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Skaitykite a straipsnį iš Lietuvos

žmonių 
miršta, 
apsirgo 
Herriot

Lenkija,
savo

linkėjjmi kuriuos 
j-mininke, 

it oareikšti, 
pfkos žodi 
jiits gyve- 
|ių-marių. 
■Ktevynės 
j^reisku- 
JĮ*ungty- 
Ąepdauso-

IŠ SEIMO ISTORIŠKOJO 
POSĖDŽIO

SUVAŽINĖJO VAIKĄ
NEW YORK. — John J. 

Walker,* 21 m. amžiaus, mili
jonieriaus sūnus automobi
liniai suvažinėjo vaiką. 6 m. 
amžiaus. Tas vaikas netikė
tai šoko i automobiliams ke
lią ir buvo užgautas priešaki
niu automobiliaus sparnu ir 
vietoj buvo užmuštas. Drai- 
verik paleistas po $1,000 kaire 
c i ja.

OSSINING, N. Y.—Trau
kinys, kurs gabeno Sing Sing 
kalėjimui anglių, atsimušė i 
kalėjimo uždarytus vartus ir 
juos išlaužė. Traukinys su
sidėjo iš 16 vagonų. Niekas 
nebuvo tada arti vartų ir nie
kas nebuvo sužeistas.

NUKOVĖ 20 SYRIF.ČIŲ
Franci jos okupacinės ar

mijos raitarija Sirijoj buvo 
užtikus plėšikų lizdą. Raite
liai išžudė 20 tų plėšikų.

Užkaukazvje buvo ištikus 
didelė viesulą apie Baku 
miestą vėjas sieke 120 mailių 
valandoj. Vėjas nupūtė trau
kini iš TO pasažierinių vago
nų nuo bėgių ir išvartė 200 
svirčių nuo žibalo šuliniu. ■ANGLIJOS LAIVAI Į KENI

JOS JŪRES
Tš Šanchajaus, Kyni jos uo

sto. Anglijos karo laivams 
liepta plaukti į Hankow. 
Pastarajame mieste jau pra
sidėjo kyniėčių imtynes $u 
vietine policija. Tūkstančiai 
kyniėčių 
ĮiiflĮi
\ve 
laivu

?iš Lietuvos 
loginėse ži- 
■perversmo 
U susiremia 
1 Kaune ir 
šiaušia.
įa sveiki n i- 
Eaussbei ir

estei y j p nebuvo nei -vieno 
rimo. Tame mieste gyven- 
ų 1920 m. buvo 405. Art i; 
busiąs miestas kur v ra 
tarų yra Coneord

’b už lOmailiu.

per šventes nusinuodijo n,_ 
šainu keletas šimtų žmoI( 
o kelis sykius daugiau ž._ 
nių sunkiai susirgo, tai . 
judo dėlto visuomenė. JSi. 
rūpino ir vyriausybė. Su 
rinkęs po švenčių kongjres 
pakėlė tą klausimą. S 
buvo nusinuodijimo k 
mas svarstytas ir priimta r<' 
žolinei ja. kuria reikalauji0 buvosocialistų

• >✓ ma iš i 
rinkti visas galimas žinias a'ta’Pt1’ 
pie nusinuodiji mus. IŽd<
Depart mėntas yra,prohiljiei 
jos Įstatymo vykintojas.

. kad 
Dievo 

tai nėra pasižadėji
mo komedija ir kad Kry
žiaus ženklu pradėjęs savo 
didžiai atsakom ingos ir gar

bingas pareigas Valstybės 
Vadas nepasiliks vienas — su 
juo'Aukščiausiojo palaimini- 

‘ mas ir Tautai. (“Rytas”)

ATVAŽIUOJA RAP0RTU0-, 
TI APIE KYNIJĄ

Suv. Valstijų ambasado
rius Kynijąi grįžta Ameri
kon. Washingtono valdžia jį 
pareikalavo atvykti su ra
portu apie padėtį Kyni jo j.

Dabar Kynijoj būna įvai
rių neramumų, lenda ten Ru
sijos agitatoriai, bando da
ryti intakas Europos valsty
bės. Todėl Washingtono val
džia panoro turėti pilną ra
portą apie Kynijoj dalykų 
padėtį.

KLAIPĖDOJ KUO RAMIAU
SIAI

Mūsų žiniomis, Klaipėdos 
krašte valstybiškasis elemen
tas (kurio ten, be abejo, dau
gumas) dideliu džiaugsmu 
sutiko Naująją Lietuvos Vy
riausybę. Visame kraitę ra
mu: Laukiama naujo guber
natoriaus paskyrimo ir reiš- 

^kiama- pageidavimo, kad į 
dalbą grįžtų tie žmonės, kli

patai- 
iždo departmento’si^ūnų valdžios nuo darbo at-
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Anglijoj ir apskritai vidu
rinėj Europoj užėjo influen- 
zos epidemiją. Tūkstančiai 

serga ir nemažai 
Franci joj influenza 
buvusjs premjeras

iniršę jr pagatavi 
svetimtaučius. 'Hąnko- 

j)\u stovi keletas anglų 
Kartu stovi Japoni

jos ir/ Franci jos keli laivai. 
Amerikos laivų yra keturi.

Rankove yra dalis miesto 
užleista svetimtaučiams. Ky- 
niečių tautiniam susiprati
mui kįlant, kįla nusistaty
mas prieš tuos svetimtaučius 
ir juos puola.. Policijos jė
gų neužtenka sifvaldvti mi
nias. ’

RADO POŽEMINĮ URVĄ
•’ Kalbos anie urvą Gedimi

no kalne Veliuonoje pasitvir- ’atsifaisvti 
tino.

kurs
mis grįstas urvas,

VARŠUVA 
kuri nuolatai stengėsi 
intaką išplėsti Pabaltjūrio 
valstybėse, pagalios sutiko 
nepasitenkinimą. Finlandi- 
ja, Estija ir Latvija savo 
konfemcijoje pafeypo prie 
sudarymo artimų ir draugin
gų ryšių su Rusija. Tokiu bū
du Lenkijos siūlomoji Pa
baltjūrio valstybėms gkba 
nuėjo" niekais. Ilgą lamą 
Lenkijai, vvko .laikvti savo 
prisėjo Pabaltjūrio valstybes. 
Vyko dėlto,- kad joms grėsė 
pavojus iš Rusijos. Kadan
gi tų valstybių tautinis susi
pratimas didelis ir bolševiz
mo propagandai nei latviai, 
nei finai. nei estai neįmano
mi. todėl dabar tos tautos ne-

- I ' ’ • • .

ŠANUHAI, Kynija.—Čio
nai atplaukė keletas Ameri
kos karo laivų ir gatavi ap
šaudyti miestą. Tie laivai 
ten sutraukti deltz^ kad tam* 
mieste daromos demonstraci
jos prięšjatęįvįusy 
lo didelis krizis. Svetimtau
čių moterys ir vaikai paimti 
ant laivų. Pavojingose vie
tose randasi apie 300 ameri
konų. Kol kas iš čia jbdeš 
amerikonus', dar nebuvo de
monstracijų. Prieš anglui 
nusistatymas yra jli džiau
siąs. Įtūžusių minių nei vie
tos kyniėčių policija nesuval
do.

.: • - -
‘ s

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKTK®!•** , •*i ' v

J. J. Romas L. Prekv- 
bos B-vės amikiečių šėri- 
ninkų vardu preikino nau
jai išrinktąjį Luvos prezi
dentą SmetonąGerb. Sme
tona atsakė jaiu sekančio 
turinio: ’ J . .

•Labai bržmglamas A- 
merikos Lietuvi Prekybos 
B-vės akciniukųasveikini- 
mą ir 
Tamsta,. Ponfcj 
teikeisi man ras 
tariu nuoširdi® 
tiems mūsų bw 
nantiems toliui 
Jų karšta Lieti 
meilė, taip gyva 
si’pirmuoše Liet 
nių už laisvę ir 
mybę metuose, tiki v i ir to
liau bus giliąi jaučia’ jau 
iškovotos neprikisomos 
mūsų valstylx"s Lininiam, 
darbe.’-

Kaunas,
Sausio 4 d.. 1927 m.

; v

puslapio
I . ■I-

Gaivaliniųi pasireiškusioji 
ir gruodžio 19 ' d.^ Lietuvos 
Seimo teisiškai patvirtintoji 
Tautos valia pastatė Valsty
bės Galva pirmąjį Lietuvos 
Prezidentą p. Antana Sme- 
toną — pirmųjų Lietuvos ko
vų už nepriklausomybę daly- 
vį.

' Paskelbus Jo išrinkimą, 
sugaudė visoj Seimo salėj 
griausmingi “yalio,” kokių 
dar Lietuvos Seimas nėra ; -;*sar j'•

\ girdėjęs.

Bet dar labiau jaudinantis 
buvo momentas, kada toje 
tribūnoj, iš kurios tiek išlie- 

' i • ta socialistiškų burnojimų ir 
y tautos niekinimų — atsirado 

w Kryžius, tas Amžinasis di
džiausiojo pasiaukavimo ir 
švenčiausiojo x .pasiryžimo 
simbolis; *

Kada su rų^ra ant galvos 
L ir šv. Evangelija rankoje 

. j ' Eksc. Kauno Metropolitas 
Vs arkivysk. Skvireckas prisi-. 

artino4 prie tribūnos Valsty
bės Vado priesaika! priimti 
įr kada p. A. Smetona susi
jaudinusi balsu ištarę — 

Antanas Smetona, Vi
sagalio Dievo vardu, Šven
čiausioje Trejybėje Vieno, 
prisiekiu saugoti Lietuvą ir 
būti visiems teisingas” kad 
Jis, padaręs sau ant krūtinės 

, didelį Kryžiaus ženklą, pa
bučiavo šv. Evangeliją ir 
Kryžių, — kada vėl sugaudė 
griausmingi “valio,” — dau
gelio Seimo atstovų ir publi- 

■ ■ kos akys papluko ašaromis, 
nes kiekvienas pajuto, 
priesaika Visagalio

—--as==jrardu

Prancūzų spaudos tikro
mis žiniomis, Lenkija kalėji
mų skaičiumi laikoma pire 
moję vietoje iš visų pasaulio 
valstybių. Iš viso ji turinti 
didelių kalėjimų 341, neskai
tant smulkių kalėjimų, arės- • 
to namų ir šiaip daboklių. 
1923 m. gegužės mėn. 1 d. 
Lenkijoj buva-mažiąusia ka-* * • ' *■ 
linių ir tai tuomet jų skaičius' - . 
siekė 32,639. Iš šio skaičiaus ' 
6,000 buvo politiniai kaliniai. 
Tuo metiyĮkalėjimams tirti 
buvb~-sndaryta -speeialinė ko
misija su Lenkijos ministe- 
rio pirmininko padėjėju ' 
Thugutu priešaky, kuris sa
vo raporte štai, kaip yra pa- x 
sakęs: “Mes matėme kalėji
mus, kuriuose kaliniai’neturi 

irarij,’neT^eTažŽSĮ, nei* 

antklodžių; mums buvp nesu
prantama kai p toks didelis 
skaičius kaliniu galėjo kvė- 
puoli tokiame siaurame plo
te. Kalinių kankinimo at-«» 
■žvilgių Lenkija nužęngė prie 
nclvuTtūrimju tautu, nes tam 
pačiam pranešime sakoma, 
kad iš 300 kankintų'^kabnių 
vienu tarpu išmirė 78.

Isipurio nuo draugingumo ry
šių su Rusiją, kuri duoda j- - \
vairių įsižadu. -

Lenkija, maldama savo 
pralaimėjimą, ėmė rūpintis 
P^balt jūrio valstybes suskal
dyti. Rūpinasi, kad ne visos 
pasiduotų Rusijos įkalbėji
mams; Tuo tiksiu Pilsudskis 
ėirtč katlx"ti apie susigėdini
mą su Lietuva, fcneka apie ' 
Tuisileidimą Vilniaus klausi- 
mo ir draugingūnio ryšių už
mezgimą. - , ,,

(Lenkų politikos pralaimė
jimas Pabalt jūrvje be -abe
jonės vers Lenkija Lietuvai

. , * ♦ —* 

4wh—nuolaidesne ir taikiu---------
<^sne. ,’Bet ar Lenkija prieis 
prie to. kad Lietuvai pripa- m 
žinti Vilnių ir nepriklauso- 
mvbę. tai veikia abejoti. O 
Lietuva pigesne kaina su 
Trenki j a nesilaikys).

H PADARĖ BĖDOS VALDŽIAI* • • *
Kenijos sostinėj, Pekine, 

du Amerikos laivyno jūrei
viu pavogė automobilių prie 

ra' Amerikos ambasados ir pasi- 
rfj. leido po Pekino gatves, 

•m* 1 Smarkiai Išvažiuodami su- 
važinėjo du kymečiu. Iš to 
tarp kyniėčių. kilo didžiau- 
siaspasibiantėjimas. Kvnie- 
čiai kįla prieš Ameriką ir tas 
gali vesti prie maišto prieš 

» svetimtaučiui. *

kų.
Tiesa, Žaliajame Kalne bu

vo susirėmimų apie, kuriuos 
“Rytas” štai ką rašo:' 

“Gruodžio 19 d. vakare a- 
pie 18 vai. prasidėjo susišau
dymai.. iš karto vienas kitas, 
vėl i a u , žnlią-^
jame kalne? Susišaudymai 
truko daugiau~kaip 2 valan
das. Dėl• to mes galime štai 
ką įiranešti: Trys banditai 
bolševikai užpuolė Banuševi- 
čiaus krautuvę Žemaičių gt. 
5 nr. (pil. Petrausko name) 
ir pradėjo plėšti. Netoli sto
vinčiam policininkui buvo 
pranešta ir jis'-skuLmo^rT 
plčšimb’vifdą. Plėšikai, tai 
pastebėję, pradėjo šaudyti ir 
jau norėjo lx‘gti, bet čia pat 
tuoj pribuvo daugiau polici
jos. kareivių ir 5-6 stud. šau
liai. Banditai bolševikai, no
rėdami pabėgti, pradėjo dar 
smarkiau šaudvti. Vienas ju 
Goštautas. Ihivo. tačiau, tuo
jau nukautas. Kitas. Civins- 
kis. šusibarikadavęs antrame 
aukšte, dar atsišaudinėjo. bet 
buvo taip pat nukautas. Tre
čias. jam įbėgant, buvo su
imtas. Plėšikai buvo suspė
ję pagrobti 1000 lt. ir surišti 
šeimininką. Kiekvienas iš jų 
turėjo į>o 2 brauningu 7,65 
kalibro.”

GYVENA BE DAKTARO
DUNBARTON, N. II. — 

is miestelis neturi pasto- 
PRASIDĖJO STREIKAS. ins I tni nožifl’

'• - nt r>er pereitus motus tameFALE KIVER, Mass. ‘ ‘----- 1-------------------------------

Bomard audimmės .atidėjai 
pradėjo streikuoti dėlto, kaęl 
algos tapo nukapotos ant 10 
nuoš. Iš viso sustriūkavo 112 
audėjų

PASIKORĖ UŽ KOJOS
JERSEY CITY, N. J. — 

Peter Maąs. 63 m. amžiaus, 
keletą valandų kabojo ant ge
ležinkelio pylimo. Jis tuo py
limu ėjo. koja užkliuvo ir vir
io,—Pavirto pvlimo žomvn. 
o koja liko užkliuvus. Senas 
ir silpnas būdamas negalėjo 

Pašaliečiai tik 
po koleto valan'dų ji pamate 
ir suteikė pagelba. Jis buvo 
niigalM'ntas ligoninėn.

Nuslinkus upelio kran 
š tikrųjų rastas plyta

f
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paaukštinimą, o už neteisėtą 
liaudininką šulo areštavimą 
pasiūlyta atsistatydinti.

BUVUSIOJI VYRJAUSYBĖ 
. ' JSAIKVOjd MILIJONUS

LITŲ

Socialistiška. - vvriausvlie
■v - ‘ ' • *

pajjaisgrobusi valdžią Į savo
• raukas tuštino yalstvliės iž- , - • V t f ' - •’ ' *

’dąf kad palaikius savo liki
mą. Tautinių mažumų (len- 

- kų, 
vai

** 5

kokius pątenrkinti labai sun
ku. Nesutinkant, vyriausy
bei grėsė pavojus, lies maž.u- 
mos balsuodavo prieš vyriau- 
svbes siūl vii i1 is.

Paskutiniose savo gyvavi
mo dienose social-liaudinin-^ 
kai už mažumų balsus bran
giai mokėjo iŠA'alstvbės iždo. 
%j£auliii “Šiaulietis” rašo: 

^Girdėti, kad pastaruoju 
metu už kiekvieną palaikymą 
klaipėdiečiams ir mažumoms 
vyriausybė mokanti tani tik
romis koncesijomis.. Taip 
antai, už t uteryeliacijos dėl 
studentų mušimu atmetimų 
klaipėdiečių dirbtuvėms, gir
dėt, duodama už 500,000 litų 
užsakymų ir vizas sumažina 
per* pusę. rClmbiirefo pa- 
laikynįą katalikų- mokyklų 
'griovime. klaipėdiečiams y- ’ 
ra, sriyjlūtt pažadėta vokie
čiams tinkamą direktoriją 
pątatyti ir't. t.”

Taigi Lietuvos piliečiams 
buvusioji vyriausybė Inan- 
giai atsėjo, nes turėjo mokė-; 
tijne tik algas, liet ir tautos 
pįlešams vrž balsus— kad tą 
vyriausybę palaikius.

k KALĖJIMU NESULAIKĖ 

' JAUTIŠKAI NUSISTAČIU-
* SIOS VISUOMENĖS

dsuvusioji sočiaiistiška val- 
Sžia išsismaginūsi persekioti 
i^žeidinėti katalikus griebė- 
Sfcaštijausių priemonių. Pa- 

- - leidę gaujas bolševikų po vi
są Lietuvą visuomenės kirši- 
Iiimui, patys ėmėsi areštuo- 

' ti pasižymėjusi ils ir užsitar- 
' liatusius vadus, dėl to, kad 

jife katalikai.
'Ar galimą pateisini i buvu

sią valdžią už areštavimą 
pulk. Grigaliūno-Glovačkio 
arba už areštavimą pulk. Įeit. 
Plechavičiaus Žinoma, kad 
nė.
. ritelei nepateisinamo bu vu- 
sius valdžios žygių k r iksu o-- 
ntų blokas Įteikė Seimui ,in- 

' leįąieiaęrją pažymėdami ptil- 
kuiinko Glovaękio . nuopel- 

‘ Utis, kuris, esant reikalui gv-Ai,*’ jT ' * • * ‘ •"
nč valstyK's ir tautos re i ka
life mm pat Lietuvos nep’i- 
ktausoniyliės pradžios. / z 
- .*‘Ryias”paduoda, kad kal
tinamajam akte, kuriame iš
minėta visa eilė padėtųjų 
‘‘•Tautos Valios” Įvairiuose 
lit. i.ir. straipsnių, juose ne- 
Itarątą jokiu inkriminuojamų 
uusižėngimų, o tik tautos pa-

1

Toliau interpelacijoje pa- ■ 
žymi: -

”7’ho pat liuku rtpiausybt 
neieafįudju \ tikrarmiT- 

sii nepriklausomybei gre- 
siantį pavojų iš bolševikų pu
sės, kurie skaitlinguos mitin-l 
giu»sr kaip, pav., lapkričioj 
mėn. 9 d. Zitiečiu salėje "irr 
tapk r. mėn. 28 d. Tilmansol 
salėje, valdžią atstovų aki-1 
vaizdoj^ riešui 'šaukė 
yiukluoto sukilimo ir fuutiš-\ 
kasios i ulei i ye ūti jos išžudy-i 
įuo. Ne vienas iš tų kursty
tojų ligšiol ne tik nebaudžia-1 

Imas, liet ir net raukiamas at-1 
šakomyliėn.” Į

• Taigi - prie sočiaiistiškos I 
“demokratiškos” valdžios iš-1 
gamoms bolševikams buvo! 
valia organizuotis ir rengtis 
prie ginkluoto sukilimo, o 
tautiškai nusistačiusiai vt-1 
suomenei, vadams ir laikra
ščiams buvo uždrausta ^įsa
kyti tiesos žodis apie* pražū- 
tingus darbus. Už teisybę bu
vo kemšami Į sunkiųjų darbu 
kalėjimą.

Turėclami Seinų* didžiumą, 
kartif su Menkais, žydais ir 
vokiečiais krikščionių bloku 
interpelaciją atmetė ir net 
nepripažino teisingo reikala
vimo balsus patikrinti. •

DAR VIENĄ PASIENIO PO 
LICININKĄ APIPLĖŠĖ 
Šiomis dienomis du lenkų 

eidininkai ties Alksnėnų kai- •* 
imi užpuolė mūsų -pas pol. 
policininką Vaitkaiti beei
nant jam sargybą, atėmė iš 
jo visus šovinius, pinigus ir 
žiauriai primušė.

PASEKMĖS UOLAUS TAR
NĄ VTM0-“ TIKRAJAI DE Į 

MOKRATIJAI” * '

Naujas Prapuolenio “pasižy-
‘ mėjimas”

Pirmasis Kauno raitosios 
imlicijos rezervo viršininko j 
Prapuolt*nit) “pasižymėji
mas” plačiosios visuomenės 
griežtai pasmerktas, liet jo 
tiesioginio viršininko p. Po
žėlos užgirtas ir net paaukš
tinimą jam suteikęs, buvo be
ginklės studentų ir motern 
Biriuos vaikyn’ias nagaikomis 
• r arklių kanopomis Nr-21'tl.

Antrasis ir paskutinysis 
tuo tarpu Įyyl 
bai nedaugeliui žmonių ma
tant jau aptilsiančioje Lais
vės Alėjoje, ties Karininkų 
Ramove, vėlų vakarą. Tai 
buvo bandininkų suvažiavi
mo atstovo iŠ Ežerėlių žino
mojo jų veikė jo D r. B.uzeli.0 
lygiai neteisėtas sulaikymas, 
kaip ”fašist<»” (mat. jis pą- 
stcliėjęs Prapuoleniui ir jo 
draugui Kirliui, kad nevalia 
esą jiems, nors ir .policijos 
atstovams, teršti šalygatvj) 
i r.nutempiamas- i žvalgybą, 
iš kur šį laimingai ir greitai 
iš«ell»ėjo tik toji vienintelė, 
tur būt. $iūis laikais garan
tija mm nuteisėto ]Milicijos, 
e-gesio. tai. būtent. D-ro Bų- 
7. lio prikląiisimas vienai val- 

. dančiųjų .partijų^ I* to 
"e Areštavo” J’.ųdmiirkų paty

ręs apie lai p..Požela_Biojau 
ėmė ykamlmrti-viKU-Vsayo mi- 
i’isteriškais telelonais. o

SULAIKĖ PINIGDIRBIUS

Kriminalinė policija Šiau- 
geležmkelių 

depo š.i’tkaivi S. KaičiuiĮ ir 
Pas juos be

kratant rasta padirbtų sidab
rinių p< nkių litų vertės mo
netų, devyni gipsiniai mode
liai, cinko, habito, gipso ir 
revolverių. Kaltinamieji pri- 

p ipažim'- dirbę pinigus. Abu 
Į užd a r v t i k ai ėjime.

---------------
1 IŠKASĖ PINIGŲ ■ -

I T?Hedžiaus gyventojas Už
plūs. nuėjęs pasikasti smėlio 
Ii Palemono pili, bekasdamas 
kastuvu užkliudė ntelinį puo
dą. sudaužė ji ir pab*iwd,aug 
sidabrinių monetų. Žmoge
lis be galo nudžiugo, bet no- 

I rodamas pinigus iškeisti, nu
sivylė. kad pinigų niekas lie

jimą. Rasta apie 60 monetų, 
iš kurių žymi dalis sidabri
nės. Iš monetit~žėnklrt spe- 
jauta, kad jos esančios'seuo- 
vės Romos vąMybės pinigai.

v—

ksiTurs Lietuvos vhamme- 
nei ir yVriaiisybci. Arba vvl, 
l‘>ulk. l< it. I’lecbav-ični areš- 
tifoja UŽ tai. kad. kaipo Lie- 
ftęvos a rmijos'ka rimukas, re- 
iųįK-o j ruso kapitono Kali
nčio nevalstybinį. Lietuvos 
nepriklausomybę įžeidžiantį 
ir kariu<»nwiM's garbę žemi- 
nantj. pareiškimą, dūliai kll- 
rib minimas kapitonas Ilgšiui♦ »

1 dar nėra traukintas atsako- 
mybėn.” į .

... < .

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA

Gruodžio 8 d. Lietuvių Dai
lės draugija savo salone 
Kaune Laisves ai..61 atidarė 
Lietuvos dailininkų parodą. 
.Ji gana gausi Įvairiais kūri
niais. Dalyvauja 18 dailinin
kų, iš kurių du skulptoriai. 
Daugiausia kūrinių parodo
je* yra išstatęs p. A. Varnas. 
Žymi jo kūrinių dalis Klai
pėdos vaizdai Įvairių dienos 

ko Xn. 7 d. lar|metu. Pažymėtini p. Žilinus 
x..... .  ..... ir Naruševičiaus portretai

gyvu varsų naturalumu.^
Antra yi<*ta paveikslų skai

čiaus gausumu tenka p. * . . 1 
Žmuidzinavičiui. Visi jo pa
veikslai piešti Lietuvoj jr 
vaizduoja clrarakteringesne 
mūsų gamtos vuAdę arba gy
venimo reiškinį. Laimi gra
žus tinklą taisąs, Nidos žve
jas, .Mete lių bažnyčia ir Eže
ro pakrantė sauleleidv. pa
žymėtinas šiam paveiksle 
dangaifs varsų sutapimas 
tiek^hisykli’igais ir ryškjąjs 

ruožais, kad atrodo lyg tau
tiška niūsų vėliava.. Iš skulp
tūros kūriniu- pažymėlinas 
p. Zikaro vLietuvos nepri- 
klausomyK's |mminklo ppu 
jektas; susidedąs iš Rūbu, 
ky^j-ie Į vrršu proporcingai 
mažėja ir baigiasi moteriškos 
esyln-s statula. • kuri vienoj 
rankoj iškėlusi laiko švyturį, 

L nuleistoj vėliavą. Iš 
visų pa’minklo šonų atvmžl 
duota žymesni lietuvių isto
rijos etapai. P. Rimša yra 
išstatęs Vilniaus didžiojo 
seimo mędalį ir Žemaitės at
vaizdu metini i jone. 1’. .Jo
mantus n&f a t ė. tlitlelį Respu
blikos Prezidento Dr. K. 
Griniaus paveikslą, (autoli- 
togral’ija) 14. Bičiūnas kele
tą iliustracijų Slovackio. 
“Anhelti” ir kelioms 
moms kostiumu eskizų.

p. Morkus pats tuojau nuvy
ko Į žvalgybą paliliosuoti ne
teisėta suimtąjį ir nugink- 
broti ligi sąmonės mistojimo 
nasigė’-usi i’rapuoleni ir jo 
padėjėją Kirlį.

Pasekmės: Kirlys jau at
statytas iŠ vietos, o-Praplio- 
h niui pasiūlyta atsistatydin
ti.

Tai mat kokie buvo laikai: 
už tautiškosios studentijos 
vaikymą Prapuolenis gavo

UŽPUOLIMAI IR ŽUDYMAI 
VILNIAUS KRAŠTE

Žiauriai okupantų perse
kiojami, vietos gyventojai 
netekę ka^t^ybės, priešinasi 
jiems ir kur galėdami puoš— 
juos. Pavyzdžiui. Molodečne 
keli gudai užpuolė policijos 
komisarą Truškovskį ir su-’ 
daužė jam geležinėm lazdom 
galvą. Tarp Suvalkų ir rPra- 
kiškiipnežinomi asnumys no
rėjo nuversti nuo bėgių ėjusi 
ta linija traukinį, tačiau 
jiems nepasisekė tatai pada
ryti. Disnos apskrity atkan
dėtas keleivinis, traukinys, 
kuriuo važiavo Vilnijos poli
tinės policijos vii-šininkas, 
pasižymėjęs žvėrišku žiauriu 
mu. Jis lengvai sužeistas, 
be.t sunkiai sužeistas jo padė
jėjas Danilovičius. Vilniaus 
•vaivada^ Jaelių. neramesnių 
apskri č^n|lmi nist raci j ai šu
tei kč nepaprasti! Įgaliojimų 
malšinti -sukilėlius.

NAUJOJO VILNIAUS^ARKI 
VYSKUPO ŽYGIAI

Spaudos pranešimu, eilė 
lietuvių kunigų, be jokios 
jiriežasties keliami į 

parapijas, o i jų
atkeliami arba aršūs lenkai, 
arba tie kunigai, kurie nors 
ir turi lietuviškas pavardes, 
bet nė žodžio lietuviškai ne-|žmoguL 
moka. Tačiau visus tuos iš
kėlimus viršija kun. Skruo- 
džio paskyrimas i gudišką 
parapiją. Kun. Skruodvs 
VIa Švenčionių “Ryto” švie
timo draugijos- pirmininkas 
ir jo iškėlimas iš lietuvių gy
venamos srities yra ne kas 
ki.ta. kaip lietuvių švietimo 
darbo griovimas.

Bro 
jo palei 
jų nari 
šventes 
žinti ja 

Šv 
dinka 
broliui

r Susipratusių Darbininkų Į 
Kampelis I

nesnės misijos už. laikraštininko misiją. Laiminu 
yLukimo ženklą. Mano pirmtakūnai laimindavo krfc—— 

gių kardus r ginklus, aš beveliju melsti Die- 
js katalikiškojo rašytojo plunksnai.” PIJUS lt. T-š-

SMAS DARBININKŲ KARALIJOJE

jr susipratusių darbininkų karalijoje perversmui 
a Išsijudinę darbininkai ilgai karaliauti vienam 
'a.
kelia virius pirmiausia^pasisavinęs sostą nenori 
Įeš šventes pasileido į darbą ir gavo keletą nau- 
arbininkui” naujų skaitytojų. Ir štai dar prieš 
ėjo i ‘‘Darbininko” sostinę ir pareikalavo grą-»

t davėme ramybę žemiškiems sostams,, ir brolio Je- 
nejūdinome. šventes praleidus grąžiname sostą 

jliavičiui.
e sąraše paduodame vardus su balsais naują

kurie šventėse ir prieš gražiai pasidarbavo. Gar-

prisidėjo nauju darbuotojų ir senieji žymiai pa- ’ 
skaičiumi, tad rezultatai atrodo sekančiai:

LDS. 2 kp., Montello, Mass.
VIČIUS J. turi __________

LDS. 72 kp., Detroit, Mich.
S V. turi__ ...___________________

BEDARBIAI PAGROBĖ VIL
NIAUS BURMISTRĄ

Vilniaus miesto valdybon 
Įsiveržė keli šimįįii bedarbių, 
išvaikė tarnautojus ir paėmė 
Įkaitu burmistrą Bairkovskį. 
Bedarbiai įvikalauja^ųonos . 
ir darbo ir grasina Bankovs- 
ki nužudyti, jei jų reikalavi- , 
mai nebus patenkinti. -Po 
ginkluoto susirėmimo polici
jos su Išdarbiais, burmis
tras pavyko išgelbėti. Tą pat 
dieną jis atsistatydino.

Skelbimus • salima įteikti 
‘‘Ryto” Administracijai Kau
ne. Ožeškienės gt. 3.' Litliuania. 
ar Skelbimu Biurams..

SKELBIMU KAINOS:

; Petito eilutei ar jos vietai

(37,5 milini.)

a) po teksto___ ______  60
b) prieš tekstą........'.___ 120
c) tekste.... ........   150

Tas, kuris daug kalba, retai 
išpildo prižadėjimus, pilnus 
žmogus visumet trokšta, kad j 
žodžių nebūtų daugiau kai 
darbų. — Kinų išmintis. •

-------------------------------------------------------------------

IDabar Ne Senia
_ _ Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių ^Ty

kių. kiek.vienain gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasaul 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” .

’ “TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Li 
tavos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomenini^ gy 
nimo klausimais; be to. deda Įdomių apysakų, eilių, į 
miųjų Ųietuvos žmonių gyvenimo aprašymų-ir t. t., o•

’ to. dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda Įžymaus I 
t u vos veikėjo paveikslą. ’

I’žsisakę “TRIMITĄ” metams’*.arba pusei fn 
gauna priedo įdomią 166 pusi, knygą “špionažo pas 
Ks/’ užsisakę trims mėnesiam* gauna 60 pusi, eilių 
kini “Vakaro kaukės.”’*

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam sūri 
šiam penkius nhujus prenumeratorius ir prisimint 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje melams 13 litų. 
nn*tu 7 lt. 50e. ir trims menesiams 3 lt. 75c. l’žsien 
gubai., La t v i.joj, Vokietijoj ir Estijoj taip jut, kai 
tuvoje. * .

“TRIMITO” adresas: Kaimas, Laisvės Alėja,

L. D. S. 14 kp., Newark, N. J.
S A. turi____________ ____________

LDS. 13 kp., Philadelphia, Pa.
RAITĖ Ona turi........ ........V2_______..............2... 130

LDS. 1 kp., South Boston, Mass.
Petras turi____ __________ :____________ 120
LAltĖ Marcelė turi__ __________________ 110

L. D. S. 65kp., Nashua, N. H. *
DZEIKA K. J. turi...._......____________ ____

L. D. S. 51 kp;, Cleveland, Orto
YS P. A. turi______ _  . ■ •

x LDS. 80 kp., Kenosha, Wis.
DYS P. turi.___________ ________ .

LDS. 3 kp., Norwood, Mass.
OMAITIENĖ Ona turi____ ____ ______________ no

LDS. 103 kp., Philadelphia, Pa.
ANIŠKIS A. turi_____ ^ _ _____ 1—_ ______ __110 ”

LDS. 5 kuopos, Waterbury, Conn.
JN. ,J. BAKŠYS turi ____ ___ ____ _ _________150

KLIMAS J. A. turi ...... ........... lin
KRIKŠČIŪNAS A. P., Washington Depot, Ct., turi—.110 
BALKUNTENĖ Ona.MOunt Carinei, Pa., turi____ ,„105 - .

LDS. 70 kp., Lavvrence, Mass.
102TAPORAUSKAS J. turi_. .........J____ ______

Siųskite naujų narių arba “Darbininko” skaitytoją var- 
dus pažymėdami kas prirašė, kad mes galėtume atiduoti bal
sus tam, kuriam priklauso.

Mes norime įtraukti į darbuotojų sąrašą visų kolonijų, žy
miausius narius^ prietelius ir rėmėjus. Tad kviečiame į darbą 
visus.

Koks džiaugsmas bus mums visiems darbininkams, jei po 
3 mėnesių darbo galėsime pasidžiaugti, kad laimėjome LDS. ir 
“Darbininkui” 10,000 naujų narių ir naujų skaitytojų.

Mes galime tat padaryti, jeigu tik visi bendromis pajėgomis 
eisime vienu keliu prie užsibriežtojo tikslo.
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DVASIŠKU SKTYMELIŲ SKYRIUS

PASAKYKIT VISIEMS

DieVo ra

1. Stisivieniji- 
Įalįškuojti Sostu 
ffvvenanėiu at-

pats jį skaitydamas ir kitus 
■ragindamas, tas gelbsti dau
gelio Žmonių. ištisu tautu 
gyvybę.

LIETUVON IR Iš -
LTETUVOS
PER HAMBURGĄ

Musų 3 varyklių garlaiviais 
ALBEKT BAT.T.IN, HATJBURO 

RESOI.UTF, RET.IAKCE 

DECTSHLAND 

ir populhiriski vieno kabin 
laivai.

CT.EVKT.AND. WE.STPHAT.EA' 

THUBTNGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš
New York’o—garlaivals 

THURINGIA IR WfcSTPHALIA 

Sustoja Bostone 
Asmeniškai vadovaujamos 

Europinčs keliones

tai musų specialybė ir ilgų metų prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos. 

M. A. NORKŪNAS
Iii Plėasant St., Lawrence. Mass.

Kur rasi tą ramvlu;, šeimynos tėve, kurs būdamas lau
piusiai taip dažnai apie savo mylimus vaikelius, savo 
Fną paliktą namieje. * r

Ateina vakaras, sugrįžti nuilsęs, pavargęs ruo dienos
i?1* j mielą židinį, bet čia nejauti tokio žmonos nu si šyp-| nes čia rasite Dievą. (“Žvaigžde”)

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Kalbamos kasdien per Aktovą
(»1. atl. kiekvienoj Aktovos dienoj) PRIEŠ KRIKŠČIONIŲ 

SĄJUNGAS

Turku Vyriausybė uždrau 
dusi visas krikščionių jauni 
mo sąjungas, nes šie nori sa 
vo raginimais atitraukti tu r 

i kus nuo jų tikėjimo.

---------
VISUOTINI ATLAIDAI

■ f

į Šventasis Tėvas suteikė vi JE"« — .
siekus atlaidus visiems tikiu 
tiesiems, Jurie Aktovos pir
mą arba paskutinę dieną, pa 
prastose išlygose priims Šv 
Koiduuiją.

Kristaus meilė, kuria jis 
nuo amžių myli žmones, yra' 
be- ribų. Ji perviršija visokį 
pažinimą, apima visą žemę, 
tęsiasi nuo amžių iki amžių, 
visus tikinčiuosius jjyelia į 
viršgamtini gyveninei ir i€š 
meilės Kristaus nori visus 
žmones padaryti dangaus gy
ventojais. Iš meilės apleido 
dangaus sostą ir. priėmęs 
žmogaus išvaizdą, mokė žmo
nes kaip tas, kurs turi galę, 
ir valdžios, o no kaip Rašto 
žinovai ir pariziejai. Iš mei
lės Kristus “perėjo gerą da
rydamas i ąj^dydamas „vi
sus nelaiminguosius kurie e r 
tik pasidavė jo valiai.

Gainiojos Kanoje-vestu
vės. Ten buvo Jėzus su savo 
motina ir mokytiniais. Jau
navedžiai pritHiksta vyno, 
Kristus liepia pripilti šešios 

'akmeninius indus vandens ir 
jį paverčia/vvnu.

• 'Kada-'diUi minia žmonių 
atėjusi ant kalno klausvti 
dieviškojo mokslo ir pamaty
ti stebuklų, kuriuos jis darė 
ant ligonių, išniko. Kristus 
padaugina penkis miežienės 
duonos kepalus ir dvi žuvį.ir 
privalgydina viso apie pen
kis tūkstančius vyru.

“Štai, moteriške, dvyliką

nnisis balandis arba pašautas i s (Kinui paukštei i s.čia randa 
"savo prieglaudą.Ir kirk kartų avelė ištrūkusi nuo kruvilkit 
.žmogaus peilio, ir nukirptas avinėlis netekęs savo nesutepto 
apdaro atbėga skųsdamiesi pas šiuos mūrusę. Tuomet at
sidaro vienuolyno dnrys ir Dangaus Karaiienr^hvrija pri
ima atsiskyrėli avinėlį, gydo avelės žaizdas, guodžia ne*-r 
laimingąjį, kurs nori ilsėtis Jos prieglolistyjo,

O sielos, nerandančios susiraminimo, atkreipkite jūsų 
mintį i nekaltą Ala rijos širdies vienuolyną. Varpas jau 
tuoj nutils gaudęs: tetrykšta iš jūsų lūpų malda, prašant 
ramybės iš Jėzaus ir Marijos širdies ir tikrai čia ją rasite.

ria ir įgyvendina puikybe, 
-godumą, paleistuvystę,—pn- 
vvdą, rūstybę, persi rijimą, 
tinginystę.-

Kaip dangus nuo žemės, 
taip Kristaus dvasia skiriasi 
nuo pasaulio dvasios. Tarp 
jų be paliovos>ina arši kova. 
Nuolat vięnĮ^k'itai užduoda 
mirtiną smūgį. Bet kaip Ju
lijonas Apostatas, kuris no
gėjo išnaikinti Katalikų Baž
nyčią ir smarkiai persekiojo 
katalikus, mirdamas išsita
rė : “Galiliejieti, tu mane ap
galėjai!” taip ir Kristaus 
dvasia visuomet ir visur ant 
v i su užtri um f uo j a.

Pasaulio priešta
rauja Krista^siai. Klas
tau s dvasia r^ĮUi meilėje., 
pasaulio.— iw<antoje ir 
pagiežoje. jįkis dvasia 
skatina ieškoM-miausiai 
Dievo karalyste Jo teisy
bės, marintis Ikenti dėl 
Dievo ir savo aįs laimės, 

gi pasaulis sukavalgy
kime, gerkime iįsmiiiki- 
mės, neš rytoj mirti.” 
Kristaus dvasia^. įtikri- 
ną. kad mūsų tikrinė ne 
ant zhmės. bet dan. jr ]<a(į 
jin įipisime-pildyč Dievo 
vai ią, u žl a i kyda naiį sakv- 
mus; pasaulio dvaįs?rnato 
užgrabinio gyveninbe ti
kėjimo ir doros nor]ary- 
ii rojų čia ant žėmef<rjs_ 
taus dvasia nori įgy]inti 
dorybes nuolankurt«nos_ 
mimo, skaistumo. l!ino. 
maldingumo, meilę- ino, 
susiturėjimo: pasatdž"i-

“Piaukite no Amerikos Vėliava**

Nupiginta ten ir atgal kelionė 
trečia klesa j

LIETUVĄ
tik $203.00. ir brangiau per 

Cherbourg ar Bremen
I"\ABAR laikas daryti planus at- 
' lankyti tėvynę 1927 metais. 

Jūsų naudai išeis patyrinėjimas 
nepaprastai gerų įrenginių "ant laivų 
ir operuojamų Suvienytų Valstijų 
Valdžios. —-

Ten rasite patogumų kelionei apie 
kurios nebuvo sapnuota keli metai 

—atgal, sn spcciaičmis ekskursijomis 
sudarytoms iš jūsų pačių tautiečių.

Vasario mėnesį išplauks:
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT

Vasario 9
S. S. GEORGE WASHINGTON 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LEVIATHAN

(via' Cherbourg) 
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčių agentas 
galės suteikti pilnas informacijas 
apie- šitus ir kitus išplaukimus, taipgi 
apie speciales' ekskursijas, kurios 

‘ yra ruošiamos; arba rašykite tiesiai 
pas^

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Šv. Jonas sako*: “Yra dar 
daug ir kitų dalykų, kuriuos 
Jėzus padarė.” Kas tik su 
nusižeminimu ir meile kivi-, 
pėsi prie Kristaus, nei vie
nas neliko apviltas. *'■ > G

Ir link inųsjrKristaus mei
lė nėra mažesnė. Mūsų kū
ną nori net padalyti savo bu
veine kad tik galėtu mumvse 
gyventi ir viešpatauti. Iš mū
sų tereikalauja labai menkų 
dalykėlių, būtent, tikėjimo 
ir meilės. Visuose reikaluo
se kreipkis į Kristų su tikė- 
į.jimu ir meile ir tavo prašv- 
!?nai bus išklausvti.

“Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Alano 
pirmtakūnai laimindavo kri
kščionių karžygių kardus ir 
gTnklus. aš lieveliju melsti 

metii_srrgusi kraujo plūdimu. J)ievą palaimos kafnlikiškojo 
-priėjo iš paskos ir prisilietė jrašvtojo plunksnai. (Pijus 
jo rūbo si,ūlės; nes ji pati sau Į X.) . x -

$203
IŠNEWYOBKOĮ 

Kauną ir Atgal 
f Kirrč* taksai ekstra)

__ Išplaukia kožnų savaitę . 
Svffrįiimui leidimų ir kitu 
tkformacijų kreipkitft pat

Hamburg - A mericaB 
Line 

HAMBURGAMERICAN’ 
LINE

28 Broadway — New %ork

D ĮMIGINK A S 
' ....

vienasake: Jėl prisiliesiu tik 
jo drabužio, pagysiu. Jezus, 
atsigrįžęs ir ją pamatęs, ta
rė : Pasitikėk, duktė, tavo ti
kėjimas tave išgelbėjo? Ir 
tą pačią valandą moteriškė 
pasveiko.” (Mato 9, 20-22).
Valdininkas pasitikęs Kris

tų prašo jį ateiti, ir pagydyti 
jo sūnų, kurs«buyo marina
mas, ir jo H^^rnas veikiai 
liko išklausyt aš** į-

Stabu išti^tajaaą. tarė: 
!“Kelkis, imk savo guolį ir

•> »* •

eik į savo naujus^ Jis tuo
jau atsikėlė ir, pasiėmęs guo
li, nuėjo visa, akivaizdoje.” 
(Mork.2.). J-į 

Iš meilės apvalė raupsuo
tus, akliesiems grąžino regė
jimą, kurtiniams girdėjimą. 
JaJTrui meldžiant prikelia iš 
numirusių jo dukterį,,- našlei 
gražina sūnų, Mortai ir Ma-

‘ ‘ Skruzdė maža, bet kalnus 
suneša.” (Žmonių priežodis j

■  -?—•—n----- 7-*---------- -

■ ' -fc. ■ . »* X , ' .
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su sostine Maskvoje.

o apie tautybės nusilpnė

dalis jų, su Toįiušii 
ky, krypsta j Ūkini 
t i ją, skipitininkus,

i it mes susilaukėme 
Atos stiprybės, o to
pe — vienybė. Toji 
užfiksuota labai ryš
kiajam istoriškam 
s Seimo posėdy, ku- 
iš'vma iš “Rvto” tal-

timui.
[Po to renkamas Seimo pir- 
\in i n kas, kur iiurišrpnka 1i įas 
iv. Respublikos/prezidon- 

ts AL. STU

Suy. Valstijų. Darbo Departmento Statistikų Biuras skelbia 
indomių žinių apie darbininkų našumą ir darbingumą. Tyrinė
jimai parodo, kad darbininkų produktingumas augo nuolatai 
ir dar tebeauga. ----- ‘ I

Produktingumą čia reiškia tas, kad darbininkas dabar per 
valandą daugiau pagamina^' negu seniau pagamindavo.

Tyrinėjimai parodo, kad gumos pramonėj 1925 metais ga
myba buvo didesnė septyniais sykiais, negu ji buvo 1914 m. 
0 darbininkų skaičius tebuvo tik du sykiu didesnis. Išeina 
taip, kad gumo pramonėj darbininkų skaičius padvigubinta. 
Rodos, kad ir gamyba turėjo tik pasidvigubinti. Bet gamyba 
ne padvigubinta, 0 paseptyngubinta.

^Geležies liejimo pramonėj patėmytas tas pat darbininkų 
proauktingumo didėjimas. Toje pramonėje darbininkų darbo 
produktingumas pasidvigubino tarp 1899 ir 1909 metų. Ir po 
to iki 1923 metų produktingumas vėl pasidvigubino. Išeina, 
kad geležies liejyklose vienas darbininkas per valandą, dabar į 
padaro keturis sykius džiugiau, negu jis per vieną valandą pa
darydavo 1899 m. -

Plieno liejyklose daug maž taip kilo produktingumas, kaip- 
ir geležies liejyklose. Toje pramonėje, kaip žinome į vietą 12 
valandų darbo dienos įvesta 8 valandos. Tai pasirodė, kad 
darbininkų skaičiaus nereikėjo padidinti, kad tiek pat darbo 
atlikti. Reiškia dabar darbininkai dirba 8 valandas dienoj ir 
padaro tiek, kiek padarydavo anuomet dirbdamas 12 valandų 
dienoj. 'r

• • -' Darbininkų darbo našumas padidėjo dėl daugelio priežas
čių. Svarbesnėsės priežastys tos: darbininkai vis geriau įpran
ta į darbus, vis geriau pažįsta savo darbo šaką, Darbininkai 
po mažiau valandų; dirbdami nėra taip išvarginami, kaip se- 
niaair todėl jų darbšlyra našesnis. Kompanijos numatai gerina 
mašinas, vis. geriau sutvarko’darbus^ Tos tai yra svarbiausio
sios darbininkų produktingumo didėjimo priežastys.

Iš to aišku, kad darbininkų algos gali iyturi didėti, o dar
bo valandos gali ir turi mažėti. Į tą pusę pakrypęs Amerikos 
darbinįnkų judėjimas ir atgal jis nesitrauks.

Jei kokie kapitalistai ar politikieriai rinkimams artinan
tis pranašauja gerovę, tai yra pamato abejoti apie to tikrumą. 
Bet kada darbininkų išmėgintkvadai apie gerovę šneka, tai 
darbininkuose viltis gąli khtf *\ r

Amerikos Dąrbo Federacijos prezidentas Green užsiminė 
apie tai, ko darbininkai gali tikėtis šiais 1927 metais. Jisai 
tvirtina, kad šiais metais gerovė Suv. Valstijose tversianti, dar
bai eisią gerai. To ženklas esąs algų pakėlimas darbininkams 
rytinių geležinkelių kompanijų, Baltimore & Ohio kompanijos 
šapmenams ir Kanados geležinkelių darbininkams. Toliau ge-, 
ru ženklu esąs tęsimas statybos darbų. Visuose Amerikos di
desniuose centruose statybos darbai vis didesni esą užvedami.

Federacijos prezidentas toliau primena, kad komunistų 
darbuotės suparaližavimas New Yorko mieste yra Amerikos 
darbininkų progreso ženklu. Komunistai New Yorke ypač rū
bų siuvimo pramonėj buvo įsigalėję. Bet jų įsigalėjimas staiga 
susmuko. O taip atsitiko per kaikurių darbininkų vadų ir šiaip 
jau darbininkų uolumą. Komunistai, krikdantieji darbininkų 
unijas ir netvarką dariusieji streikuose; gavo smūgį.

re tik socialdemok
. _ ..-i. L. ’’ i

Hermano mieste ir apylinkėse, Michigano valstijoj, daugu
moj gyvena finai. Apylinkėj yra apie 50 finų farmų. Mieste
lyje jie valdo didžiuosius namus. Jų name yra paštas, jie kon
troliuoja visą miestelio bizni. Bet tie finai to atsiekė ne afeki-l 
tai veikdami, o susimetę į kooperaciją. » -

Hermano finai sujudo veikti dar nesepai — tik 1918 m. Ir 
darbą pradėjo su Aienku kapitalu — tik su $700. Bet darbą 
vedė rūpestingai ir išmintingai. Jie laikėsi vienybėj. Todėl’ 
jie nuolatai stiprėjo ir užvaldė visą miestelį. Nėra Suv. Valsti
jose-kito miestelio, kur kooperatoriai būtų taip viską užvaldę, 
kaip Hermano miestelyje. . ■

* - Finų Amerikoj nėra daugiau, kaip lietuvių. Bet jie ko-, 
operatyviame judėjime-pralenkė Amerikoj visas tautas ir pa
čius amerikonus. Kooperatyvis judėjimas Amerikoj, * tokioje 
didžioje ir pramoningoje šalyje, yra menkas ir tas laikosi ant 
pečių neskaitlingų finų. *

^■verčia dirb-
• Ji partijoms, 
į lybėn tauta 
sjilie s rytojų. 
[Jl nuopelnus, 
Ją darbą Liė- 
Abejoja, todėl 
Byliausia va- 
Ičionys denio- 
I Federacija, 
Inga ir libera- 
tautiška ūki- 

ą pasižadėjo 
kus ir su jais 
iti. Ant kiek 
aika pagerėjo, 

Inių dienraščio 
lakcijos pasvei-
Smetonai: 

sis Tautos ir

tybę. --

Prezidento priesaikoj ino-« 
mentas nepaprastai iškilmin
gas, jaudinantis ir graudus; 
daugelio-atstovi; ir publikos 
akyse ašaros.

Posėdžių salė pilna publi- 
kos. -

Diplomatą ložės taip put. 
pilnos.

_ . (kj A

Po priesaikos Ekscel. Val
stybės Prezidentas apleido 
salę išlydėtas vėl griausmin
gais “VALIO.” .

Per visą šį didžiausios 
reikšmes istoriškąjį .Seimo 
posėdi jaučiama buvo di
džiausia rimtis ir nepapras
tas Lietuvos tikrųjų sūnų 
dvasiojsiisikaupimas ir pasi- 
ryžimas visiems išvien stovė
ti Lietuvos nepriklausomy
bes sargyboje, Nepriklauso
mybes, XII. 17 d. antrą sykį 
atvaduotos.

Taip pat nepaprastai jau
dinantis buvo momentas tuoj 
po naujojo.Respublikos Pre
zidento išrinkimo, kada jį 
pradėjo sveikinti Seimo, ka
riuomenės ir visuomenės ats
tovai. Ats. M. Krupavičiui 
sveikinant naujai išrinktąjį 
Prezidentą ir linkėjant Jam 
Dievofoagalbos, stiprybės, iš
tvermes ir ištiesus jam ran-

it.
Ekscelencija Resp. Prezi

dentas Antanas Smetona pri
siekia Visagalio Viešpaties 
~ I • ir

Studentą Klubas Neo-Lithi- 
uania š. m. sausio 8 d. 7:30 
vai. vakare rengia Klaipėdos 
sukilimo paminėjimą Liet 
Laisvės JSvetainėjc ‘̂269 2nd 
St.. antrame aukšte. Kalbės 
žymūs visuomenės veikėjai j 
k. a. tietuvos vicc=konsulas 
iš Naujorko p. P. Daužvar- 
dis, “Garso"-red. p. M. Žil
ius,' nesenai iš Lietuvos grį
žęs muzikas p. A. Visminas^ 
<tn sukilimo įlalv viii studcii- 
tai clizabetlrieriai Kastas ir 
Julius Jiirgėlos ir kiti; jždn- 
ga 25 centai. jokiu kolcktų 
nebus.

Visi tautiniai nusistatę lie
tuviai kviečiami vra atšilau- 
kvtii šj svarlmlls įvykio pa
minėjimą. išgirsti sukilimo 
Istoriją iTErmių lietui ių ir iš- 
sukilimo kovų dalyvių lūpų. 
Tai reta proga! • ,

Baliai pastačius 
Istybės viršūnėje 
lamstai Lietuvos 
lis primti mūsų 
|ir visų jos ben- 
bardu kuo širdin- 
feikinimus ir lin- 
-ai-bingai pakelti

tuvai niek 
jiems pav< 
dovybė. • ] 
kratai, I 
Ūkininkų i 
Ii, bet gri 
ninku pi 
remti tau! 
bendradaf 
politinė 
rodo kr 
“Rytas’ 
kiminas

“Garį

Vaisi gi

Taut 
Tamstą 
ir įteiki 
likimą] 

Redald 
drada! 
giausii 
kėjiml 
sunkBstvbės Vado našta 
ir sB1 Lietuvai šviesią

“Gerai, kad paskubė
jote nes po kelių dienų 
Kaune būtų plevėsavu
sios raudonos vėliavos.”

V. Požėlos, socialdemokrato, 
buv. Lietuvos Vidaus Reikalu 
Ministerlo išsireiškimus.

Lietuvos “tikrosios demo
kratijos” pražūtingi Lietu- 
■vai darbai galutinai apsivai
nikavo tautos išniekinimu ir 
jos kiblių obalsių patreinpi- 
mu lapkričio 21 dieną. Apie 
tos dienos įvykius netenka 
daug kalbėti. Jiems vardas 
— ne “tikroji demokratija,” 
bet “tikrasis vandalizmas,” 
nes pavartotasis prieš tautiš
kąją studentiją smurtas buvo 
tiek žiaurus ir nuožmus, kad 
ir tokio pasielgimo vandaliz- 
nnt pavadinti dar maža. Nuo 
raudonųjų dvelkimų buvu
sioji vyriausybė apsvaigusi, 
nagaiką pavartojo ne už 
priešvalstybinį studentijos 
nusiteikimą, bet už . Tautos 
Himno giedojimą ir už viešą 
protestavimą dėl Lietuvos li- 
citacijos lenkams ir bolševi
kams. Gi, savo-ekzekucijas 
užbaįgė Karo Muziejaus sod
nely, kur tūno paminklas žu- 
Lvusiems už Lietuvos laisvę, 
kur lietuvis ne važiuotas, ne 
raitas (kaip Požėlos šatrai 
pai), bet pėsčias, kilniais pa
garbos jausmais apsigaubęs 
eina pagerbti savo karžygių, 
kurie'gywbę atidavė už Lie- 
tu vos laisvę, kurių kaule: 
pūva už Lietuvos* Tautos 

pHinmo skambėjimą. Argi 
reikėjo dar didesnio tautos 

Į jausmų paniekinimo, dar di
desnio jos idealų įžeidimo?! 
Rodos, kad ne tik tikras lie
tuvis, bet ir svetimtautis pri
pažins, kad tas, kas dėjosi 
pas mus, tai toli nuo cLemo- 
k^atybės, nuo solidarumo ir 
laisvės, apie kurią mūšų Nau- 
dininkiškai socialdemomt*- 
tiškoji “demokratija” sere- 

Inadas dainuodavo.

NSKIS.
| Toliau, posėdžiui pirmi
ninkaujant jau naujam Pir- 
hnninkui, įvyksta Valstybės 
Prezidento rinkiniai. Posėdy 
daly ra u ja daugiau pusės — 
43 atstovai.

Respublikos Prezidentu iš- 
renkamas absoliučia balsu 
■daugumą- ■•LYTA .V.L'y S M PI
TONĄ, pirmasis Lietuvoj 
Valstvliės Prezidentas. Tš- * 9
rinkimas lydimas tokiais 
griausmingais, entuziastiš
kais “Valio.” kokių Seimas 
negirdėjo dar nė vieno kar
to.

•Kairiai išrinktas Vręziden- 
tas daro priesaiką, kuria pri- 

■ša- ė iii ė Ė kseel. \ t rki ryškd/Ms 
►ar- Metropolitas Skvireckas, ly- 
so- dimas kana u n. Šaulio.

rusų išgvildenta, tai mūsų cialistusl T 
socialistų manoma praktis- žada rimtai 
kai gyvendmti. Štai kokie diečiaiirle: 
socializmo konservatoriai tie vėjais dėsis 
mūsų socialistai ir jų pase- valdžios. r. 
kėjai liaudininkai! Štai ko- Pagaliau, i 
kie minties išgverėliai stojo juto tikrąj 
prie Lietuvos vairo! Ne- ninką — Li 
nuostabu, kad pastarųjų die- nebedrįs jo 

• • • • •   • •
nų viešpačiai prarado tautos s10!1 pozici 
idealą. O tokiomis sulygo- bet turės S 
mis~ begyvenant tauta negi kitaip Seni 
gali laukti šviesios ateities. paskelbi 
“Tauta kurį laiką gali gy- kurie, žinoi 
venti be idealo, bet istorija kins baudi 
mus moko, kad tokiomis są- mokratų ei 
lygomis jos gyvenimas yra TaStosrc 
neilgas” — sako Lebonas. ti, o ne pat 

Nuo tautinio idealo nuto- Susitelkusi 
lusi valdžia, neteko politinio atneš skai 
proto. Ji sumanė prieiti prie Apie tauti 
politinio teroro. Požėlos sva-kaP^e F1 lia 
jojamąjai vėliavai Kaune 
plevėsuoti neleido tautiškoji 
visuomenė, o todėl senoji vy
riausybe sumanė suimti žy
mesniuosius opozicijos va
dus, jų tarpe p. A. Smetoną, 
prof.- Voldemarą, Krupavi- 

’ Čių, Ambrozaitį, Skipitį ir 
kitus. Generalio Štabo vir
šininkas jau pradėjo suimi
nėti kai kuriuos karius. , Ka
riuomenė buvo priversta im
tis griežtų priemonių, ir su
dariusi laikinąją karo val- 
džą, gruodžo 17 d. 3 vai. nak
ties pašalino Sleževičiaus ka
binėta ir vvriausia valdžia

«. V 4.

perdavė pirmajam Lietuvos 
Prezidentui A. Smetonai.Ta- 
čiau laikinoji karo valdžia 
greit pasibaigė, nes tos pat 
dienos vakarą atsistatydino 
Sleževičiaus kabinetas ir 
naują kabinetą sudarė prof. 
Voldemaras. 18 gruod. nau
jas kabinetas pradėjo eiti sa
vo pareigas. Gruodžio 19 d.

• atsistatydino Respubl/kos 

Prezidentas Dr. Grinius, ku
rio vieton, išrinktas popule- 
riausias Lietuvoje, Pirmas 
Lietuvos Prez. A. Sme
tona, kuriam kariuomenė 
ir visuomenė sukėlė dideliau- 
šią ovaciją. Tame pat posė
dy išrinktas Seimo preziu- 
mas, į kurį įėjo:

Pirmfninkas — Alėksan-’ 
dras Stulginskis (ūk. s.)

I vice-pirinininkas — M. 
Kiupavičius (k. d.)

II vice-pirmininkas — K. 
Ambrozaitis (d. f.)- .

I sekretorius—J. Masiliū
nas (k. d.)

II sekretorius — P. Jočvs
1

Naujas valdžios ir Seimų 
atmainas šalis pasitiko su dį 
deliausiu pasitenkinimu i 
džiaugsmu, nes žlugo pražt 
tinga Lietuvai politika, i 
dusi ją į bolševizmą. Jei 
ne mūsų kariuomenės štai’ 
susibaudimas, tai,tikrai bi 
įvykę tas, ką yra paša 
buvęs vidaus reikalų minis 
ris V. Požėla (socialdei 
kratas), karininkams ji aį 
Įtuojant: “Gerai, kad pas 
į liejot, ries po kelių dl 
t Kaune bjįtų plevėsavai 
raudonos vėliavos.” r J 

Bet, laimei. Poželos-uy- 
nytas teroras nepavyko!* 
vietoje įvyko taip dail> 
laukta tautos vienybe. B- 
tiškosios srovės tamprli- 
glaudū savo penius irljo

Kitas socialdemokratas, 
prainintas lietuvės Sultonu^ 
prof. Čepinskis, iš kokių tai 
fizinių ar matematinių sume
timų, išgalvojo kad Lietuvos 
išganymas, tai tautybės išro- 
vimas, tikybos pątrempimas 
ir krašto poldhizavimas.Tau- 
tybės bei tikybos sugriovimas 
ne taip jau Jengvas^darPas, 
bet užtat polonizacija ėjo kai 
iš pypkės, nes ponui draugui 
Čepinskiui gelbėjo ne tik jo 
kolegos Seime, bet ir Vaišu- 
va.’ '»•*

f

Kiti ministeriai atsižymė
jo ne blogiau už socialdemo- 

i kratus, nes tiek anuos, tiek 
šiuos valdė žydas Finkelštei- 
nas, kuris faktinai buvo ir 
ministeris'pifmininkas. Sle
ževičiui, nabagui, tekdavo 
dekoratyvė visos tos muzikos 
rolė. Gal tokia rolė ir Sleže
vičiui nelabai tiko, bet ka
dangi jo valdžios sostas lai
kėsi intemacionalės traicės: 
žydų (Finkelšteinui diriguo
jant), lenkų ir vokiečių ran
komis, o valdyti Lietuvą no
rėjosi, tai reikėjo kentėti ir 
Lietuvą licituoti.

. _‘Ta i j) mūsų valstybę belici- 
tuojant prieita prie tautos li- 
citaci jos ir prie krašto inter- 
nacionalinimo. “Kazionas” 
oficiozas ‘Lietuva’ ir pusofi- 
ciozas “Lietuvos Žinios” bū-

imą ir palaimintos demo
kratijos laimėjimą. Ir tiesa, 
pastaruoju laiku Lietuvoje 
pradėta niūrus gyvenimas. 
Seimas ir valdžia prarado 
valstybės pagrindą — tauty
bę ii; ėmė riedėti Markso pa
kalnėn. Mūsų “demokra- 
ams” gražiausiu idealu tapo 

atgyvenęs socializmo ir anar- 
cjrijos idealas, nuo kurio at
sižadėjo ne vien taurūs Eu
ropos protai, bet ir mūsųjų 
socialistų kelrodis—Kerens- 
kis, kuris nesenai pareiškė: 
“Aš sakau visai sąmoningai, 
kad objektyviai bet kuli val
džia. kuri pakeis bolševikus, 
bus žingsnis pirmyn. Bet tai 
nereiškia, kad a.š kovosiu lxd 
su kuo ir bet už kokią val
džią. Tati reakcingiausią 
politinė valdžia, paliuosuo- 
janti ekonomiškai kraštą iš 
baudžiavos; duos pamato jai 
atgimti; bet ne čia mūsų ko
vos galas. Mūsų kovos* tiks
las yra: politinė ir socialinė 
demokratiją.

Aš visai sąmoningai kalbu, 
kad kiekviena tvarka^ kuri 
bus lx)lševikus nuvertus, bus 
dėl Rusijos didelis gėris. Aš 
žinau, kad ne vienaspnan pa
sakys: mes į jūsų partiją nei
sime. Ir nereikia. Eikite, 
kur-norite, ir pasilikite su 
savo idee fise’ apie socializ
mą, kuri yra septynesdešini
tą metų liękana.” 
‘ Vadinasi, Kvivnskis. ar- 
šus s<x-ialistas, visiškai so
cializmą pažinęs, tėvynę ke~ 
lia aukščiau už socializmą ar 
socialistinį demokratizmą, 
(li, mūsų politinio gyvenhno 
fen(»ruenai socialdemokratai bendrą darbą dirbti. Ii 
ir liaudininkai ėnrė gyventi 
“scptynesdęšinitų metą 1ie{ 
kana.” Ne l)c pamato sako
ma, kad kas vakarų mokslo 
galvų . išgvildenta, tai rusų 
dar tcbegfildenama. O k§s

į J Klaipė 
jlriaisat 
Jtbartinės Dievo vardu saugosiąs Vate 
1 klajoja.

> ilgi pa- 
los' šeimi- 
i?autą, tad 
Iti. Buvu- 
Į opozici ją, 
fcirbti, nes 

k paleistas 
i rinkimai, 
škai sūnai
ti- socialde-

• 1
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insniu a-
mation Service pagamino ke-
Įpf:i i n terpsi nei

SVEIKINO MARSĄ

Lapkričio menesi, - praeitųr Foreign Language Infor- Kaikurios‘‘openpit” kasyk
los panašios i dideles stadi- 
jas su Įvairiomis lygumomis

Amerikos Pieno ir i 
Industrija

X

pie Suv. Valstiju didžiausiąs 
industrijas. Tos industrijos 
samdo šimtus tūkstąnčių sve
timšalių. Kiekvienas straips-^ 
nis stengsis išaiškinti proce
sus ir produktus, besirišįin- 
eius su tomis industrijomis, 
ir kaip tos industrijos rišasi 
sukios šalies ekonomišku gy-

. veniniu.
Pirmiausia eina.

Amerilioa Plieno ir Geležies
- Industrija

1854 m. Suv. Valstiją 
produkavt^-mažiaus kai de- 

. šimtą nuošimti pasaulio gele
žies ir tik apie ketvirtą nuo
šimtį pasaulio plieno. Šią
dien, šioji šalis produkuoja 
dauginus geležies ir plieno, 
negu visos pasaulio šalys su
dėtos. Tonais, L.......... ......... . .

. JOS pristato beveik pusę viso |keho k“ral laka‘ toauSQs 
pasaulio “pig” geležies irlir '^laikymas labai bran- 
daugiau kai pusę lieto plieno Įk’iai kamuoja. l>ne kiekvie- 
stukiu (ingot steel). 1924 m. '”os slt,įlos kasyklos turi bu- 

£frisame pasaulv.je produkuo-ltl d,delc atdiUa’ Iluosa vleta 
- r ta 64,600,000 didžiu ' tonu ‘k>"Svaiii priėjimui.- Bet ne- 

V geležies, ir 73,500,000 iPalšant vi?h>’ “°I>en Plt;”

ar augštumomis; kitos ilgos 
ir siauros su įlenktais galais 
lyg vašai; kitos ilgos — apie 
viėn&ar dvi myli ilgio, su že
mės paviršiu iškastu apie 100 
pėdų arba dauginus-iki rau
donos rūdos. Pirm negu ga
rinis spatas pasiekė rūdą, tai' 
milijonai kufiikų jardų.vir
šutinės žemės turi būti pra
šalinta. Iš Minnesotos kasyk
lų, rūda pasiųsta į Dulutli ir 
T\vo Harbors kur kraunama 
,į laivus. Krovimas labai sku
biai atliekamas. 10,000 tonų 
laivas į tris valandas gali bū
ti prikrautas, ir į kelias mi
liutas po tam pradeda savo 
kelionę.

. Bet šitas “open pit” kasi- 
’ imas vra lobai brangus. DL-. mv oui»e»aii-

Suv. Valsti- dlejlganniai sPatai h-gt'lz-

kam netarti, šiandien dide- 
lės cemento įstaigos ' Pitts- 
burgh’e, Chicagoje ii- Duluth 
produkuoja suvirs 12,000,000 
bačkų cemento kasmet.

Pittsbuigh’as buvo pirmas 
didelis plieno indūstrijos 
centras. Nes visai netoli ra- f 
dosi anglies kasyklos, turėjo^' 
užtektinai naturalio gazo, ir 
gelžkelių parankumai buvo 
kuogeriausi. Cleveland’as, 
pusiaukelyje tarp rūdos iiį 
anglies.* ir Mahoning iy She- 
nango Vallev distriktai Ohio 
valstijoj, yra plieno ir gele
žies centrai. South Chieago 
turi didelę plieno gaminimo 
į staiga,netoli didžiausio gelž
kelių ' centro pasaulyje, ir 
Lake Michigan suteikia leng
vą ir pigifpergabenimų. rū
dos. Yra daugybė kasyklų 
Illinois ir Indianoj. • Gary 
yra tik kelios mylios iš South 
Chicaero.

ūda randama ru-Geležiė _______________
dos. sluogsnŪĮOse sumišusi su 
geležim, o.\ 
kuriais nev<

j

didžių tonų plieno, iš tų, šios ! ^asirrias gciesnis, 

šalies dalis buvo 31.400.000 
tonų “pig” geležies ir 37,- 

. 800.000 tonų lieto plieno stu
kių ir plieno liejinių (east-

Ši šalis.-turtinga .geležies 
rūda. Daugiausia geležies 
rūdos pristato - Minnesota. 
Michigan, Wisconsin ir Ala- 
bama valstijos. Kas met a- 
pie 60,000,^00 tonų geležies 

** ^.nf&dsišsiųsta iš Lake Su 
ior kasyklų į plien^Jiejyklas 
Pittsburglre, 
vhieagoje ir kitose įlietose 

t kur randasi geležies ir plię 
no industrijos. Anglis, kai 
akmenis ir kita neišdirbta ( 
medžiaga, kas reikalinga 
produkuoti geležį, randasi < 
visai'netoli plieno centrų. < 

\ Produkuoti geležį ”trys
• ^daiktai reikalingi — geležies , 

rūda, koksas ir kalkakme- , 
nis. Garsiausi geležies rūdos 
depozitai yra Minnesota vai

ri stijoj. Minnesotos. rūda la
bai minkšta, panaši į raudo
ną žemę, rankomis lengvai• *

____  sutrupinama, lyg paprasta 
žemė. Čia geležis labai leng
vai iškasama ir pei’galMmi- 

. mas labai pigus. Suvirš pu- 
sės vartojamos Suv. Valsti
jose geležies rūdos, iškasta 
Minnesotoj ir lieveik vfca iŠ-1 
kasta iš taip vadinamų ‘open 
pit” kasyklos yra gilios duo- 
£it” kasyklos yra gilos duo- 

ės. T< >s gilios duobes pana
šios i dideles skvles žemei.*■ •
.Aplink jas nematyti jokio 
judėjimo, tik yra ir ten ke
lios .švm'Sos. jokio triukšmo 
negirdėti, vien tik inžino 
piirtAvimas, rūdos toli.' toli 
skylėj. ' Per vieną naktį ga
lima išimti iš vienos dideles 
duolu s net 15.000 Gurų grle- 
žies rūdos. Ta rūda pasiųs 
ta į plieno centrus, kurie ran
dasi netoli anglies kasyklų, 
nes koksas, kuris reikalingas 
sntirpinimo proceso yra pa
gamintas iš anglies. Ameri
koje. kaip ir kitose Wilvs\ 

geležies rūda’ nugalienarna 
iru. kur l■;lllda.^i<lllgliA. 
anglis^kurrandasi rūda, nesįT>4,irilnn<l 
ekonomiškiau taip daryti.|j,įi)(gal tie rife

v •

%

- X

Antrą svarbią vietą užima 
anglis. Connellsville distrik- 
tas, netoli Pittsburgh’o yra 
tipiškas anglies centras. Čia 
randasi Standard Mine No. 
1. Šita kasykla kas dvide- 
šimts-keturias valandas iš
siunčia 1,200 tonų anglies sa- 

> vo kokso pečiams—kurie de
ga kaip krutamu jų paveiks
lų perstatymai Dante’s pra
garo. Visa anglis turi būti 

įdaryta i koksą pirm negu 
pasiųsta į “blast furnaces.” 

nmellsville apielinkėj apie 
videšiints-aštuntas nuošim

tis anglies dūmais nueina, ir 
tie dūmai turi priedinių pro
duktų (bv produets), kurie 
verti tiek kiek verta anglis. 
Sulaikyti tokį išeikvojimą, 
“priedinių produktų kokso 
pečiai” įvesti.. Tie nauji pe
čiai sutaupo viską ir kokso 
dauginus pagaminta. Suv. 
Valstijų Plieno Korporaci
jos įstaiga Gary, Indianoj, 
turi daugelį šitų priedinių 
produktui pečių dviejose eilė
se. Beveik pusė sutaupyto 
gazo vartojama įkaitinti pa
čius pečius, liekamas varto
jamas ugniakuriams (open 
heartbs) ir pečių įkaitini- 
ihui. Kiekviena tona anglies 
pristato netik 75 nuošimtį 
kokso ir 10,000 pėdų gazo. 
bet 5 galionus smalos ir nuo 
20 iki 25 svarų “amonia sul- 
pliate” arba nuo 3 iki 5 sva
rų skystos amoni jos. Iš ga- 
zo ištraukta nuo 1.1 iki 3.7 
galionai lienzoliaus, ir tunai
tis teluol. svarbiausias siulė- 
tini.s_stipriausios eksplroduo- 
jtmčios. medžiagos. Galima 
sakyti, kad viskas ištraukta 
iš anglies.

Trečias sudėtinis yra kalk
akmenis — “valei t e”—- ros

f -t'”-L -'S2—-—'' -■

vienu metu oriai 
sikalbėti su žemės 
sužinoti-om atmainų eigą 
tTt Taip p>ngtain 
viui nebus baisiynei n 
migla, nei audrosi 193 
tais Europoje nebus <3 
vietų, iš ku-i 
negalima bus nuvykti per 24 - 
valandas. Ilgesniomis oro 
susisiekimo linijomis bus lai- 
komos Londonas, Maskva ir " 
Madridas — Maskva, o Lon- I 
donas — Berlynas, Viena į 
Berlynas. Kaunas — Berly
nas bus tiktai trumpi oro su
sisiekimo atstumai.

baigia’1901 m
Plieno Korporacija formuo
ta. Buvo formuota suvieniji
mu Carnegie Steel Corpora- 
fion, Eederal Steel Compa- 
ny, Tlie Lake Superior Con- 
solidated Iron Minės, The 
American Bridže Companv 
ir kitų didžiulių industriališ- 
kų kompanijų. . EĮBert H. R. 
Gary, Federal Steel Kompa
nijos prezidentas, Andre\v 
Carnegie, Carnegie Steel 
Konip. savininkas, ''Charles 
M, Sclrvvab, Carnegie Kom
panijos viršinię^ąs, ir JT. P. 
Morgan, bankieri’uš buvo 
svarbiausi vyrai,- kurie įvyk
do tą suvienijimą. Korpora
cijos turtas dasiekė $2,500,- 
000.000. 1925 m. pelnas bu
vo su virš $173,000,000. Tais 
pat metais samdė 249.833 
darbininkus, kuriems algoms 
buvo išmokėta $456,740.355.

Šitos korporacijas priedi- 
nės kompanijos įvairių užsi
ėmimu, turi — 142suskaldė- 

•> •» 1------ •/

mo pečių, 366 plieno įstaigas, 
584 įvairių rūšių metalų ko- 
čiotuvus, suvirs 100 geležies 
rūdos nuosavybių, 438,354 
akrus anglies (kokso), ir 
320,495 akrus garinio ir gazi- 
nio auglio. Priedinęs (sub- 
sidiarv) kompanijos turi 57 
kokso įstaigas su 16,42^.1)6- 
čiais ii~3,284 “priedinių pro
duktų” pečius. Jų gelžkelių 
linija turi 3,862 mylias (nuo
savas ir pasamdytas). 464 
garibius inžinūš it 61,916 ka- 
ni. - k*

1925m. Suv. Valstijų Plie
no Korporacija samdė 250,- 
000 .darbininkų, ir tų metų 
gruodžio mėnesy,'turėj o 149,- 
649 užregistruotus akcionie- 
rius. Iš tų akcionierių 47,- 
647 buvo KArporacijos dar
bininkai ir jų akcijos vertos 
iki 80 milijonų .dolerių. _Tos 
priedinės kompanijos yra 
National Tūbe Companv, 
American Steel ir Wire Co., 
American Bridge. Companv, 
Illinois Steel Co., Tennessee 
Coal, Iron and Railroad Co., 
Carnegie Steel Co.,American 
Sheet ir Tin Plate Companv. 
Federal Shipbuilding Co. 

'^JyrtasjĮidelis plieno ir gele
žies suvienijimas ir kuris su
sideda iš 54 kompanijų yra 
Betlileheni Steel Korporaci
ja. kuri buvo'inkorporuota 
4904 metuose, ir kurios gal
va yra Charles M. Sclivab. 
Korporacijos didžiausios 
Turtus $617.855, ir pelnas 
1925 metais buvo beveik $39.- 
OOO.fMM). 1925 m. Korporaci
ja pasamdė 60.096 darbinin
kus kurių- algos dąsiekė 

$107,771,949. Šios plieno kor
poracijos priedinės organi
zacijos randasi Pennsylvani- 
jos valstijoj. — Betlilebem, 
•lolmstovn, Costesvllle. Le- 
banoii. Reading ir Steeltoifir 
Lacka\vanna Nevv Yorke ir 
Sparro\vs l^iint Marylando. 
Organizacija turi laivų pa
statymo ir laivų pataisymo D 
s taigas.-į vairiose šalies dalysi*.

- geležies—rūdos.—anglies__ir.
kalkakmeniu nuosdvvlies ir• A •

jūrų ir ežerų laivus. Kitos
- -svarbios plieno ir geležies in
dustrijos organizacijos vrA 
Yoimgstovvn Sheet ant! Tūbe 
<’o.. A'oungsto\yn, O.: Jonės

’ ir Laiiglilin Steel Companv. 
Pittsburgh. Pa., AVisconsin 

r i

kalinga ieškoti naujų kelįų- 

visam oro susisiekimui ^per- 
at ki

tokio pamato. VokieČhioro 
susisiekimo technika sparčiai 
žengia pirmyn. Visų pirma, 
norima padaryti nepavojin
gą oro susisiekimą nakties 
metu. Šioje srityje daromi 
mėginimai, kurie davė gerų 
rezultatų. Pereitais metais 
pradėti nakties skridiniai 
Berlyno—Karaliaučiaus li- 
.nijoj, prijungiant ją Mąs- 

Oro šusisieki- 
:inas nakties metu galės iš- 
konkuruoti susisiekimą gele
žinkeliais ir garlaiviais. 
Skrendant naktį ir dieną ga
lima nuvykti įš Londono i 
Maskvą per 24 
“Lufthanza” 
pranešė, kad šitoks neper
traukiamas susisiekimas die
ną ir naktį bus įvestas iki 
1929 vėliausia ligi
193CT .Tokiam susisiekimui 
bus statomi orlaiviai, kurie 
visai skirsis nucr dabartinių. 
Vieną—orlaivis bus patogus 
antrą visai nepavojingas. 
Naujame orlaivy bus visi pa
togumai. Keleiviai galėslsė-' 
dėti, o.naktį ir miegoti. Iš-j 
važiuojant iš Stokholmo rv-j 
tą, orlaivio valgomajam’ 
kambary galima bus valgyti 
pusryčiai, o pietų nusileisti: 
Romoje. Tokie orlaiviai bus- 
įvesti keturių metų laike vi 
sose Europos oro'susi siekimo; 
linijose.

Orlaivio saugumui, kiek
vienam orlaivy bus įrengtas 
didesnis skaičius galingesnių 
motorų, tam tikras kompa
sas it pusiausbiros matuoto
jas. Svarbiausia tai, kad po 
2 metų kiekvienas orlaivis 
turės bevielį telefoną.. Kiek-

metų, kai kaimyninė planeta tvarkyti ir pastatyti 

Marsas buvo, prisiartinusi 
pi ie žemės,daug žymesnių
pasaulio observatorijų‘ pasi
naudojo šita proga tyrinėji
mo tikslams. Marsas Įnašai 
ištirta planėta/bet apiė^Ąy- 
ra įvairiausių kalbų, kad ji, 
kaip senesnė už'žemę planeta 
ir apsupta oro sluoksniu su- - 
daro pagrindą manyti, jog* 
joj esą gyvybė ir tokių pro-L .. .. . 
tingi! būtybių, kurios gali1 , ’ - ’
iškasti lokius plačius kana-1 
lūs ir sujungti jais labai toli
mus vandenis. Nors tyrinė
jimai nedavė nieko nauja, 
bet verta pažymėti tai, kad 
nuomonė dėl gyvybės Marse 
vyrauja ne tik paprastų pi
liečių tarpe, bet kas nuosta
bu, jog tuo yra įsitikinę net 
du žymūs astronomai profe
soriai. Tą dieną, kada Mar
sas arčiausiai buvo prie že
mės, anglų ptof. R. Mands- 
feldas įteikė paštui sveikini
mą Marsui ir prašė jį juo 
greičiausia’pasiųsti per ra- 
dio. Pašto valdininkas pri
ėmė telegramą ir pareikala
vo apmokėti ją tokia kaina, 
]<aip už telegramas siunčia
mas atviroj jūroj laivams. 
Sunkiau buvo pasiųsti tokia 
pat telegrama prancūzu pro-; 
fešoriūi Sągonui. Radio sto
ties valdininkas ilgai atsisa
kinėjo priimti iš Sagono te
legramą, nurodinėdamas,kad 
Paryžiaus radio .stotis nėra 
sudariusi sutarties su Marsu 
dėl radio telegramų pakeiti
mo, ir tik profesoriaus ver
čiamas, šutiko priimti tele
gramą. Mansfeldas savo te
legramą siuntė angliškai tur 
būt manydamas, kad ir ten 
anglų yra, kurie galės išvers
ti marsiečiams telegramą, o 
prof. Sagonas marsiečių kal
ba, kifrią sužinojęs iš vieno 
žymaus mediumo, ąrba tokio 
žinogaus, kuris atsidusęs to
kioj būklėj, kad yra^iei įni
ręs, nėi gyvas ir klausiamas 
pasakoja apie tokius dalykus 
kurių ligi mediumu pa virs
tant nežinojo. Tasai mediu
mas, kuris pasakė marsiečių 
kalbą, yra kalbėjęs senovės 
indusų, arabų ir kitom kal
bom, kurias patikrinus nete
ko abejoti dėl jų tikrumo. 
Prof. Sagono. nuomone, jei 
tos kalbos pasirodę tikros, tai 
ar verta abejoti dėl marsie
čių kalbos. •

Vis tik manomoji marsie
čių- kalba gana "Savotiška. 
Pa v. Sagona.^pasiuntė Mar
sui tokio turinio telegramą: 
“Opęsti nipidia secoyipa.” 
kas žemiška kalba išvertus 
būtų: — “Žeme siunčia bro- 

’ jliška. sveikinimą.” 
r ' *• _____ J____

valandas. 
direktorius

Rytu muziejaus direkto
rius Budapešte ant vienos 
Buddos stovylos patėniijo 
paslaptingą plyšeli. ‘Nuste
lbs šiuo atradimu, direkto- 
rius Įsitikino, kad šio Indi-2 
jos dievaičio viduriuose esąs 
užslėptas turtas. Perskro-r 
džius stovylą, rasta keli šim
tai seniCiVuksiniu monetų su 
parasĮttš~sawskritų kaMįįjfc |

Be to, stovvlds viduriuose 
rasta amaragdu, Safyrų ir 
perlu 100.000 dolerių vertės.-

renu ir su kai- 
umais. Yra su- 

skaldvmo p&čiaus darbas iš- 
imti oxvgeną r kitus neva
lumus ir palikti geležį. Mo
derniškas suskaldymo pečius 
suėda 2,0(^0 tonų kietos gry
nos medzragos kasdien. Vi- 
sa geležis kuri vartojama pa
gaminti plieną turi kada 
noriČpereiti per suskaldymo 
pečių, kur sutarpintas su 
koksu ir kalkakmeniu. Su
skaldymo pečiai visuomet 
dega. Darbus kituose depar
tamentuose gali sustoti, bet 
kasdien suskaldymo pečius 
turi gaminti “pig irdn,” taip 
vadinamas- nes sutarpintas 
metalas bėgdavo iš pečiaus į 
liejamąsias rindeles. kurios 
vadintos “sows,” iš ųur bėgo 
į mažesnes rindeles pavadin
tas “pig,” ataušti.

Plienas padarytas įvairiais 
būdais. Metalurgistai bety
rinėdami geležies rūdą, rado 
kad mišinys neišdirbtos ge
ležies, kalkakmens ir gelžga
lių (iron seraps) ugniakure 
(open. hcarth) gazo liepspa 
įkaitintas iki augštos tempe
ratūros už kelių valandų pa
daro plieną — ir gerą plieną. 
Šitas procesas pavadinta 
“opeli hearth Reat,*” ir net 
šiądien vartojama. Tas pa
rodo kodėl plieno įstaigose 
nesiranda gelžkelių. Jie yra 
reikalingi ir todėl suvartoja
mi. Kitas būdas pagaminti 
plieną yra vadinamas “Bes- 
semer procesas)” Geriausias 
plienas—vapddium, chrome, 
niekei chrome ir niekei plie
nas — yra elektrišku pečių 
pagamintas.

Gabi gale tie visi procesai 
prisideda prie lieto plieno 
stukių produkcijos* Kuomet 
lietas metalas įlipamas į rai
deles, tai pamatinis žingsnis 
atliktas. Po to reikia tik for
muoti reikalingas formas. 
Nėr, galima minėti visus, 
daiktus, kurie pagaminti iš 
tų stukių.

* • »*.

— Kas met pasirodo sumažė-.. 
I.jimas plieno ir geležies kom
panijų—gal todėl kad visuo
met įvairios kompanijos sii- 
sivienija. Pa.v., 188i)m. 341 
įstaiga ]>r<>dukavo-^-pigjrim.’ 
liet 1890 m. buvo tik 304 j- 
staigos, 1900 m. tik 224. ir 
1905'tik 191. Bet kapitalas

Vjenas laikraštis atstoja . 
tūkstančių kareivių.

Geriausiai žinomas būdas šaltį su
stabdyti yra Hill's Cąscnra-Brouaide- 
Quinine. Miliūnui tą Įrodo kas žicm^» 

i Jis šalti su.'tabdo į 24 valandas. 
i Dang tūkstančiu žmonių ka&ajet mir- 
!š*a’nu<> šalčio pa^-kmių. Viena pneuiao 
ima nukerta 15<\000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gvovk ji geriausia žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside- 

j ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui ■ 
j žinomu. Visos aptiek03 parduodaJĮill’a. - 
Tikrai Gauk Kaina 30c

> CASCARĄ ŠVININE
Raudona Dėžė^OM^ su paveiksiu

I

nia nukerta 15ū,000. Taigi šaltis, daly-
I

Ida. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj.

ni, Olegu 1880 metanu.. TH-
,anv\ Smdk Chi- imis jo laikytojams neapsinKi- 

rago. Ilk; ir Connnonivealth ka ir plačiam žmonių iiaudo- 
- džiausią kombinacija *tski H Stecl (\>. St.LouUjMissouri. jiniui yra per brangus. Bei-

1 ...»

f

!

tas kėliose vietose Sttv. Vals
tijose. Yra siunčiamas Į open 
heartbs, kur vartojamas vi
rimui “pi g iron/L Kuomet 
atlieka savo tikslą, tai išeina 

t •

su kitais nevalumais kaipo 
graužai (slag). šitas priedi- 
Ptis produktas vartojamas
I»hi <iIvf11<eil ioti .{Ift.POniftR 

cementas. Kiek mc-

ORO SUSISIEKIMO ” 
ATEITIS

Vokietijos didžiosios oro 
susisiekimo lM‘ndrovės "LiiFt-į 
lmnzas” direktorius O. Mer
kelis šiomis dienomis supa
žindino vokiečiu spaudos ats
tovus su dabartine oro susi- 
si^jimo būkle ir jos ateitimi. 
.Jo nuomone, dabartinis oro 
susisiekimas tiktai pergyvj^- 
na" išmėginimo laikotarpi.

Visi Skaitykite

Jono Kmito

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ' JOJE YRA VISOKIŲ
Įvairių — patriotingų,
juokingų, rimtu, bet
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra

origmalės

Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
■ a

366. Broadvay, So. Boston, Mass

Mėnesinis leidinys. TIESOS šviesoje nušviečian- 
f tis dienos klausimus.

g Prenumerata lūetams___
* «

į? Atskira knygidė...., .
i Adresas: “TIESOS AIDAI

S 1624 E. FaHs St.,
■■ ■R

• * ......... $1.20 

............10c.
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musų o s vajus." TadT
kviečiame'visu^ narius skait
lingai susirinkti. Ateidami, at- 
siveskite ir naujų narių. '

Raštininkė

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia sayo mokytus vy
rus Ir mokytas moteris- Taip ir pas lietuvius
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 5

BALTOKOMS, MD: / ’T 
» J*'

IPS. 30 kp. metinis, susirin
kimas Įvyks sausio 9 (Ų tuoj 
po pamaldų, parapijos salėje. 
Šiame susirinkime bus renka-* 
ma valdyba šiems metams ir ki
ti svarbūs reikalai.

Svarbu kad j yTv.irįnbiirą 
m. 5:30 vaLtvakare, pobažnv-1aTedų visi nartai. >

* | Vakare bus darbininkiška 
vakarienė, šv. Alponso Svetai
nėj, 7 valandą. Bus gera mu
zika ir šokiai. • »

Ateikite nariai ir paraginki-

V. J.

i

v •

C

t

•v

I

L 
r>

L. V. N. Y. ir N. J. Aps
krities Valdyba mus prašo

A •

į šį suvažiavimą, pagelbėti 
mums organizuotis.

Katalikas, kuris užsirašo ixY ««
skaito bedieviškus raštus yra yra geras, bet kiekvienas geras 
lygus tanų kuris nusipirkęs darbas yra didelis, — Demons- 
šautuvą pasidaro sau galą.

i

1
4 4.

DETROIT, MICH.

Nauja valdyba —

LDS. 72 kp. nfetinihme šasi-
• ę.

—rinkime, kuris Įvyko gruodžio 
j9 <k 1926 išrinkta nauja val
dyba. J susirinkimą atėjo visi 
darbščiausi nariai.

Renkant valdybą nebuvo var- 
> go gauti narių, kurie pasišvęs- 

tą organizacijos labui.
y ’ šią metų valdyboje Tiko iš- 

rinkti šie:

r
•"* ■ *

i B-

WORCESTER, MASS.

Metinis mitingas

LDS. 7 kp. metinis mitingas 
trykš1 sekmadieny, sausio 9 it| 
š. i 
tinėje svetainėje.

Visi nariai.malonėkite susi
rinkti, nes turime svarbių rei
kalų. Taipgi atsiveskite nau
jų nariu prirašyti prie mūsų or-. 
ganizaeijos. Įstojimas, tik 501«* kit«s aWti 

centų. Naujas narys gauna or-1 A. R., iždininkas
ganą “Darbininką’’ du kartu į I 
savaitę ir užsimokėjęs nž visus | 
mettis gauna vieno dolerio ver- Į 
tės knygą dykai.

Nauja valdyba

LDS. 7 k p. nauja valdyba 
šiems metams išrinkta darbštiV I
ir pasišventusi dirbti organiza
cijos labui.

Qia paduosiu jos sąstAtą:

.Tonas Vaitkus, vice-pirm.
Vincas Afozukna. ižd.
Stasys Bilinskas/prot. rašt. 
Motiejus P. ščiuka. fin. rašt. 
Vincas'Greška. maršalka.

Naujai valdybai linkime ge
riausių pasekmių kilniuose dar
niose mūsą brangios LDS. or
ganizacijos labui.

■%

NORWOOD, MASS.

Svarbus pranešimas

Sausio 9 d. j vyks LDS. 3 kuo
pos metinis susirinkimas. Bus 
renkama nauja valdyba šiems 
metams.

Nariai, kurie jaučia esą sko
lingi turėtų atsiteisti ir pradė
ti metus be skolų.

Į Svarbiausias reikalas, tai

VYČIU APSKRITIES 
SEIMELIS

Š. m. sausio 30 d. 6 vai. 
vakare parapinėje salėje, 
kampas Adams Si. ir ; 
York Avė., Ne\vark, N 
šaukiamas N. Y. ir N, J.
stvbių lietuviu studentu ir 
aluninu. visuotinas suvažiavi
mas. Visi lietuviai studentai 
ii- studentės, lanką High 
Schools, kolegijas ar univer-

pąskelbti, jog metinis apskr. sietus, taipgi ir alinimai, 
suvažiavimas, šaukiamas šzkviečiami yra dalyvauti šia i- 
m. sausio.30} d. 2:00 vai. po me suvažiavime. Bus apta- 
piet'parapijos salėje, kam- riama organizacijos kurinio 
pas Adanį^-Št. ir New York ‘reikalas, ir renkama valdyba. 
Avė., Nebark, N. J. Atsto-|Bus keli referentai.

' X * :

vai kviečiami drauge su vi e-1 
tinę kuopa? 'dalyvauti iškil-'

Lietuviai studentai! “Ga- 
unv yai.uiuu , na snausti! Sujuskim. SU-
mingose pamaldose iu cor- kruskim, pasirodykim lietii- 
pore, 11 vai. ryte liet. R. K. 
bažnyčioje. Šis seimelis yra j 
vtin svarbus, kadangi bus j

viais, organizuoki mes ir vei
kime!

... z. ,z Prašome tėvus paraginti
renkama 1927 metams valdv- savo sūnus ir dukteris vvkti 
ba ir komisijos. Po posėdžiu į 
bus draugiška savybės pra
moga.

tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių

. tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia ’ '<
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
riko j.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS'

. YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapiu, iš kuriu 288 puslapiai

užimti paveikslais
Kaina 33.50 Užsisakykite

“DARBININKAS
366 West Broadway Soutb Boston, Mass.

Dvasios Vadas kun. J. Bi
zauskas.

Pranas Gustaitis,, pirm.
Br. Valutkevičius, vice-pirm.

‘ J. Brunza, prot. rast.
. V. Jedinkus, fin. rast. -

J.Usaris, kasierius
J. Zabalevičius ir

*' z-

.Abromaitis, kasos globėjai . 
J. Jankūnas, maršalka.
Visi valdvbos • nariai vra —— — * • *

g pasidarbavę LDS. organi-’
zacijos labui ir taipgi nemažiau 
dirba ir kitose draugijose ir 

_ kuopose. ,
Mūsų kuopa įtraukus darb

ščiausius narius į valdybą šiais 
metais žymiai pakils nariais. 
Valdyba ir visi nariai pasiža
dėjo smarkiau pradėti veikti L. 
D, S. vajuje ir laimėti pirmą 
dovaną.

E'-..“

K.?
&

t •

• Kartą užėmę pirmenybę, va- 
juje* mes jos ir nepaleisime. 
Dirbsime iki pergalės.

Beje, dar buvo išrinkti kny
gų peržiūrėtojai: B. Valutkevi- 
čius ir P. Gustaitis. Korespon- 

z dentas V. Jedinkus.

7 niciat i/ro^ Komiai ja

10,000 NAUJŲ
■i

■R'-- ■ >
t Naujai valdybai geriausio 
L; ;, pasisekimo.

-----------  
^4aW-~-NEWARK, N. J. -

? • ■ 
Nesiduokime pliekti į kailį 

LDS. vajaus reikalai _ mūsų 
kolonijoje beveik stovi ant vie
tos. Mažai kas tuo reikalu rū- 
pinasi. Reikėtų susidomėti.

Sausio 14 d. įvyks LDS. 14 
kp. mitingas, kur apie šį svar
bų reikalą turėsime plačiau pa
kalbėti. Štąįjau beveik pusan- 
tro mėnesio prabėgo, o nies dar 
neišsijudinonie. Kame priežas-

Btis?

Be to, šiame mitinge rinksi
me valdybą šiems metams. Tad, 
ateikite skaitlingai, kad svar
biuosius reikalus galėtume ge-’ 

-j rai apdirbti..
Svarbiausia, kad senieji na

riai būtų liuosi nuo skolą, šia-, 
u me srusirinkime galėsite užsimo- 

.kėti. Neužsimokėjnsieji skriau- 
p’ džiate organizaciją ir kitus dar- 
r bminkus. Pradėkime naujus 
’ įlietus gerai ir tvarkia’.

Narys 
j ' ’ *----------- ---- I

7 ? WORCESTER, MASS.

' „ Nauja kuopa

Šiomis dienomis šventes be- 
leidžiant ant Gedimino Kalno 
susiorganizavo LDS. . nauja 
kuopa. Jos organizatoriais bu- 
vo gerb. kun. J. Čaplikas ir Jo- 

MrAuecaitis. Vėliau para- 
plačian. _______ __

Narys

* PRIERAŠAS., LDS. organi- 
zacija plečiasi. Tas džiugina" 
mus visus, kurie trokštame ir 
dirbame, ka<l sumažinti darbi- 
ninkams vargą ir skurdą. Dar- 
huotojams^knrie pasišvenčia 

Uuns ilurhanĮs yra garbė ir 
jie pelno užmokesnį amžinybė
je. Naujai kuopai Imkinte gy
vuoti ir plėtotis.

CLEVELAND, OHIO

Užsimokėkite'duokles

LDS. 51 kp. ydingas p 
sausio ,13’ d., lietuvių salėje, I 
7:30 vai. vakare. Raginame 
kiekvieną narį ateiti į šį susi
rinkimą, nes turime daug svar
bių reikalų. Neužsimokėjusie- i 
ji, turėtų ateiti ir užsimokėti 
duokles. Be to, kiekvienas ąa- 
rys turi jausti, kad jo priede?* 
mė'atsivesti, bent vieną naują 
narį ir prirašyti prie šios orga
nizacijos. Dal>ar eina L. D. S. ] 
vajus ir mes turime pasidar
buoti. kad kuodanigausia pri
rašius naujų narių ir “Darbi
ninkui” skaft^Jtojų.

Mūsų kolonijoje . katalikai 
permažjd veikia. Reikėtų išsi- 
judintHr pasidarbuoti spaudos 
platinimo darbe. Prirašyųėki- 
me narius, užrašykime “Darbi
ninką” savo giminėms, pažįs
tamiems čia Amerikoje ir Lie
tuvoje. . .

“Darbininkas” visur mėgia
mas ir skaitomas.

šluokime lauk cieilikiškus 
šlamštus, o į jų vietą užrašyki
me gerus katalikiškus"laikra- 
v v • 
S<‘1US.

Tad, ateikite skaitlingai į šį 
susirinkimą, kad galėtume ap
svarstyti visus svarbesnius rei- 

! kalus.1

-X š.

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kuopos naujos val
dybos rinkimas bus sausio 10 d.

t ,

š. m. 7:3O vai. vakare, svetainė
je Soutli 4tli ir Rubli n gatvių.

’ z e

NĮalunėkde į šį .susirinkimą 
ateiti skaitlingai, kad galėtu
me išrinkti dailučių vnblvhą;—

Be to, mes t u r? 
/įdomėti Ta D. S. ir? 
ko” vajumi. Kiekvieno nario 
priedermė yra prirašyti bent 
porų naujų narių prie šios or
ganizacijos. Būtų gerai, kad 
pritašytume ir i»o dangiart. 
Tad, pąiftdykiino pasišventimą 
ir norą pasidarbuoti savo orga
nizacijos labili.

A. B., LDS. 12 kp. rašt.

9

e

9 5 į x f
IX « K prie šio 

taip svarbaus ir kilnaus organizdtyvio 
darbo, naujų narių ir naujų “Darbinin- 

rinkimo. '

Į DARBA BROLIAI, DARBININKAI!

VISO
A

S*

24 DOVANOS
* w

Į
r •

Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų
Antra ” 
Trečia

. Ketvirta ”

i.

$25 
$10 
$5

arba $50 
arba $20 
arba $10

10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui
10 doyanų po dolerį arba už du doleriu vertęs knygų '

* •

9’

M H •

99 '5, •

knygų 
knygų 
knygų

| šį DARBĄ KVIEČIAME VISUS L. D, S. NARIUS, NET IR TUOS, KURIE PRISIRAŠYS VAJUI PRASIDĖJUS
* *• —L *' * 1’’___

' • * ' . * . ' • -
VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS

f

So. Boston, Mass



NIAGARA RALIS, N. Y.

Gruodžio!!, lSirilG įvyko 
£fv. Jurgio parapijinės rekolek
cijos Jufeilejaus Metų atlai
dams įgyti. Rekolekcijų vedė
ju buvo Rocliester, N. Y. lietu-

aitis; Žmonės skaitlingai

'kolekcijų.X- !•* ' * ..j
Gruodžio mėnesio pradžioje 

pradėtas statymas naujos kle
bonijos. Darbas sparčiai eina. 

^Statymas atseis $9000.00. _ Pi
nigai jau surinkti. Pavasary
je prasidės statymas dailios 
bažnyčios ir salės. Bažnyčia 
bus romamj stiliaus.

Gruodžio 31 d. tapo surengta 
Šv. Jurgio Parapijos vakarie- 

. nė ir vienkart buvo sutiktuvės 
Naujų Metų. Vakaras tęsėsi 

J ~ ligi 2 vai. Begalo gražiai ir su
maniai viską sittvąrkė šios ko
lonijos moterys. *

Kalėdų šventes apvaikščiojo
me (^kilmingai ir gražiai.

Švč. Trejybės bažnyčioje 
gerb. klebonas kun. I. Kelmelis 
laikė iškilmingas bernelių mi
šias 12 vai. vidurnakty. Buvo 
3 svetimi kunigai, kurie asista- 
yo laikešv.mišių'. Žmonių bu
vo pilna bažnytėlė.

Gražų ir įspūdingą pamokslą- 
pasakė gerb. klebonas kun. I. 
Kelmelis. Ragino visus užsira
šyti gerus katalikiškus laikra
ščius. Nurodė, kad tie, kurie 
neišgali užsirašyti gali nusi
pirkti prie bažnyčios kas sek
madienį. Tą dieną gana daug 
pavieniais parduota “Darbi- 
ninko.”
-Čia spaudos platinimu dau

giausia užsiima p. A. Kazlus. 
Jam prigelbsti J. Sinkevičius.

Vargšas

— innF^
U S Isg |į
» iui»; H

S CO. ti CHICAGO

AML v.
1 •

. ♦ I
Darbai šiame mieste eina ge

rai. Žmonės gyvena pasiturin
čiai. Lietuviai visų gerbiami 
ir mylimi,xųeS gražiai darbuo
jasi ir šuteknungai gyvena.

* # *

. Darbininkai svajoja sukurti 
Katalikų Darbininkų Sąjungos 
kuopą, o jaunimas mano atgai- 
viijti **Vyčhj” kuopą. Pagy- 
vsafeime ir pamartsžne, kaip 
jiems tas seksis. . .

W. FITCHBURG, MASĮS.

Gruodžio 17 d. mūsų koloniją 
aplankė gerb. kun. Petraitis iš 
Atliplio, Aprūpino lietuvius 
dvasiniais reikalais ir pasakė 
du pamokslu. Ragino skaity
ti katalikiškus laikraščius.

Kažkurios popemė'š dirba
> • r-----------------------------— ■

pilną laiką, o kitos silpniau.
Lietuviai darbininkai čia ne

turi jokios ofganizaeijos. To
dėl veikimo čia neapsireiškia. 
Visi snaudžia ir tiek.

- Darbininkas

Naujoji “Darbininko” spausdinamoji mašina, kuri atspausdina ir sulanksto apie 3,000 egzempliorių i valandą. Einant v • •
rilradus bent keliolikai valandų darbo’ šiai mašinai. - • — — ... yajui pasidarbuokime, kad

Gruodžio 30 d. vakar 
Jurgio i pari 
Brooklyh, N.'Tf* 'įvai

rių studentų organizacijų 
pasitarimas. Dalyvavo atsto- 

Giedros, Columbia 
Liet. . JSt. . Grupės, 

N. Y. U., 
stituto, A- 
IMk'aii-

DETROIT, MICH.
• -4

Likvidavimai kooperacijos
Katrie da turite neatsiėmę pi

nigu už Lietuvių Kooperacijos 
šėrus, tai pasiskubinkit atsiim-* 
ti. Pasivėlavę negaus nieko. Iš- 

igs vasario 
mėn. 1927. Pinigų da yra pen
ki šimtai dolerių. Šerų vertė 
$1.75. Iždininko antrašas: Ed. 
Šeputis? 11343 Carddni Avė., 
Detroit, Mieli.

salėje mokėjimas pakibai

<1 ir moterų. Jus galit gauti 
l,l,e Bile kokioje vaėstinyčiojė. 
t jas Įtėr 2Ų dieni) ir jei nebūsit 
bitas. sugrųžinkit ja<Q atgal 
nkui, gausit atgal savo pinigus., 
žiūrėkit, kad gautumėt Nuga-' 

imitacijos neatliks reikalingo

Šios kolonijos lietuviai bega
lo nudžiugo, kuomet dftsižino- 
jo apie perversmą Lietuvoje. 
Daugel sako: “Gerai padarė, 
kad žycjpalaikius ir lenkber- 
nius sukišo f kalėjimą ir pra
varė nuo valstybinio vairo 
kiaulių ganyti.”

Radįo Stotis SGP.

PHILADELPHIA, PA.
Man teko 2-ro sausio sueiti 

su “sautiečiais” irihuo jii tai 
girdėjau, kad pas juos jau yra 
pradėtas Darbininkų Sąjungos 
vajus. Ir kaip matyt, turbūt 
jis ten neblogiausiai eina, vys
tas, nes tik viena gerk', p-lė O- 
na Unguraitė, (333 "VVharton 
St., Phila., Pa.) turi sužvejojus 
10 naujų skaitytojų. Ji užra
šinėja taipogi norintiems ir ki
tus lietuvių katalikų naujien- 
raščius.

PHILADELPHIA, Pa—čia 
taip vadinama “Pliiladelpliijos 
Lietuvių Veikėjų Taryba” pas
kiausiu laiku užgyrė gratulaci- 
ją Lietuvos naujai valdžiai ve 
tokio turinio: — “Philadelphi- 
jos Lietuvių Veikėjų Taryba, 
savo metiniame susirinkime, 2 
d. sausio, 1927 m. išreiškė savo 
dūki Į džiaugsmą, kad... kad ir 
Vūj Lietuvoj Įgijo valdžią tie, 
kurie vairuos. Lįgtuvos laiveli 
link saulės... link' šviesesnės 
ateities. . ......

Todėl gi Taryba ir siunčia 
gratuliaeiją labai gerb. ponui 
Antanui Smetonai, dabartiniam 
Lietuvos Prezidentui ir visiems 
jo'draugams. kurie kartu su 
juo prašalino kunktatorius ir 
renegatus nuo valdžios mūsų 
brangios tėvynes — Lietuvos.

(Seka parašai).
Tarybininkas

Richmondietis

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Maironies Literatinė Draugi

ja laikėpriešvakaeijini susirin
kimą gruodžio 12 d. Atsilankė 
visi studentai, Pirm. F. A. Ge- 
lnmhis atidarė susirinkimą Jr 
paaiškino Ūksią. Pranešė, jog 
ateity nebegalėsiąs mokyti Iii1- 
tuvių klesos, nes laikas nefei- 
džiąs. Gavęs pranešimą nuo 
J. M- vyskupo rengtis prie pri
micijos, kuri įvyks sausio 25 d.. 
1927 m., šv. Juozapo katedro
je, BnFfalo, N. Y. Tat savo pir- 
mininkystę jiavedė vice-pirtn. 

-s*-J. F. Bali, o mokytojtunypa- 
skytė T j. J. Praspalių. Be to 
pasakė įspūdingą prakalbą ir 
atsisveikintlamas davė gražių 
patarimų.

Sportas

Gražiai pasižymi L. ^*čjų 
bašketball ratelis, jau grajino* 
su geriausiais Hartfordo spor
tininkais ir visados vvčiai lai-

> i •

mėjo. Yrū pirmoje vietoje a- 
merikoniškų -laikraščių po 
kiekvieno žaidimo. Gražiai ap
rašo vadindami ii .Knigbta of 
Lithuania Atars ir tt. Sausio 8 
važiuos Į lVaterburv jMTsiiniti 
su 7 k p. vyčiais.

Klaida

Valgyk mūsų išdirbystės sal
dainius. Mes, Lietuvos mote
rys, mokame iš šviežio pienelio, 
miltų, mūsų pačių brolių maltų, 
vaisių mūsų sodneliuose augin
tų ir cukraus pagaminti saldai
nius daug gardesnius už Ame
rikoje gamintus. *

“Birutes” saldainiai atvež
ti iš Lietuvos parsiduoda dė
žutėse po vieną kilogramų 
(apie 2^2 svarų). Kaina dė
žutės su prisiuntimu' doleris 
trisdešimts centų. Biznie
riams duodama nuolaida.

LIET. PREKYBOS B-VĖ 
366 Broadway, So. Boston, -Mass.

vai nuo 
Un-ty_. 
jFordham Un-ty, 

4 —

Poly technikos I: 
d^phia^.Sfl/1

uania ; (Elizabeth, N. J.), 
BrookJyncTšyytiiri.ų. ir kt._ 
Konstatuota reikalas studen
tams ir alumnams burtis į 
organizaciją ir mltarta šauk
ti N. Y. ir *N. X šutfdėntų vi
suotinąjį siivažiavimą, 1927 
m. sausio 30 d, Nebark, N. J. 
Išrinkta Iniciatyvos Komisi
ja, sudaryta iš kelių klubų 
atstovu,-kurie mokinasi Nau- 
jorke, iš šių asmenų:.J. F. 
Tamošaičio M. Ą. (Giedra), 
Juliaus P. Jurg^kis (Colunir 
bia). M. Mikolainio (Švytu
riai). K. R. Jurgūlos (Neo- 
Lithuania, šie visi iš Colum
bia Universiteto), ii- Juozo 
Pluko iš Fėrdham. . .

Pasitarime dalyvavo ir su 
manymui 
kun. J. Koncevičius iš Kat 
Universiteto^ '1 
D. C., ir vietos k 
N. Pakalnis.

karsirfr pritarė

ąshington, 
bbnas kun.

EROVesskYRIUS
DĖL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Muzikantams 
Naujiena

CUNARD 
/ IUETŪV4

(per 
mnailnta kaina S kKoe ngr«itiafy 

laivakortė
| KAUNĄ IR ATGAL

BERENGABIAir
MAUBETANIA .. .. * .1211
AQUITANIA .;J.k... 6SUH 

TBEFOTTEATCttt 
LAIVAIS —* JL86 
IStRoBtofo* 

AŪRAKMIll o 16
CARMANIA „ Vasario 20 

l Lietuva greitu laiku. Iipiaukimai 
kiix suimti). Keleiviai liekni | 
leldllaml be kvotos vartymo. VM S 
kleeoa Mėtymai turi karterius. Ne-

■ustiprina skilvį, pageriust 
>sti virškinimui, pašai ina 
umiį. suteikiauuulonij h- 
Miluugiua. žmoniij svaru- 
ina nusilpusius žmones, 
gamina burnoj -nial.mų 
apsivėlusį liežAį. prašai 
andėjima, -vdo tulžies ii- _

Pusle “■ ***lta*1 Two Šitos neis

------------- ---------------------------

i Jei skaitai

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRAB0RIU8

Suteikiu Geriausį Paskutinį Pabumavim^

U pi,n’ č«irabų, pelaidojlsu. nUna
nu $30 Ir nuRšėj,.,?*..* piktais |ms mane culiuia apsieit
Niekur kitur už inkileva,kn’ — nw Ir aueViMi 
Kag .iv turfr- * Melne taip paikiai ncpelahfak, ką!p aš rmlaidoje.

JO numini reikliLą Ylai rrėiMUdngj.

9FĮSQ IR GYVENIMO ANTfcAAAS:
820 E. Sizth^Lgt Sq. Boston, Mass. TeL 8. B. 4486

v •



^-4

Tadgi nepraleiskit nei vienas šių šokių, bes bus pirmi

ŠIUOSE METubsE

|ir smagiausi. Beito bus smagūs, kad grajys pagarsėjusi 
tGILLETTES ORCHESTRA, o prie geros muzikos linksį 
Ima ir laikas praleisti. Taigi, visi j šokius! Nepasitikit nei 

| vienas namie, bet ateikit su draugais ir draugėmis ir pra- 

{leiskit vakaru linksniai. • y

Krieėia KOMISIJA

REMIA BENDRADARBIUS

KAIP TĄ PAVADINTIy
Pereitos savaitės ketvergo 

K- vakare So. Bostono “paž.ąn- 
visuomenės dalis r-en- 

gė ■ masmitingą išniekinti 
/Lietuvos “fašistinę” valdžią 

ir išgirti nuverstuosius vieš* 
^7 pačius,-kurie bolševikino ir 

lenkino Lietuvą. Smerkė 
“fašistinę” valdžią, kaip 
smurto valdžią, nors senoji 
valdžia buvo aiškiai pasižy- 

’y mėjusi smuiJu. Bet eikime 
Ky prie kalbėtojų to “masmitin- 

go.” Tenekalbėjusiam Bago- 
eiui buvo duotas klausinius k
ar jis žino kas buvo pirmu- 

fe' tiniai Lietuvos kariuomenės
* ■

organizatoriai. Atsakė neži- 
5). nąs. Klausėjas pareiškė, kad 

jais buvo Glovackis, Skorup- 
r.,- - skis ir Plechavičius, kul iuos 
s; - Bagočius išniekino ir klausė- 
JT* jas pareiškė pats išbuvęs 
y Lietuvos kariuomenėj apie 

šešis metus. Tai Bagočius 
£ . suriko: ‘‘Gaila, kad Tamsta,
i- įiįneniišovei.”

Tai mat kokie žmonės pro
testavo prieš Lietuvos “fa- 

JJ.- šisHrrę’iyaldžią. Tai mat ko- 
I • girios idėjos buvo skleidžia- 

Inos lietuvių tarpe. Kokie 
žmonės stovi už.tai, kad žnio- 

f gus gali skirti save teisėju ir 
žudyto j h žmonių? Juk tai

| . anarkistų, plėšikų, galvažu- 
azių^eroristiĮ darbas skirtis 

L. - žmones žudvmui. Ir ta Ba- 
£ gočjūs pasakė ne kur nors 
ė privatiniame pasikalbėjime, 

1 o sufanatizuotos miųios susi- 
' rinkime.

Renkasi tam. kad smurtą 
pasmerkti o. skleidžia idėjas 
bjauriausio smurto, koks tik 
pasaulyje gali būti.

I Girdėjęs

ir padarė gerų nutarimų, 
ij^varbiausias nutarimas, 
įjjjrypareniti “Darbininko” 
bendradarbius. Šį klausimą 
pakėlė A. Navikas. Visi na
riai tam įnešimui karštai pri
tarė ir vietoje nariai sudėjo 
$17.1 o^rr iš kuopos iždo pri
dėta $5.00. Tuos’ pinigus nu
tarta pasiųsti “PATRIO
TUI.” Įsismaginę su auko
mis nutarė paskirti $25.00 į 
‘ ‘ Darbiu inko ’ ’ bendradarbių 
fondą. Gražūs pavyzdys ki
toms kuopoms, nes bendra
darbių fondas laikraščiui.yra 
būtinai reikalingas.

Po to eita prie valdybos 
rinkimo. Į’valdvbą įėjo šie:

J. Guževichis, pirm.
A. Naudžiūnas, vice-pirm. 
V. Tamoliūnas, prot. rast. 

*P. Morkus, fin. rast.
V. Valatka, kasierius 
O. Adomaitienė ir
J. Glineckis kasos globėjai, 
A. Stravinskas, maršalka. 
Naujai valdybai gilkime 

viso gero.
Šis susirinkimas buco tvar

kūs ir pavyzdZn^h^.

KVIEČIAME visus dar- 
)ininkus dirbusius Šv. Petro 
lietuvių parapijoj fėruose 
ateiti pobažnvtinę svetainę', 
sekmadienį, sausio 9 d. apie 4 
vaknTfrpietu ar anksčiau, nes 
ms užbaigimas fėru.
Šeštadieny, sausio 8 d. atei- 

dte susitvarkyti stalus, kad 
pradėjus baigtuves būtų vis
kas tvarkoje.

Kviečia visus
Ki nį- Valeiį/ba

ČERVOKAS IŠVAŽIAVO

Sausio 4 d., po pietų, Bos
tonų apleido Jonas Červokas. 
.r , t ll ~r~x i • i 3oiivvs~^i)arbimnko admir 
nistratorius ir per • kaikuri 
laiką ėjęs LDS. centro rašti- 
įtinko pareigas. Išvažiavo 
Chicagon, užimti “Vyties” 
administratoriaus vietą. Jo
nas buvo didelis idealistas 
ir visuomenės darbuotojas. 
Taipgi didelis jaunimo mylė
tojas. So. Bostono jaunimas 
jo labiausia pasiges. Ku
riems teko sužinoti apie jo iš
važiavimą tie visi linki -jam 
geriausio pasisekimo" naujoj 
vietoj.

Dranga

Res. Tel. Parkway 1864-W.

. Sekmadieny, Sausio 9 — ROCKING MOQN su Lilian 
Tashman ir PERFECT CLOWN sū Jobu Bowers ir Larry 
Seaman.' ■ ,

karas. Ketvirtadieny * Profesionalu

ŽUVO ELEKTRIKINĖ J
KEDeJ

Naktį iš serodos’ į ketvergą 
Bostono Charlesto\vn valsti- 
jiniame kalėjime buvo paso
dinti elektrikinūn kėdėn trys 
žmogžudžiai taip vadinaTni 
“carbarn sj^yers.” < £4A -t

414 Broadway,_- So. Boston

OPTOMETRISTAS

ISegzamlpaoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiestna ir 
amblijoniškose (aklose) akyse »u- 
grųžinu šviesų tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekrotnn ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 
------------ reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass. 
Room 7—Tel. Jiichmond 0668

Liberty 7296. ę

I GEORGE H. SHIELDS | 
| ADVOKATAS | 

| 811-812 Old South Building § 
g 294 AVashington Street | 
8 Boston, Mass. 8
| Valandos, 9 A. M. iki 5:30 P. M. $ 

g GYVENIMO VIETA g
137 Gorham Avė., Brookline'i 
g Teiephone Regent 6568 g 
| ANTANAS F. KNEIžYsf 
g kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- g 
8 h) ir užsiima Real Estate pardavi- g 
g nėjimn, būna mano ofise kasdien g 
g nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky-’g 
8 rus šventadienius. Lietuviai, kad ir d 
g mažai sukalbantieji angliškai gali g 
S kreiptis įvairiais reikalais pas ma- X 
&B?. A. F. Kneižio adresas yra toks: d 
g 308 E. Ninth SL, Tel. S. B. 1696. £

fel. So. Rostra 0S23
/LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEK 
(KASPARAVIČIUS) j/

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8. vai. vakare. Ofisas 
uždarytas sukatos vakarais ir ne- 
dėldienjais, taip-gi seredomis nuo 

~12-to'š dieną uždarytas

SODALICIJOS SUSIRIN- 
V KIMAS

• 1

Trečiadienio vakare buvo 
Jaunųjų Merginų Sodalici- 
jos susirinkimas. Apsvars
čius draugijos svarbius rei
kalus, būva renkama nauja 
valdyba. Profeet išrinkta O. 
Bielskiutė, I pagelb. Pranė 
Urboniutė, 2-tra pagelb. Ona 
Alisevičiutė, kasierka P. 
Švagždžiutė, rast. Mar. Ža- 
reikiutė. Kandidačių moky
toja Marė Babinskaitė. Pa
tarėjos: K. Švagždžiutė, A. 
Džerviutė, Fl. Karbauskiutė, 

Vestfildžiutė, O. Kavo- 
fiūtė, M. Tamoliūniutė. Skai
tytoja Jedv. Stravinskiutė, 
knygė M. Grilevičiutė, Alto
rius puošė jos: Al. Kiburiu- 
tė, Magd. Jankauskiutė, už- 
rašėja Ant. Grnbijoliutė, li
gonių lankytojos :’O. Rudzin- 

~Tė, TMffl. Kibiiriiilė, Ant. Ba-

. FĖRŲ BAIGTUVĖS
Sausio 9 d. š. m. apie 4 vaL 

po pietų pobažnytinėje salė
je ant Penktos gatvės bus šv! 
Petro lietuvių parapijos bu
vusių fėrų baigtuvės.

Kadangi nemažai gerų 
daiktų yra Tikę, tai juos iš
leisime arba išparduosime šį 
sekmadieni.. • x

Tad, kviečiame visus para
pijomis ateiti skaitlingai’ ir 
gražiai užbaigti fėrus, kad 
padarius gerą pelną parapi
jai.

Forų p>lnu sutriuškinsime 
parapijos skolas. Apmokė
jus skolas gerb. kleb. kun. K. 
Urbonavičius karfh su para- 
pijonimis galės drąsiau eiti 
prie naujos mokyklos staty
mo. Apie mokyklos reikalin
gumą niekas neabejoja.

Baigtuvėse bus daiktų nuo 
dolerio ir iki $50. Gilinki tu
rėdamas galėsi laimėti bran
giu daiktu.•z * *

Ateikite ir paremkite pa
rai pją.

LINKSMUS ŠOKIAI
Šv. Petro parapijos ko ras 

rengia linksmus šokius sam 
šio 15 d., parapijos svetainė
je, 492 E. Seventh St. Pra
džias .vai. vakare. Bus gera 
orkestrą ir daug kitokių nau- 
jienybių. Visi turėtų ateiti 
ir praleisti linksmai laiką 
jaunimo rengiamame vaka
rėly.

Turimo žinių, kad
žai jaunimo atvažiuoja iš to
limesnių kolonijų.

Tikietus parduoda iš anks
to. Jų galima gauti pas ko- 
ro narius ir “Darbininke.”

Griežš “Gillette Orkes
trą. ’ ’ Kviečiame visus.

Ttengim o K o m i si ja

neina

Jataticiutė

^LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs dn Universitetu

C0RNELL UNIVERS1TY ra A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. ra LLR 
—**D»r b I n I n k o ” Name ' 

fantms lubos)
366 Broadway, So. Bostoi 

Resldeoclja
W6 Harrard St, Cambrldge, Mrrs. 

Tel. UnirerMty 1483—J.

GAISRAS PER (^GARĖTA 
f

Roxburvje, Bostono prie
miestyje, namuose po mini. 
106 Ilumtyoidt Ąve. ištiko 
gaisras dėl. numesto degančio 
'cigarete.' Namai yra- trijų 
augščių ir visi gyventojai tu
rėjo išbėgti. Nuostolių pa
daryta už.apie $500.

LINKSMAI SULAUKĖ
So. Bostone jaunimas Nau

jus Metus linksmai sulaukė. 
Tų vakarų prieš naujus me
tus-L. Vyčių 17-ta kuopa bu
vo parengus labai puikius šo
kius, parapijinėj salėj. Jau
nimo buvo prisirinkę’daug ir 
gražaus*. Visi linksmai šoko. 
Po salę draikėsi popieriniai 
kaspinai. Mušant paskutinei 
valandai senųjų metų pasi
girdo švilpukų, birbynių ir

1 tarškalų balsas. Taip links
mai sulaukę naujų metų svei- 

Ikinosi pasikeisdami Įvairiais 
linkėjimais ir skirstėsi.

Bures

IŠVAŽIAVO MOKYTIS
Trečiadienį 3:15 po’ pietų, 

kad Wolverine Expresu, iš
važiavo į Chicagą Dolninin- 
kas Česnulevičius. Įstos į 
aidrą melą Iligli SfbmfrMa- 
rijonų Kolegijoje. Linkime 
pasisekimo moksle. Stotyje 
daug susirinko išlydėti jauną 
mokinį. Buvo jo tėveliai, gi
minės ir kun. F. Strakaus- 
kas. 4 j ,“

LINKSMAS VAINIKU ‘ 
BALIUS IR ŠOK! Al

Rengia Pašelpinė Draugystė 
“Vienybė”

S U B AT O J E

SAUSIO-JAN. 15, 1927
LIETUVIŲ LIAUDIES 

NAME
26 Lincoln St., Brighton, Mass. 

7:30 vai. vakare
Pi linas ^linksmas vainiku 

balius Brightone. Ant šito 
vainikų baliaus Draugvstė> * ' • 
“Vienyl)ė” skiria 3 dovanas 
tiems, kūne turės keisčiau
sius vainikus. Priegtąm bus 
visokių užkandžių ir gėrimų. 
Yra užkviesti vieni iš geriau
siu muzikantu, kurie grieš i- 
vairiausius 'šokius. Pagei
daujama visi, jaunas ar se
nas, kad dalyvaut su vaini
kais. ’< /

Nepraleiskit progos!
Kainos vyram’ 50c., mote

rims 35c.
Visus kviečia Komitetas

Teiephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius.me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niajs spinduliais, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir. kitais 
ėlektro. medikai iškaiš bftdais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiąudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais. _

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, sMass.

(Antros lubos)y

1 LIETUVIS DENTISTAS 

lOR. ST. A.GALVARISKI g (GALINAUSKAS) ’
|414 Broadway, So.’ Boston
3 Teiephone So. Boston 2300 1

Ofisas atdaras, nuo 10 iki 12 ryto, ■ 
g nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nno 7 i 
1 iki 9 vakare, šventų dienų pagal ra- 
Į sitarimą.

DIDELIS METINIS IŠPARDAVIMAS
TĖMYK MŪSŲ IŠDĖLIOJIMĄ LANGUOSE ŠIĄ IR 

KITĄ SAVAITĘ 
NUPIGINTA KIEKVIENAME DEPARTMENTE

Telefonas: South Boston 4768

DR.BALABAN
GYDYTOJAS Iš RUSIJOS

CHIRURGAS IR PRIE GIMDYKI
351 Dorchester Street 

So. Boston, arti Andrew Sq

Ofiso Telefonas JJniversity 8831-V 
Rezidencijos Tel. Universlty 8831-1

D. A. ZALETSKAS
,• * I

Graborius ir Balsamnotojju
44S ir 9S3 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE. MASS.

KALĖDOJA
Gcrb. kleb kun. K. Urbo

navičius šių savaitę pradėjo 
kalėdoti po parapijų. Lankę
si Kast Bostone ir Bostone. .

PIRMI ŠOKIAI
Pirmi šiuose metuose jau- 

nimo šokiai įvyks sukatoj, 
sausio 8 d. |>arapijinūj salė, 
ant Septintos gatvės. Juos 
rengia Lietuvos Vyčių*17-tos 
kuopos sportininku ratelis. 
Tikimasi turėti' daugjauni- 
mo iš kitur.

šokikas

Net didžiausias ištvirkėlis ‘ 
lenkia galvą prieš skaisčią, p1 ( 

4^Q8iąF tukliu moterį. i Rengėjai

1 DRAPANŲ KRAUTUVĖ . i ,
Cainbrtitfre. biznis išdirbtas apie 20 motų. Parsiduoda 
pigiai ir ant lefigvų ’^lygi). Kreipkitės pas:

A J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

, Office Tek So. Boston 1662 arba 1373

S Tek Nonrood i 503

|e. v. warabow & cc
’ (KRUBLIAtTSKAS)

! LIETUVIS GRABORIUS 
I! IR BALS AMU OTONAS

» < » i


