiesa,gal rusų krinšiltis ; 
kultūriniai dar nebufo- pri- i]

tos )jaTŠygto dauffW#k- 
fanAa jam negru An-

iįfcr- ^ųūa ^ie Ate^rikos 
n^įmuą vįsur tep^paipv 

taenterijastiniaų ,Nęt 
gidėto Anglija^ to buvo pa^ 
tenkinta,: nes tamekarelais- 

lappėjo, gi priespauda 
pralaimėjo/ O tas. reiškė 
nąujos gadynės artėjimą. .

. Iš Amerikos grįžusioj! ka-

sisure gyvenimoJ ;J
šaulį ir, pęr'.tai T>raplafiiio-, 
pąsanležiūrits, ' T 
■» • i. 2. ■ a-i* J -ri L •-
M 
jos dai 
tos — sujungtos. 500 metų 
prasunkusiąja grįžta prie 

tąuttoj^jsuaM^timo, tauti
nė Italų. valstybe atgimsta, 
susiekimas pagerėja, ekono
miniai sustiprėja, ot banditiz
mas pranyksta.Prekyba, 
amatai, žemės ūkis plėtojasi, 
valiuta susivienodina. Tat 
pirmuoju Italijos nepriklau
somybės didvyriu yra Nįpp- 
leonas. Net “laisvės tėvy
nė” Šveicarija nepriklaųso- 
somybę gauųa iš Napoleono 
rankų. Ligi tam 1 laikui že
mesniųjų luomų žmonės buvo 
apverktiname padejimė 
mo gyventojai visiškai pa
vergti, prislėgti, — tik Na
poleono į “Republica Hglve- 
tiae ’ ’ permaino visus , tuos 
trūkumus. ir duoda pamatų 
dabartinei Šveicarijai. ... ... 

Ispanija^kuri jgal labiau- 
šiaijJ^apoieijniii prii^mioši^ is" 
jo malonės gavo aristokratų 
privilegijų panaikinimą, 
konstitucijų ir teismų su
tvarkymų.

Vokietija irgi turi būti dė
kinga Bonopartuij—Reino 
provincijose -(Hannovere, 
Hessijoje,. Turingojoje) ir 
Austri j oje N apoleonas sutv. 
ko daug prielankump, o Prū
sijoje, atranda paijsprięšini- 
mų. Prūsų antagonizmas, iš
kėlė vienybės idėjų germanų 
tarpe. XVni am^uje ^ioduidfc.

iŠjjjS&iĮžSi
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“Tautybė tai kvailysčių bei 
nesąmonių rinkinys.’r įm
ingąs atvirai prisipažįsta, 
kad patrijotizmas jam visai 
nesuprantamas: “Tai silp
nybė be kurios galima apšei- 
ti;” Panašias mintis galime 
rasti net pas Goete. Tas ne-

' --i - .t

V*tusiai žmo- jįųyo visai negalįųia ją 

niams 18 šimtmetyj 
ko štilius geriausiai 
parodo nors; jis 
tirinėjimai 
turį savyje i 
mių: pasileidimas viri 
ryfcie, 
naudi 
nesilaikymas. Tuom ^įarpu 
visa • .visuomeninės nadtos tiuomenė, t ypač kąrininfad, 
sunkenybė užgulę ant tų, ku
rie skendo varge,o privilegi
juotos turtuolių klases buyo 
liuosos nuo mokesčių, sėme 
pelną iš visuomenes turto,— 
vargdienių ašarg. Prancū
zijos biudžetas, kuris tuomet 
siekė milijardo frankų, vi
suomenės tikslams škyrė tik
tai 7 milijonus/— likusią gį 
dalį panaudodavo karaliaus 
favoritai ir favoritės. Kad 
toksai dalykų stovis labai 
patiko išnaudotojų gaujai, 

pripar
ti, bet tuo pačiu plačių ma
sių nepasitenkinimą skaityti 
“demoralizacijos apsireiš
kimu” būtų, neprotinga. 
Skriaudžiamųjų kantrybė 
visuomet trūksta ir juo il
giau jinai laikosi, tuo pas-, 
kiaus kerštas būna žiaures
nis. Tau) tat ir Prancūzijoj 
je įvyko. Prie to paakstino 
Amerikos karas už nepri
klausomybę.'*
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, Peter Doerfler

BANGAUS LANGELIU

7,. ’ Verte Mokyt. P. Mikulėnas.

“Pasilik lovutėj, Hildei-garda, tu sergi,” 
prašė ją motina. *.

“Ne, aš nesergu,” dusliai pratarė mergaitė 
iškišdama iš po apkloto raudonus skruostus ir 
skaisčiai žibančias akis. Pabraukusi ranka per 
prakaituotą kaktą dar pridėjo: “Šaltinis taip pat 
sakė, kad aš visai sveika esu. Taip pat sakė, — 
ar girdi tą ? — kad aš galėsiu balto sniego gniūž- 
telius mėtyti ir ledo žvakutes glostyti... Taip, 
juk aš galiu, leisk mamyte mane prie šaltinio!” 

Ir panoro ji, iš po apkloto iššokti. Girinin
kienė įstūmė mylimąją į šiltą ir minkštą patalą, 
perspėdama šia kalba!

“Tu tikrai sergi! Nenori tu manęs klausy
ti? Kas sveikas, tas neplūs tokių niekų, kaip 
šaltinis kalba. Tu Lliedi, tu tokios-kalbos ne
girdėjai tik išsimanei.” Kai ji patėmijo, kad 
vaikas su dideliu godumu prie šulinio veržias, 
pridėjo: “Jei tu taip jau nori ledo žvakutes glos
tyt, tai aš jas-imsiu ir nudaužysiu. . Užsilaikyk 
ramiai ir būk geru vaiku, kad nereikėtų man tas 
įvykdyt!’* • •' ' ' 4 *

•*. Hildegarda, atsigulė ant priegalvio ir neku- 
. rį laiką, laikėsi ramiai. Gįrninkienė patenkin-

. ,7. te griebėsi rankų darbo, bet tuo kart prakalbė-
. įjbmazojil''.Z. Z”"'

Sj “Visi vaikai važinėjasi nuo kalno, voliojasi
minkštam, šaltam, šaltam sniege! 6, kaip my-

* ^Iiu aš baltą sniegą! Aš norėčiau šaltame sniege 
raičiotis ir minkštą, minkštą sniegų ir ledo žva
kutes valgytil”

Z - ‘Z- Kada motiną pastebėjo, su kokiu'godumu ir 
laime v mini žodžius “minkštas” ir “šal
tas,” pagirdė 
nukreipti kitur. Z . f i

“Apie ką tau papasakot, Hildegarda?” pa
klausė ji. ,

“Apie Kristų vaikutį! Kada jis ateis?” 
“Tai tu nežinai? Rytoj, tylią naktį, ateis 

Jis.pas gerus vaikus!” ' /
. “Bet kas yra išandien? Aš norėčiau žino

ti, ką aš šią naktį turiu veikti!” '
_ . Girininkienė išgirdusi tokį klausimą, trupu

tį sumišo. Prisiminusi, akimirksniu, padėjo sa
vo mezginį ant kelių ir pradėjo: “Kas šiąnakt 

t • v i •« • w jl* V *

nes įsivaizdina sau teroro 
laikus,' giljotinos skerdynes, 
laužus, Robespierų, Danto- 
nų, Marratų... Ištiesų gi 
ttaip neturėti} būti, nessker- 

y ~ dynės ir baisenybių laikai tai 
tik liguistas revoliucijos ap-

< jnireiškimas, tai karštinė, ku
ri dėl smarkaus ir staigaus

< perversmo atsirado. Tikroj 
prasmėj Prancūzijos revo
liucija, kuri stmnė žmoniją į 
naujus takus, kuri nurodė 
p^sauliuFnąujus kelius, ku
ri padarė perversmą ir 
griežtų, pakraipų kultūroje 
ĮVYKO ANKSČIAU, ir ji- 
nai nieko bendro neturėjo su 
ta baisia audra, kuri nekal
to kraujo upeliuose skandino 
daugelį brangių ^kultūros 
turtų. Kaip kad žiemos šal
čiams pasibaigus, o pavasa
rio saulutei sušvitus sniego 
ir ledynų kalnai sutirpę įšsi- 
lieja į upes, kurios - savo 
sraunu plaukimu neša visa, 
kas jai kelia pastoja, ir der
lingas dirvas užliejusios, pas
kui atslūgusios, jas nevalu
mais apneša, taip įvyko ir 
šiuo atveju. Kiekvienas am
žius ir kiekvienas laikotarpis 
turi savo reikalavimus, idė
jas ir siekius, jų užslopinti 
nebegalima, — galima juos 
suvaldyti, kad nesunaikintų
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gyvenimo
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kurių Prancūzija buvo daug 
išsiuntusi sukilėlių pagelbai, 
lieka uoliais naujų obalsįų ir 
idėjų apaštalais. Gi Pranei- 
joje dirva ganėtinai tam bu
vo paruošta 
poetai, filosofai, revoliucijos 
teoretikai, laikraštininkai... 
Tuo būdu įvyko kultūrinė re? 
voliucija, kurios principai ir 
obalsįai virto naujos gady
nės, visuomeninio susitvar
kymo pagrindu. Štai paber
tieji obalsiai: a) Asmens lais-

Privačią7 turtų jų sa- Tuo bdcfA 
vininkams naudojimosi lais
vė, c) Kaimečių emansipaci- 
]a, d) Visų piliečių lygybe, 
e) Visų pįliečių mokesnių 
mokėjime lygybė, f) Klasi
nių — kilties privilegijų paę 
naikinimas ir g) Visiems už
sitarnavusiems suteiikmas 
galimybės .pasiekti net ir 
aukščiausias vietas nepai
sant.kilimo. To. pastarojo 
obalsio įsikūnijimo pa vyž

ją paruošė

Napoleono genijus gludi 
tame, kad p^angebe jo sudė- 
riptr tokius dalykus, kurie 
tų laikų supragton buvo ne- 
sudėrįnMpui. Jpeųkęijos aky- 
se jisai buvo ypatingu. asmer 
nių, kuris sugeba palaikyti, 
arba net grųžu^į tvarkų : — 
pažangieji sų ję’pagelba ti- dos ir plėšimų padaryta, bet 
kėjosi apsaugoti "revoliucijos ’ ’ ’ 
laimėjimus.' Ištiesiu gi nei 
vieni, nei antri neapsivylė. 
Kaipo revoliufeijonierius, — 
Napoleonas apsaugojo revo
liucijų nuo priešų; — o kai
po genijus, peržvelgdamas 
ateities ūkanas-, jisai nutie- 
se nesugriaunamų kultūri
nės . revoliucijos, laimėjimų 
pamatų. Todėl Napoleonų 
drąsiai galima pavadinti at
gimusio renesanso kūrėjii, 
kuris savo'prakilnumu pra
lenkė XV ir XVI amžių re- 
nesansų. • ■ • * •

mė siekia ne tik? anuos laikus, 
kada jis 'gyveno, -bet pasie
kė ir ateitį,.-^- ir ne-vien jo 
valstybės rubežiuose, bet ir 
UŽ Fraicijos ribų. “Jaąue- 
rą” (ŽakięrijąJ kuri paže
mino revoliucijos vardą, bai
sios ir biauriosy žudynės, ku
rios paniekino prakilnius o- 
balsiūs, padare ’ tai,, kad

v i • — S. ' J j • -šalinosi nūo Prancūzijos; —

■ i j. " -• ’ - > . r*i ; " » ^7 'Z .

žvaigždės sėdiaųgelas, taip pat sėdi jis iš Šviešią 
dieną ir žiūrį savo auksinėmis akimis į mieštus 
ir sodžius esapčius^įa ant. .žemės^ įžiūri per

f’

mo

tai vis Napo-

liko si O
•1*-

■ ,
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tinęs, gal Napoleonaspay į 
bugo paliuosuptį akląe^.mi- . 
pįas, — tai moįyyaį^įii^ir* J 
svarbūs, bet visgi įaįsvęs o* ■ -į 
balsių, skleidimas ipčian^pa- | 

1 
kuomet Rusų armiją Napo- j 
leona iš Rusijos bevydama^ | 
ėjo per Vokieti jį; Franciją. I 

’ Ir Aots Mikalojus’ 1lŠŽŠm. Z 
užgniaužė gv^dybš 
mą Peterburge/vi^nbk revo-**' 
Liucija visuomenės tabpe?ne
užgeso/ ’o kunkuliavo įsĄ-

‘1 Mirtinai pagirdžius prašneko mažoji: “Mą- 
myt, aš noriu vieno dalyko paklaust, bet tu juok-

_ . ...

“Bet tu tikrai juoksies; tu tikrai juoksies, 
nes ’taŠ^Iabar

“A§ visai nesijuoksiu, protingasis vaikuti!’* 
“T^t prisilenk, visai arti, prie manęs. Bet 

tu nesijuoksi. .. Mamyte, ar aš turiu šviesias
.-. ■ z u- - '■ - _ 1' \

^‘Tfeipj5 tu turi šviesias, mėlynas akis kaip 
tavo tepelio/’ ’ f 1

“Bet šviesias akis turi ir kįti žmonės.” 
"• “'Kkraij daug žmonių turi šviesias. Mano 

yra taukios, senelio, taip pat šviesios; tavo drau
gė Mortą turi irgi šviesias, Anėlija irgi ir 11. ”

“Bet mamyte,” tyliai Hildegarda paklausė, 
“ar tai^ pat žmonės turi ir kristalo akis?”

‘^fistalo’akiš?” ; : '

“Taip, kristalo akis, visai šviesias!” 
Motina negalėjo suprasti, kodėl Hildegarda 

taip mano ir ką į tai jai ą-sakytL Atsiminusi 
vieną pasaką senutės papasakotą, pridūrė:

1 “iiali būti, kad žmonės su tokiomis akinps 
toliau mato nei kiti. Todėl ir vadinasi kristala- 
kiais.7’ v . .z.

aš kristalo akis,turiu?” godžiai žiūrė
dama. į akis, paklausė mergaitė.

Nusišypsojusi, motina, paėmė švelnią gal- 
vutę į abi tanki, pabučiavo ir tarė: “Taip mano 
vaikutį, tu turi kristalo akis; jos mato daug nuo- 
"štabių dalykų, kokių mes suaugę negalim pama

 

tyt pėr sako dideli’aklumą.”
Mazdji jautėsi labai laimingą ir pilna pasi

tenkinimo pratarė: ‘v Tai . ir sumelavo šaltinis. 
VągisisB Palauk tu amžinasis išjUoka! Jis sa
ko: ‘TLadegarda, tu neturi kristalo akių f _ Aš 
vistiek’fau viršūnę numūšiu!” ”

^tioiiiet motina norėjo' išeiti, pasisaukė 
mergaite ją atgal Ir tarė: “Tu tąfp pat turi kris
talo akįs, tą aš tikrai žinau, bet daug gražesnes 
nei tejuto!” '

Gi^ninkiene palingavusi galvą tarė: “Da
bar būk rami, neplepėk, nemąstyk apie šaltinį, 
užmi jį ir visai ramiai miegok, kad aš galė
čiau tefari ir talkininkams paruošt vakarienę. Jie 
bus irgę, išalkę ir sušalę iš miško grįždami.’ 

Hifilegarda paklusniai užmerkdami, akis,' ta
rė : “ Ai^až šaltinį uzmiršiu,*to aš tai nežinau. Ma 
myte »

■} 1
j.3 ’l

• sies iš manęs.”
_ mūrusirper v-. •

visą mūsų gyvenimą gerai prisižiūri, greit skuba 
pas Kristų, kuris savo soste sėdi ir viskąJatn 
papasakoja, kur geri ir kur blogi vaikai gyvena. 
Tuomet atsisėda jis į žemę deimanto kedėlę, ati
daro angelai jam dangaus langelį ir rodo kelius 
kur gyveną geri vaikai^* --r—-

Hildegarda gulėjo užmerktomis akimis; pa
žvelgusi motina tęsė tyliai toliau, lyg norėdama 
savo-kalbų su vaiko saldžiais sapnais sulieti f 

“Rytoj... atsidarys dangaus vartai. Tai y- 
ra mylimas, apskritas’ mėnulis. Jis kaip auk- 
sas.. . Dabar miegok mano vaikuti. Aš noriu 
:aip pat pasimelsti į šventuosius ir už mirusius. ” 

Staiga Hildegarda atsisėdo ir mosuodama 
landomis pradėjo juoktis

“O tu kvailus šaltini! Aš greit numesiu tau 
nuo galvos, tavo kepurę, jei tu dar ten stovėsi!,.” 

“Hildegarda!” Šaukė slaugytoja, “kutu 
ten vėl ? Aš greit ateisiu pas tave! ”

Ji pasilenkė prie jo, pagirdė ir glostydama 
ramino.- ? > • - ..

“Hildegarda kalbėjo: “Aš šaltinį labai my
liu, kad jis taip jaukiai čiurlena. Klausyk tik... 
taip, aš labai jį myliu! Aš pirmiau, kaip tu 
prie manęs nebebuvai, slaptai pas šaltinį nubė
gau ir atsigėriau. Daug juokų mes su j uo prida
rėm. .. ir aš jam vandenį sulaikiau/ Tu nema
tai, kaip jis dabar nerimsta ir koiioja mane. Jis 
man sako.; ‘Betf Hihilda, paleisk niano vandenį 
—aš sušalsiu. Žiūrėkkaip kietai šąla!’ “ Aš-jam 
atsakiau: ‘Gerai, gerai, bet tu męlubji kaip mū
ši] šuo! Šiandien yra visai nešalta, bet labai 

k aš sukaitęs! Taip pat ir

Į tęsiau: ‘Aš 
protingai kal-

*$•> < • • ■ c—

r-

karšta.

vandeniu ir griebėsi jo mįnt&'1 ‘ ‘ ^4^ su^ 
daM&£ jau 

bet& r; 1 ”'' ]i* . *: -'.f L”
‘/|(ųtįįlk, Hildegarda! Tas jt^ii teisybe, kad 

tu šauiuąi gįtii kabėta. ; Dabar tu ramiai užsilai
kyk, nessęfgi, o kalbant visuomet labai karšta. 
Tu nebuvai prie šįtinio, tau tik taip prisisapna

vo. ; Aš nebuvau toli nūėjusi Būk tami!' Mano 
akys sergi tave. Aš nė vienos valandėles nenu- 

> leisiu nuo tarę* akių, až visuomet prie tavęs bū
siu. Todėl būk rami!” .

i Nekuriam laikui praėjus, Hfliiegarda vėl 
yr, tai aš tikrai žinau, šiąnakt, ant Vienos nubudo. * " '
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sostų ir (aristokratui r ga 
nesuūąilšna *ŠimtmetiiAr, 
atgaj,įpusėtieji ląisyęs ofiaL .j 
šiai išdygo, išaugo . ir £ davė |

• Tai Praneūzi jos revolifiri*  ̂
jos ir Napoleono |

MOKSLO REIKALINGUMAS DEMOKRATIJOJ
- ‘' 'v., t- .< u f £
mokyklos sistema užleido ke* | 
lių priverstinai moįyidai^' " 
dabar reikalavimas Įąnl^ęti - 
mokyklą yra visuotinas ang*; ’ 
Iiškaį kalbančiųjų- 
tarpe. * '

Priverstinoji sistema įl| 
p>lyto: Jungtinėse 
bet 1918 > meteis, kuoi^ 
Mississippi pravedė arei* 
kaili įstatymų, sĮstęxna, pata-»: 
po visuotina, šioje z$a^je^ 

Dabar..visos vąlstyĮ 
lauja, kad visi^ 
tikrų laikų lankytų m£$ 
ir ^ra tendencijos joriri 
kad vaikai nuo 7 iki 
amžiaus lankytųĮnlmų 1 
kol neužbaigs T>fadiu€b 
kyklos. • - '

Priverstinas Auklėj 
Priverstinas aųkJėjfoĖrt 
du pamatiniu tikslu^ ^pnoa 

{užtikriųti išau^nimų' go 1 ' 
šių piliečių įr antra ^ 
versti pildyti vaikų 
mo teises. T^rmasis jį 
dviejų pamatų demokri^ 

yra aiškus. Paskutinis 
ląs yra beveik šviiibesn s- 
negu pirmas, nes vaiktd tu^ 

teisę prie geriauriųp^rq 
gyvenime. « • A 
■z Priverstinas mikl^ioias 
ra labai svarbus* ne$paO 
pioki^tybė , paikiau ^id

-Beveik nerasi Amerikoj 
žymesnio žmogaus ar pu
blicistą, kuris nebūtų stojęs 
už mokslo reikalą valstybėje. 
“Geru jaunimo auklėjimu 
rūpinosi visi žymūs vyrai vi
suose amžiuose, nes mokslas 
tai geriausias pamatas pri
vačių šeimynų ir visuomenes 
gyvenimui,” yra pasakęs' 
Benjamiii Franklin. Thonias 
Jefferson, demokratų parti- 
josriėvas ir Virginijos uni
versiteto tėvas, pasakė ^‘Ge1 
nėr alio švietimo sistema, ku- 
ri- pasieks, visus mūsų pilie - 
čius nuo turtingiausių -iki 
biedniausių, kaip buvo pir
miausia, taip bus paskiausia 
vjsos visuomenės reikals, ku
riuo aš rūpinsius.” Jurgiš 
Washingtonas, mūsų Tirmas 
prezidentas ir respublikos 
tėva^ pasakė: “Ugdyti įstai
gų pirmiausios svarbos plėti- į 
teūigeheritlio švietimo.”

Sulig paprastųjų (com-^ 
mon) tiesų, auklėti vaikus 

. tai buvd tėvų pareiga, bet ne
buvo jokios prievartosleisti 
vaikus į bite mokyklų. Ki
taip sakant, vaikas neturėjo 
mokyklom tiesų, kių-ias tėvai 
būtų buvę įstatymais; pri
versti pildyti. Bet laikui bė- 
gaut, o ypatingai respubli
kai augant, iškilo* naujas 

. klausimas. NapriveteU&Ui^ettir
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eiti į virtuvę, aš užsilaikysiu ramiai.” 
(Bus daugiau}
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emme

Fed. valdyba

Seimas skaitlingas ir gausingas darbais He-

koridoriaus Vežimo pakeiti-1 
mo Vokietijos1 baudai, net ža
dėdama tam tikromis sųlygo- 

Nuo 
iki ja

LOWELL, MASS.
Vasario .6 d. buvo surengtas 

paikus balius. Rengė Aušros

Var- 
i eina

Rupšio salėje Wood- Avė.“ ir 16 
St., Linden, N. J. , -

Yra užkviesti įžymūs kalbė- 
toaji. Dalyvaus vice-konsulas 
adv. P. Daužvardis iš New Yor
ko, ką tik sugrįžęs iš Lietuvos 
ir miesto, majoras Mr. George 
Mcgillvray ir kiti. Teipogi bus 
ir koras, kuris pagiedos Lietu
vos ir Amerikos himnus po va
dovyste gerb. Elizabetho lietu
vių parapijos varg. p. A. Vis
mino. Bus ir daugiau pamar- 
ginirnų. Teipogi atminkite ger
biamieji, kad kadangi miesto 
valdininkai dalyvaus, tai pasi- 
rodykime kuoiškilmingiausia, 
jog mes esame susipratę lietu
vio ne^TStik^rsiaT^liM; 
bet neužmirštame savo tėvynės 
Lietuvos. Tad kviečiame visus* 
be skirtumo.

Fed. 33-čio Skyriaus
Komitetas

je buvo parinkti vaikai išMari- 
jos Vaikelių Draugijėlęs. Bites 
deklemavo ir Šv^Cecilijęs ko • 
ras ir solistės. .

įvyks Pirmadieny, Vasario 22 dieną, 1926
'Iii

karadims balius. Publikos bu
vo tiek daug, kad stebėtis rei
kėjo. Tiek daug žmonių su
traukti Lowellyje yra retenybė. 
Pelno liko apie vienų šimtukų 
dolerių.

Už gražiausius pasirėdymus 
buvo duodamos dovanos. Pir
mų dovanų gavo žinomoji Low- 
ellio solistė J. Narinkaitė. Ji 
buvo pasirėdžius puikiais tau
tiškais rūbais. Antrų dovanų 
gavo p-lė.M. Kriaučiunaitė, tre
čių M. Bozodragiutė. To ba
liaus surengime pasidarbavo 
Kriaučiūnienė. Galima pasa
kyti, kad toji draugija lietuviš
kume pralenkė kitas draugijas. 
Ji rengdama balius su viso
kiais pirkiniais kreipiasi pas 
saviškius. Remia savo biznie
rius. Visoms draugijoms pri
derėtų taip daryti, bet ne visos 
taip daro. Kitos kreipiasi pas 
biznierius svetimtaučius. Taip 
neturėtų būti. Girdėjau, kad 
Kliubas turi neaiškumų su ats
kaita. Pernai atskaitoj trūko 
$96, šiemet $180. Tai Kliubas

mis suteikti pasko 
tokios rūšies derybų 
oficiališkai purtosi,bęt prak-

• W • 1 1 — . > 1 ’ • ’■« - 1 • £

* \LAWRENCE, MASS.
Nauji įvykiai

Vos tik savaitė laiko praslin
ko kaip sulaukėm šv. Pranciš
kaus parapijoj naujo vargoni
ninko gerb. Jono Banio, kuris 
yra tikras tėvynainis, pavyz- nėti tai tų patį atliksime 21 d.

NASHUA, N. H.
Čia lietuvių katalikų judėji

mas eina smarkiai, tik mažai 
kas apie juos rašo. Štai kad ir 
praeitam Lietuvos Vyčių 2Q kp. 
susirinkime prisirašė net 18 
naujų narių. Tai dabar jau 
kuopa sudaro arti* 100 narių. 
Per šį vajų žadama iki dviejų 
šimtu prirašyt. Prie jaunimo 
organizavimo geriausia pasižy
mi mūsų dvasios vadas kun. 
P. P. Daniūnas.

L. R. K. S. A. 228 kuopos va
jus ir-gi eina smarkiai. Kai 
girdėt iš organizatorių darbuo-

' . • i

HARRISON-KE ARNEY, N! 1
LDKS. 15 kp. susirinkimai 

būna kaspaskutinį mėnesio ne- 
dėldienį, tuojau§p6 sumai. Na
riai tėmykiteir nepraleiskite.

M. P. A.

SCHENECTADY, N. Y.
Svarbus pranešimas

Turiu garbės pranešti Sche- 
nactad’o ir apielinkių kolonijų 
lietuviams, kad sekmadieny, 21 
d. vasario š.-m. prasidės šv. Mi
sijos Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijoj Schenectady, N. Y. Jas 
laikys Kun. V. Draugelis, Mari
jonų Kongregacijos misijonie- 
rius. Misijos tęsis per visų sa
vaitę. Kartu su Misijoms pra
sidės toj pat dienoj t. y. nedė- 
lioj 21 d. vasario 40 valndij pa
maldos^ kurios bųiyfjįfi »nfrg,- 
me)^ vakare., Tat nuoširdžiai 
kviečiu visus naudotis šiomis 
Dievo malonumis ir skaitlingai 
lankyti mūsų bažnyčių.

Kun. M. F. Daumantas,
Šv. Kryžiaus Parapijos Kle

bonas. i

žino visa N. Anglija, nes nekar
tų po jo vadovyste choras pa
linksmino N. Ang. Apskr. išva
žiavimuose.

N. P. Mergini} Dr-ja leidžia 
“Hope Cliest” (kraiti). Tikie- 
tų daugiausia kol kas pardavė 
p-lė Stasė Raznauskaitė, “Sun- 
day Scliool” rašt.

Drūčiai susirgo pastaromis 
dienomis Kosmantienė. Ji be
dirbdama Arlington Mills su
sirgo ir buvo parvežta namo. 
Jinai yra narė Šv. Elzbietos 
Dr-jos, Pranciškaus Brolijos, 
kurių narės jų uoliai lanko.

; ; r X r Z: T- Asą

Kviečiami dalyvauti visų šios apygart » kolonijų lietuvių veikėjau Jokių įgaliojimų 
nereikia. Tik užsiregistruojant reikės pas: kyti, kokios katalikiškos organizacijos atvykė
lis yra.

Sumanymų ir rezoliucijų Seimui paga nins Seimo Šaukimo Komisija, Sumanymai pa
geidaujami ir iš suvažiavusių seimas dėlėj rtų.

Teesie šis pirmutinis N. Anglijos 
tuvių labui.

LINDEN, N. J.
Ekstra pranešimas lietuviams

Mieli broliai ir sesutės, gerai 
žinote, kad mūsų brangi tėvy
nė Lietuva švęs aštuonių metų 
nepriklausomybės dienų, 16-tų 
vasario. Mes lindeniečiai dar 
tos brangios ir iškilmingos 
šventės nesame minėję. Tad 
šiais metais ir mes neatsiliksi- 
me nuo kitų kolonijų, nes ir 
mums yra brangi tautos ateitis 
ir jos nepriklausomybė. Mes, 
Lietuvos išeivija, privalome ap
vaikščioti virš minėta dienų 
kuoiškilmingiausia. Tenesiran- 
da nei vieno lietuvio, kuris ne
dalyvautų šiame apvaikščioji- 
me. Visiem pranešama, kad 
sulyg tūlų aplinkybių ir darbo 
dienos 16 d. mes negalime mi-

Pora dorę Hill’s sustabdo lalij — ; 
24 valandas.

Sustabdo ir galvos skaudėjimu, kar3- 
tj, gripą, paliuosuoja vidurius, .suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogą pa
sekmių.

Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
Šalčių priežasties mirita viri 150,000.

Nežaiskite su kalčių. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite Šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s. • 
Tlkral Gaok <110*^ Kata* 30c

UININE
«a paveikslu

. . ■' - ' i

okietija yra pasiūliusi

losįkertos ypatingo dėme- 
o^jįu.rma, prancūzai patys 
Bgjbli savo finansų sūtvar- 
ytįy o antra, šiandien pran- 
izaftis yra daug mažiau rei- 
aliūga lenkų militarinė ga
rbėj kuriai išugdyti pran
ašai savo laiku yra sukišę 
emaža pinigų. Dėl atsimai- 
iusios ne Lenkijos naudai 
elitinės padėties, būtent, į- 
inant vakarti- valstybėms Į 
ktmgn.’. santykių laikotarpi

rankos^, štai lelko, 
geniajai Leko vo j ant su eko- 
oininių ir finansiniu, krizių, 
lėks nesiskubina gelbėti, bet 
irma stengiasi sau išreika- 
iuti monopolijų vienai ar 
itai.prekybos ar pramonės 
akaiy kad tuo būdu įgavus į- 
iko^į bendrą Lenkijos eko- 
ominę politikų.

• -Be' santarvės valstybių, 
ankių Lenkijos padėtį sten- 
Sasi išnaudoti ir kiti arti- 
aiėji kaimynai, būtent S. SI

R. ir Vokietija. '
? Neseiiat* į Maskva atvyko 
gobų kairiųjų seimo frakci- 
> ^ftSPVai. . Kad.» ar buvo 
prėta šį lenkti parlamenta- 
įjų atsilankymų parodyti 
raiškai neturinčiu nieko 
fehdro su politika, tačiau 
tfeks taip tikėti nenori, at
genant p. čičerino atsilan- 
zymų Varšuvoj ir p. Skrzyn- 
kio pasižadėjimų revizuoti 
tfaskvų. Lenkų seimo dele-. 
Keija turi, matyt, tikslo pa- 
feošti dirvų p. Skrzynskio 
Bitui, išaiškinant, kiek, ap- 
■ritai būtų naudingas Len- 
ggos ministerio atsilanky
mas.. Maskvoj, Užsienių 
jteudoj pasirodė žinių, kad

dainavo Lietuvos h imną ir porų 
dainelių. Maža lietuvių mo
kyklos, mergaite pasakė- eiles. 
Kalbėtojų perstatė publikai 
gerb. mūsų vietinis kunigas F. 
Mockus. Kalbėtojas tiek kar
čios tiesos pasakė mūsų tautos 
šmeižikams socialistams; kad 
šie negalėjo savo kailyje tverti. 
Pradėjo rėkti, kad kalbėtojas 
jų judošiškų šmeižtų nekliudy
tų, o važiuotu į Lietuvą. Dr. 
J. Bučnis paprašė gražiai užsi
laikyti kaip visados baltimorie- 
čiai gražiai užsilaikydavo. Pu
blika suplojo delnais. Svečias 
tęsė toliaus kalbų. Kada buvo 
šaukiami paklausimus duoti, 
nei vienas socialistas nedrįso.

/ Amalai

oficiališkai purtosi,bętprak-, ma 
tiškai turbūt nelabai kratosi, Dą 
jei tik tuo galėtų pagerinti 
savo ekonominę ir politinę 
padėtį. A ■vV :

Netrukus žada dar įvykti 
vienas faktas; kurs žymiai 
sumažins Lenkijos reikšmę 
rytų. Europoj — tai Čekoslo
vakijos pripažinimas de jure 
SSSR. Čekoslovakija yra 
rimčiausia valstybė viduri
nė j''Europoj ir jos žodis daug 
sveria europėjinėj politikoj. 
Čekoslovakijos santykiai su 
SSSR galės tuo labiau plėto
tis draugingumo atmosferoj, 
kad Čekoslovakija nėr daly
vavusi jokioj militarinėj in
tervencijoj .prieš SSSR.

Kartu su įtakos mažėjimu 
užsieniuose, eina svėrbūs vi- 
dujiniai 'procesai, kurių 
reikšmė Lenkijos

Įfcea Lenkijos galva nuo 
Kįps atgimimo dienos ky- 
Bfernsūs debesiai, pro ku- 
I^Jrfepajėgia prasimušti 
toiingesnes ateities spindu
li.1 Šiandięn jau beveik 

‘tikrenybe vokiečių 
Suodis “polnische Wirts- 

laiškias ypač netiku- 
H&ininkavimo būdų.; Ta
du is šalies stovintiems, dėl 
ępkos perspektyvos, yra 
inkų tikrai suvokti, kaip 
pyra įsmukęs į balų Len- 
įjįįv valstybinis vežimas. 
Fteškelias dienas pats Len- 
5«s ministeris pirmininkas 
rrįynskis ture jo pripažinti, 

Lenkijos finansai esu 
Btiašūs į aidą arklį<krintan- 
grioArin^ ^Vadinasi, beūki- 
ipkaiijant plačiu mastu ir 
^vaikant'“didžiosios’’ vals- 
ifoes ambicijas netikėtai at- 
^prta ties finansine bedug- 

Paprastai, sunkiomis 
ryęniroo valandomis lenkai 
gįįiįavo į ParyžĮų. pagal
ins, bet šį kartų jie ir iš ten 
teko, nebegauna. Tam yra

PATERSON, N., J.
Sausio 15 d. vak. aplankė su 

prakalba kun. J. Dagilis, Lietu
vos Seimo a^tovas, Krikščio
nių Demokratų Partijos vadas. 
Plačiai apibudino dabartinę 
sietuvos krik, dem, valdžios 
^¥f^ut^ifeyt'pas^rigaŠ"i au^ 

tos labui. Ypatingai pabriežė 
kokios laisvos Lietuvos norėjo 
ir tebenori Lietuvos soči jai is- 
tai. Tai net ir tiems nabagams, 
kurie buvo ant-prakalbų ausys 
pradėjo rausti ir visuose kam
puose pradėjo zurzėti. Žodžiu 

mokesniai Rakant, gerb. kun. J. Dagilišy
ra didelis kalbėtojas ir diplo
matas.1 Aukų surinkta $53 su 
centais. , /

z -i • ■- ■ V - ’ •; •

JEIGU NORI ŽINOTI kas dedasi Didž. Britai 
nijoje ir kitur^kaip gyvena Britanijoje lietuviai iŠei- : 
viai, koks jų-gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis 

SKAITYK “IŠEIViy DRAOfiį” 
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vieniūtėlįs lie

tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. Išeina 
kiekvienų šeštadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams . 
gyvenantiems Didžioje Britanijoje.

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias apysa
kas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš svetimų kal
bų vertimus, iršiaip visokius lengvus pasiskaity
mus, todėl yra mylimiausias darbo žmonių laikraš- 

u-n ..
* JO KAINA. VISUR VEIK TA PATI:
5 i -

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metų’6 šil.f 3 mėn. 3 šu. ir 6 penai.

: Amerikoje r Metams 3 doleriai, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų. ’ . . .

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

Redakcijos ir Administracijos antrašas: “IŠEI
VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Egliifton Str. Glasgov, S. 
aScotterii r \

kOai sudaryti tarpusaviu 
|htno sutartį, panašių į S. 
jčiL'i* Turkijos sutartį, 
gandai buvo Varšuvoj 

rgiškai dementuoti, ta- 
L kiti šaltiniai praneša 
ttįlulkrnenas, kad p. čiče- 
į- eaųs pagrasinęs len- 
nį Vokietija... Kiek to- 
tniose tiesos, sunku, pa- 
įrti, bet dūmų be ugnies

taftos pusės eina gandų,*z*n4cn* pm

^^SFa^sunkii'n^oa^L3* 
. Lenkijos pramonė, neras

dama sau; patogios rinkos, 
menkėja.' Bedarbių skaičius 
nuolat auga.’. Miestuose eina 
bedarbių demonstracijos, 
streikai, susirėmimai su po
licija.]’ Dideli .. : ] ‘ ’
spaudžia žemės ūkį ir preky
bų. Mažažemiai pavydėdami 
žiūri Į dvarininkus magna
tus. Pakraščiuose eina bruz- 
dėjiinas: juda ir nekantrau
ja Vilniaus kraštas, gudai, 
ukrainiečiai ir poznaniečiai 
vokiečiai. Rytų srityse ne
patenkinti savo valdžia patys 
lenkai:.;. O tuo tarpu 
šiivbj’dei įtakos valdžioj 
intrigos, pamažu vedančios 
prie šiuo, laiku avantiūristų 
mėgiamos diktatūros. Pil
sudskis vėl tiesia rankų prie 
valstybės vairo.

Sugretinus.šiuos visus fak
tus, gaunam įspūdžio, kad 
Lenkijos gyvenime praside
da Jprincipialinės atmainos. 
Militarinės galybės režimo 
laikai pasibaigė, o į ramaus 
gyvenimo vėžes sunku pa- 
kliūtL Tam kliudo imperia
lizmo apetito padarytos klai
dos. O gyvenimas verste 
verčia prie' taikos... Čia 
svarbiausias- klausimas vra, 
kiek kainuos Lenkijai perė
jimas į taikos stovį? Toji 
kaina neturėtų būti mažesnė 
bent už tas skriaudas, kurių 
yra padaręs baltaiss erelis 
savo kaimynams.

(“Lietuva”)
, •* . .. .—----------

♦IŠ ISTORIJOS
Mokytojas: — Pasakyk man, 

Petraiti, kas buvo po Wash- 
ingtono mirties ? . •

Mokinys: — Jis buvo palai
dotas.

NĘWARK, N. J.
Pažvelgus į . laikraščius, 7 tai 

pasirodo, kad mūsų kolonijoje 
nieko gero nėra, o ,tik barniai 
ir ginčai. To tai ištįkrųjų. ne- 
stokuoja. Bet žiūrint. į ( jauni
mų, tai yra kno pasidžiaugti ir 
galima tikėtis , geqros. .ateities. 
Štai, sausio 31-mų d. parapijos 
svetainėj L.V ^>kp.,bųvo su- 
rengta 7 yakarie^ ir

čioje dienoje buvo surengtas 
“ Varpd^CTon^kSncertas. 
yra laisvųjų srovės.:. -Ehiant į 
vakarienę pastebėjau, kądjįžy-; 
miausių vietinės -kolonijos vei- y ‘ 
k ėjų katalikų srovės nėta. Pa
tyriau,; kad, jie^rengėsi’

tmiii ii iir ■ m a1įgI 65 kp-..n>an rodos tn.
IR rėtų būt viena iš reikalingiau

sių, bet kai matyt tai silpniau- *,} 
šia stovi. Ir nežinia kodėl , ji 
tai pėiiega.' . Rodos valdyba ■ * ■ 
smarki, bet;susirin^muš’ięiko ; 
vos porų kartų įmetus.; Tur
būt dėlto ir veikimo nesimato. * 
Laikas prabusti: ; • ' ; 2 '

Mūsų korespondentai ‘

Būtų geriau-; kad < aprašant <y 
kokius vakarus visuomet apra
šytų teisingai. Štai kad inap- . 
rašant “Darbininke” No.! lt 

I vaikų pramogėlę sakoma^ :kad 
I rengėjų 9ūvę daugiau negu pu-

■ blikos ir kad programa pildy
mas buvęs labai-labai. nuobo
dus. Kai man teko . matytu tai 

I žmonių buvo daug ir rengėjai 
I padarė 52 dol., su centais.- į- 
I žanga buvo,suaugusiems o 
Į- vaikams 10c. Gi rengėjams,dy- ’ ;

Ikai. Tai pasirodo, kad publi- k V 
kos ištikto ,buvo. labai bdaug. 
yra Kai gerb. vakaro vedėjas-kun. 

Įjos P.. Daniūnas sakė, tai neį dzim- . 
jina dzi drimdzi tiek, žinomų: nesu- • 
Įa ir traukė. Aš* tikiu,jJęad įr pati 
išti. koresp. žino, kad net; tyiena 
prie draugija niekados nepadrė.tiek 

pelno, kaip šios pramogos- va- 
karėlyje (ir . vakaras .; nebuvo •

® v
r 1 ’•
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normalios vystymosi jiegos

laikysime savąją prigimtą kal
bą. Ot štai jau tame reikale 
darbas yra pradėtas, komitetas 
dirba be atodairos ir yra: laimė 
pareikšti džiaugsmą, kad di
džiai gerb. ir visą mylimas Eli- 
zabetholiėtuvių parpi jbs lclėbo- 
nas gerb. kun. J. Simonaitis, 
kuris aplankys mūsą koloniją 
ir prigėlbės tame adrbe. Tad 
šiais metais bus kokios nors 
permainos lindeniečin gyvėhi- 
me. ' ‘ :

'■ NAUJAS GAZINIS PEČIUS
VIRIMĄ tamsta'gali paversti į. smagumą. 

’ptT geresnės. greitesnės ir lengvesnės pasek
mės su nauju dgziniu pečiu, dabar esamu 
ronsų skyriaus krautuvėj arti tamstos'namų. 
Apžiūrėk juos dabar. <Į į. ~ '
Duodam nuolaidą už senus pečius

^$500 $7.50 $10.00
, pirksite Jei pirksite Jei pirkaite 
• »uu ją . \ naują nauja

3-Ją ugnių 4-rių Ugnių Cabiąet-
GaZo Pečių Gazo J/ejCių .. Gazo l’ečit

PagiitljgavįĮ^Tifc ty-įjtncsi , K , 
. Atlankykite Siau^iėn musų gazo pečių kjun- 
r ttrvę esančių arti jūsų namų. Galima susi- 

. ‘tart mokėti lengvom išlygom.pa«ikaJ- 
’-ypąč sn 
ne it už/

■' *Rė$KK$lįjm nevertėtų gailėtis 
vietos “Darbininke” dėl cleve- 
lancfiečių- parašytų žinių. A§ 
užtikrinu, kad kaip tik paten- 
kįs clevelandiečią norą, tai jie- 
parodys ką gali padaryti.

Susirgo įžymi veikėja. 

į. girdėjau,Xjįd p-lė Ą. Baltru-, 
saite gana smarkiai sunegalėjo. 
kad net buvo pašauktas kuni
gas ir.keli gydytojai. Jauni
mas, o ypač vyčiai, linki ir 
trokšta gerb. ligonei geriausios 
sveikatos.

Žodžiu sakant kaip moralis 
taip ir materijalis gyvenimas 
yra pastovus. Tad‘.tik mums 
trūksta vieno iš svarbiausių da
lykėlių tai sukurti lietuvių ka- 
Ik 1 ' * — . •

.taBkų parapiją; ir pasibudavoti 
nee jeigu mes šią į- 

’staigą sugebėsime įsteigti, tuo
met užviešpataus- nesuardoma 
vienybe ir Broliška artimo mei
lė. ir sykiu sulaikysime nuo iš- 
tautėjimo jaunąją kartą ir pa-

Bteftonrendubjamd Sėfctočuis Produktus: \
Kiekvieni naniaC-guK pkstminodti virtuvė* aurfynnta.khip'iafLtrfikUnemi*. 
tais, skarvadoMF Ir t, pu įtūpta gaut tokią mtlynų rimt dykai. jei 
i Standard ir Cpaiienge pienų ir taupysi nuo jų lelbelius.. Gero* ir cko- 
tėH šeimtai»kteM perite vien tik 3 los rūšies. Jūsų groeerfe imtduoda. ilk

bai sal^'tan ra^^mumnkai 
stuboje- girdėją t5«iįrįį.y»tąŽ’. 
lauke “korkinant.” Kunige-

===
* i »• •• V'

pyki t Leibelius

Jus Kūdikiui Reikia 
Tam Tikro Maisto - 

sų vaiką ateitis prifclanso nuo išaugimą jaunyste 
ūkadb vaikai neifeodo gerai, jo apetitas meni 
t jūs numojote tuos ženklus, sakydami; kad i 
s anga. Bet taip nėra. ■ šiandien’yra mitronai t

seklus reikia išiųiĮt.T^lai jas sukapo
ti ir suniiltavusf'UėtKi pyrago tešlą.

I’erpjovimni lengvai ęitrino, padėk jį 
trąmpanrhąu? >lis suminkš
tės Ir pjausis lengvai kaip švieži vai
siai.

Medinės- arba stikUuės šakutes ge
riau yra naudoti duodant į stalų ruk- 
Sčiu* agurku* arba teutoną, nes actas 
ant Jų neveikia.

Naminiai Pasįgelbėjimai
T hermos Imnkosjknrkas gal atsiduo

ti arba turėt kavos 'skoni kada JĮ pir-

Ypatiška Sveikata
MuistatMiokslinlnkai skelbia pieną 

esant dhlžęi “apsaugos” maistu. I’ie- 
rras stirti imt yra pilnas maistas—kuris 
viską suteikta. Suaugusiems reikia. Jo 
i^ip- Jmfpt ir.jaa&Di, nes j^aįĮtaidcurh 
neduoda 
jaunam nepalaikys stiprumo ir kūno 
.lygsvaros dieliame. Augantis Jaunimas 
neturi ^plejiktl pieno, kuris nę.<Uk.:<ų- 
teikln .<udįf<ifi>i!ingni energįįtk-bet 

taipgi dumia daugybę mineralinių drus
kų reifciMlpfm rktmtrt Ir dauginu vita
minų negu'kiti maistai. Pienas turi ri
stis Reikalingus maisto eleirfentus, ir tel
kta Jum formoj taip-tifonai’ suviršid- 
i įamojė kad paJiuosuojii kūno, mašine
rijų nuo heroikai ingo intempimo.

■oda, kalbėjo maM$.
Štai himnas. Toliaus kaft 
anų kum Stėį©na^j»kwE

ir Įpilė’ A. Lauraičhjtfc.
; . j • ‘O. Vijurkas

• • ‘ V * . >

Jei skaitysi “Darbininką,” 
'Tavo laikas neis už dyką.

i I. .1 ■—■ II ■,!, r, —

,rie bųs indomųš kožnai Lietuvei'SeimtninkeL ‘

ilteceptai L* mu syklsf itauodji. Jo prašaUnimui,,.j- 
merk kotką j karštą parafiną iki kor- 
ko čfes skyĮtikės, užsidengs. Pakartok 
tą kada parafinas nudilk' ’ ‘

Keletas veidrodžių tinkamai sudėti! 
padidins išžiuroj kambarį. -f

Laikyk akinius švariai. Maža bon- 
kutė su pusiau ammonijos ir pusiau 
vandenio yra patogu, nes lašas ar du to. ... *■ 1 
skystimo nušveis akinius,

Mišinis-bičių vaško ir terputino la
bai’ g^ra valymui aržuolinių rakandų. 
Senu šilkiniu skaruliu sint galo gerbu
sia nužibink

Perplėštą lininį- stalo uždangalą ge
riausia susinti siutu ištrauktu iš.td pa
ties užtiesalo. (

Skalbiant nosinukės kurios pagelto
navo, naudok biskftartar skystimo per- 
plovimūi ir jos išeis baltos kaip- snie-

■ ■’-r'j.. -ž-J ;■ • • '■ i-: ■ į
Grožės Patarimai .; .

Daugelis žmonių valgo ar perdaug'ar 
permažai, arba valgo tą kas jiems ne 
ant gero. Abelnai, vyrai valgo tokių 
valgių- perdaug kurie nėra geri, moters 
valgo permažai. Sykį pradėjus prisl- 
laikyt nuo. valgymo reikia ir. laikytis 
iki gana. Krakmolinių ir saldžių val
gių reikia vengti. Nereikia naudot ka
voj ar arliatoj cukraus. Duoną reikifr 
apdžiovint ąnt ugnies ir naudot visai 
mažai sviesta. Valgyk dikčfai vaisių 
ir šviežių daržovių. Gerk daugiausia 
kiek gali vandens. SvartrfutMa- ko rei
kia vengti tai užkietėjimo-ir ųevlrški- 
nįmo. Bandyk būti veikli kiek gali
ma, užtektinai miegok ir kelk anksti 
ryte. Trumpi ėjimai iš dar6opri-

Aple ketvirtdališf pinigų praleidžiamų 
maistui jūsų minėtose'turėtų eiti ant 
javinių valgių; ne&^ie yra maistingi ir 
sveikL Senoje tėvynėj jus valgėt juo-- 
dą duoną, ryžius, makaronus ir čielus 
grudus namiė smiŠrytus ir naudojamus 
su pienu ar Smetonai Tie papročiai y- 
ra jiergerį numesti atvykus į šią šalį. 
Vienok,- namie gaminti grudai kokius 
jus nąudojot t’dn&T čia paAŠailuojama- 
produktais išdirbamais didelių grudų 
išdirbysčiip . Kukuruzų flakai yra vie
nas popųliariškiausias javų maištas 
naudojamas Amerikos namuose šian
dien.’ Kukuruzų flakai (Corn Flakes) 
yra gerai vaikams ir suaugusiems. Juos 
galima naudoti receptuose kepimui ir 
virimui. Sekantis receptas kukuruzų 
□akų makaronams  ̂yra skanus.

CORN FIAKES^MACAROONAI v

2 kiaušinių baltymai 
- T puodukas cukfatts 
« % šaukštuko vanilos

1 puodukas kokonutų \
2 puodukai cortkUąkęs

% puoduko riešutui vidurių ‘(kapotų)
Suplak klanšfnių kaitimus iki sutirS- 

tės, dadėk po biskf VUkrų, paskui te- 
dėk vanilą, kokonutus, komų flakus' ur 
riešutus. Dėk ^ąrvadon po šaukštą 
kurį pasviestuok, ir kepk neperkaršta- 
-me pečiuje iki makdrunai lieka gražiai 
rudi- f '

X7iT+rm*i<i . 'Roilralnnan

/JON CGNSOLIT- 
(,AS COMPANY
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8<Val.vaK.

nanaap \su vi

komisija.

PRAKALBOS

nlnai 
tnvė. J

digriitoi’ųis. t Jie kaltinami, 
kad laikraščiuose paskelbę 
daiykus, priešingus konsti
tucijai. : - -u-

- SUĖMĖ 21 VOKIETĮ.
Šileli joj lenkų valdžia su

areštavo* 21-vokieti. . įtaria
• X. / • » • * • z V J. - . J •• •* . M j. *

juos šnipinėjime. Kadangi 
suimtieji yra žymūs veikėjai, 
tai vokiečiai labai sujudo.

mais pečiais, elektriku ir dideliu jar
du, vienoj iš geriausiŲ apielinkhj. prekė 
tik $12,500. A. IVAS, 361 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

plevbkiehfi pabtliiddn >ia- 
■ :agento, dainas yra* ant 
Dėl prekės ir kitokių ži- 

? šiuo adresu: Elzbieta

ŠOKIAI IR DAINOS
GĘoMgEĮVASHING'ION’O
FEBHUART 22 D."

Lietukų Salėj (žemutinė}). Nuo 7:00 
vakare prasidės šokiai ir dainos. Ren
gia Literatūros Draugija. Visi kvie
čiami atsilankyti. !

. NEPRIĖMĖ $5,000,000
Anglijos garsusis teatralių 

veikalų rašybas G. Bernard 
Shaw. atsisakė priimti $5,- 
000,000. Tokią sumą jam pa
siūlė viena judamųjų pa
veikslų filmų kompanija už 
teisę nuimti jo veikalus judo- 
miems paveikslams. ’

užsėstaijjrieš
„Vi uF

PARSIDUODAHAMAS
Įetmynų ir *, krautuvė yalfcoryĮ. 

darict^'ir daržas dėl trijų garadžiųf. Ga
lima pirkti ir nemaknnčiam prie biznio, 
bet greitai galt* -išmokt Kreipkitės į 
“Darbininkų,” 3G6‘Broadwny, So. Bos, 
ton; Mass. • (V. 22)

OR. H. S. .STONE
. . ADŲ KVObLuBIAS

ir iš apylinkių." - /
/ Prakalbos įvyks pobažny 
tinėj šv. Petrų lietuviu salė 
ant 5th gt. ; *

TRĖMĖ 14 KUNIGŲ 
ksiko valdžia ištrėmė 14 
jų. Jie buvo iš Ispanių 
f Jie sedŲ jflaivan Verą 
mieste ir išvyko namo, 
r 8 kunigai laikomi teis- 
Įfc’Tpai teipgi-bus ištrem- 

kųn igai iš kitu 
| norėjo gauti Meksikos 
ystę. JJet jiems atsaky- 

konšti tuci jąku- 
^rį būti Meksikoj gi»

jus poseimoir todeltegalės būt 
risirengę greit dalykus apsvars - 
isti delegatų. ’Pedhacijos sky- 
lingai dalyvantbBe|me. p.ą f ėj 

A. Vaisiauskas, pirm.
1 I S. Bugnaitfs, rast.

įvyks* šeiminės prakalbos. 
Tai bus kaitų JĮętuvos ne- 
prigulmybės šventės pąminė- 
jimsa., Švečių inteligentų, 
[žymių ve ik^jų tnis iš arti ir 
toli. Tie svėčiai veikėjai sa
kys prakajbąs. f Rai bus tik
rai nepaprastos indomios ir 
svarbios prakąįbM 1J c; į t 

; Į tas,,prakalbas privalo 
skaitiingarsusirinkti ne vien

BAY STATĖ NOVELTYGO.
Surengėjnl ir Išdirbėjai Įvairiausių, 
Lošimų Piknikams, Karntvnlams, Fė- 

!- - • rams ir ft - -
Pigiai ir mn- '

natijama. ypa-,

liko ištaigu. . ’ /^*“B*L**^' ,. ■ y?

Paddle Wheele and Gams ** 
Turime didelį sandėlį fėrams .daiktų, 
kaip tai: Blapkietų, Kartelių, Laikro: 
džių. Pypkių, Lempų ir tt. Ir tt.

BAY STATĖ NOVELTY CO.
248 Elm St., Westfield, Mass:

Phonel402’

i’eppereįt į t ?Manū 
kompanija susitaiL 
darbininkais. .Streikas buvo j • < . ' ■ ; ’ •

prasidėjęs, gruodžio 1. d. 
Normaliu laikų toje dirbtu- 
jdėję dirbo 3,600 audėjų. Da
bar darbai ėjs gerai, nes kom
panija /išsakymų turi nema- 
v • ■ •

. Darbininkai buvo sustrei-• *•
kavę- dėlto,-, kad audėjams 
buvo bepaskiriama po dau
giau mašinų. ’

visiems nietgųns Ir šventėms t 

Dydis <5tN7įfcyę^ių,jdaUi8is'iiietais api 
darais. po 500 suvirtum puslapių. Spar
dą aiški. Tikrai'naudingi skaitymai

-vi . ■ »

asįoš anglies kasyk- 
ts buvo - ilgiausias 
>nės istorijoj.

naus ir katalikiškų draugijų 
valdybų atsibus _ nedėlioję, 
vasario 21 d. poJiritfų šv. mi
šių? Skyrių atstovai’ir kata- 
lįkiškii draugijų vaidybos 
būtinai kviečiamai atsilankyt.

•. - -Skyr. Valdyba

kasdien. Kaina prieinama. Galima iy 
ant išmokėjimo, jei kas norėtų. Sužino- 
jitnni plačiau, kreipkitės: Mr. ATHANS 
175 Cabot St. Boston. M&ss., nuo !) Iki 
10:30 irto. 1 '

. < P r t. r .-„v -■

LINKSMAS VAKARĖLIS 
- Šo. Bostono-Šv. Petroęho- 
ras buvo surengęs vakarėlį 
vien ęąvo nariams.. Tas įvy
ko vasario* 8d. parapijos sa
lėj. - Pradžioj-buvožaislai ir 
šokiai Stravinsko orkestrai v
griežiant Paskui choro pir
mininkas pakvietė,.choristus 
prie stalų,, prie arbatos,ir už
kandžių^.-Gęrb. kun.. Stra- 
kauskąs. pasakė gražią; pjfa- 
kalbėlę*. Visų subrinkusių 
ūpas buvo geras,. Raibėjo ir 
gerb. vargoninju^s. ..Kar
bauskas. C i i l.i • I jfl u • j 6

Šis vakarėlis bus-aiminti- 
\isieirts atsilankjusięms?

į- ’ '•. J
Choristas

REIKALAUJA DAUGIAU
* KARIUOMENĖS

Naujai- Pranciįos paskir
tas komisijonieriusv Sirijon 
pranešė savo valdžiai, kad 
reikia dar 100,000 kareivių 
sustiprinimui jau ten esan
čių.. i; Be naujos paramos iš 
100,000 kareivių nebūsią ga 
lima nuraminti gyventojų.

Sirijonų kraštas yra šiau
rėj nuo Palestinos ir yra po 
francūzų valdžia. Širijonai 
sųkįlpr dėlto, kad negavo ža
dėtos autonomijos.

'r-r h

uletičii

492 E. 7-A■>n- i.ųfiii. Lii

gliakasių vadas savo 
Škime atiduoda pagar- 
^žfesyltanijos guberna- 
įO^ričhotui, kurs savo 
^iT/.nuoširdžiu rūpbii- 
i^UOmenes labui stęngę- 
Įvesti prie susitarimo ir 
feMsaigimb. Nemaža pri- 
^s prie šutaikymo taip- 
&&o sekretorius Jamės

Ė-- •;
•— 

facturing 
ė su savo

Lietnvių,,Vokiečiu,
Finų, Švedų, Lenkų, 
ir Portugalų.
Symphoniįjj Vargonų 
Solistas A W. SNOW 

Rengia Commūriity Service, 
Boston ir Women’s Manicipal

. DANIJOS TURTAI
• j • ! t i i

Danijos visi turtai siekia 
$£,125,000,000. t Tai yra dvi-; 
gubai (daugiau, negu prieš 
karį kilk buvo,
EDISONO GDŪMO DIENA-

FORTTifYfcRS, Fla. — 
Čionai valoacijuoja garsusis 
Amerikos' naujosios gadynės 
raganius Edisonas. Jam-vas. 
12?d. sukali 
sakė, kad pagąt jo dšriią/tai Padėkos užsipelno rengimo 
turi 120 mejų; »Tįs per daug"— 
meti] sakė dirbęs du ši f tu. 
Sakė, kad yra ir kitų dirban
čių du šiftu, jbet vieną šiftą 
pašvetičialp^keriuL ? * 

O 2 M ‘

su jūstį- UY- gausiai dalyvauti 
Naujosios Anglijos lietukų 
katalikų^seime, būsiančiame 
ateinantį panedėlį vasario 22 
d.,; Washingtono. gimimo 
dienoje, parapijos salėj, 492 
E. 7-th St./So. Boston, Mass. 
' Pradžia 10:30 vai. ryte.

Šis. seimas yra kaipir mūs- 
mitingas, nes jokių įgalioji
mų nereikalaujama. Kam 
;ik rūpi lietuvystė ;ir katali
kystė, -kam rūpi padidinti, 
pagerinti darbus lietuvystei 
ir katalikystei prašomi į tą 
seimą. Prašomi paklausyti 
visuomeninių reikalų, svars
tymų ir prašomi svarstymuo
se dalyvauti. -

Įeinantieji seimo salėn bus 
užrašinėjami ir klausiami 
prie kokių katalikiški] orga- 
nizaci j ų priklauso.

tomij ,$3.00. ISpft-lrtte pnSte “Money
O^dipr” Ir slŲšklte: ..5 ’ į,

: '9'‘
“Darbininkas” į

30^ W. Braadsvay, Šo. Boston, Mass.1 
: •

. Visi nepasisekimai organi- 
motam darbe, paeina nuo nei 
vėtomo. ’ s s-Į

1912 na. gyveno Girardville, Pa. Kils ą- 
žino ar pats atsišaukite ūkan

as antrašu: AN’DREW P. AVADELL, 
869 Centre St., Donchester, Moša.

SEPTYNIŲ TAUTU CHORŲ 
r TRĘdlAS MUZIKALIS 
'koncertas

Bus dainų kontestaš šve
dų, lietuvių, finų, vokiečių 
lenkų ir portugalų kalbomis. 
Simphonijos salėje, Bostone 
vasario 22 dieną.

Septyni chorai: du vyri] ir 
penki, mišri lenktiniuos savo 
tautinėmis dainomis ir kurie 
laimės, tai gaus dovanas. Y- 
ra paskirta trys dovanos: 
pirma $250, antra — $150 ir 
tračia.— $50. Kurie chorai 
laimės, tai tię gaus. Bos
ton ’o ma j oras padalys. Prie 
damų, bus ir tautinių šokių. 
Ypatingai seserys Braggiot- 
te ir keliolika porų su miltuo
tais perukais ir tautiniais 
parėdais. Šoks kazak-terin- 
gą iš devyniolikto išmtmečįo 
šokį.—Sldb... ...

H^VARBUrVli^^ \

Visi Bostono ir apylinkių

- ATEIKITE J TBEČI4, 
; TAEPTAVTINI

DAINŲ KONTESTĄ
SYMPidNY 

H AL L 
Huntington Avė., Boston 

VASARIO 22 DIEN4 
Jurgio Washingtbn’o gimimo
- dienoj 
PIRMADIENY, 3 vai. po pietų

traknfcų suseikavo 
^^treikavb’ 1B4 <Še-

< /c 1 y *

ifejr' paliestų kasyklų 
b^o828.* ; ; —r

yklų-kompanijų 135, 
devynios kontrotįufija 
Iziausias kasyklas. ‘‘ 
liokasi a i per * st pei ką 
to' algomiš $18> 600,- 
Ės viso tos pramonės 
iiiai ' ’ apskaičiud. ama

*
Mes*’* gainybos nuostc- 
LVči kas1. dieną 2 ;6,3C()

urr;.>'įsano


