
dienomis gavome 
mūsų bendradar- 
Lietuvos Seimas

Tautininkai reikalauja pakeisti 
konstituciją

'V* L. ■ r Mąy

; ?,

h ■ H
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VASAR1O-FĖBRŪARY 8 D., 19Ž7^lNTRAI)IĖNIS,"Nr?i

ruvinos Ria
Kama 6 centai

Iš

VARŠUVA. — Lenkijoje 
sukilimams galo nesimato. 
Gyventojai, vargo ir* bado 
prispausti, ieško išėjimo iš 
tos sunkios padėties. Kur 
vargas ir skurdas spaudžia 
darbininkus, ten visokio 
plauko darbininkų “priete- 
liai” peršasi į vadus ir vir
šininkus. Susidariusios dvi 
kraštutini partiji monarkis- 
tų ir raudonųjų bolševikų 
pešasi už vadovavimą. Pra
nešama, kad netoli lenkų so
stinės buvo smarkios riaušės. 
Apsiginklavę kaimiečių bol
ševikų partijos nariai užpuo
lė bemitinguojancius monar- 
kisfus kaimiečius.

Įsimaišius ginkluotai poli
cijai malšinti sukilėlius, 
daug sužeista ir užmušta.

LENKAI MOBILIOJOJ ASI
VARŠUVA. — Lenkijoj 

artimiausiu laiku bus pa
skelbtas prezidento dekretas 
dėl visuotinos kareiviavimo 
prievolės praplėtimo. , Visi 
vyriškiai nuo 17 metų am- 

?kari
menes atsargos mokomose 
dalyse. Tiktai silpnos svei
katos jaunuoliai bus paliuo- 
suoti.

Iš to, aišku, kad Lenkija 
smarkiai ruošiasi prie karo.

LENKIJOJE BADAS

LIETUVOS SEIMAS 
NESUSIRINKO

RUSIJOJE SUŠAUDYTA
14 ŽMONIŲ

BAISIOS SKERDYNĖS 
PORTUGALIJOJ

Pranešama, kad Lenkjoje 
pragyvenimas dvigubai pa
kilo. Nežiūrint to, dabarti
ne vyriausybė, kad palaikius 
zlotą, leidžia išvežti dali der- 
liaus užsienin. Jeigu taip 
bus ir toliau, tai Lenkijai 
gresia badas.

GAISRAS PADARĖ $40,000 
ŽALOS

NORFIELD, Vt. — Phi
lips & Slack Granite kompa- 
ijos mašinšapei užsidegus 

ėge ugniagesiai rado van- 
.enines pompas užšalusias. 

Tuomet puolėsi uždaryti 
elektrą visamemieste, kad 
apsaugojus gyventojus nuo 
didesnio pavojaus. Tempe- 
fdtūra šiame mieste buvo 
nuo 20 iki 30 laipsnių žemiau 
šero.

Šiomis 
žinią nuo 
bio, kad 
priėmęs biudžetą išisskirstė
ir pažadėjo susirinkti sausio 
14 d., bet jau ir 18-ta. o Sei
mas dar neposėdžiauja.

Seimui pasiskirsčius Lie
tuvos Tautininkai posėdžia
vo ir padarė keletą nutari
mų. Tarpe kitų pažymėtihi
yra šie: :

1) Kad dabartinė Lietu
vos konstitucija būtu pakeis
ta ir kad jos prezidentui bū
ti suteiktos platesnės teisės:

2) kad Prezidentas būtų
renkamas visos tautos;

3) pastovesnei valdymo
tvarkai sudaryti reikalingas 
Senatas ir, kad Mini sterili J 
Kabinetas būtų Prezidento 
skinamas ir atleidžiamas ir 
jam vienam atsakingas, o ne 
Seimui; . . . -

4) kad Prezidentas būhą 
renkamas ilgesniam laikui.

Kaip visą tą įvykdyti gy
venimai! nė suvažiavime, nė 
spaudoje dar nepaskelbė.Gal 
kokius noi*s planus ir turi 
tautininkų vadai? Pagyven
sime — pamatysime.

Gandai eina, kad Seimas 
bus paleistas ir bus paskelb
ta nauji rinkimai; o kiti sa
ko, Seimas pasiliks, bet tik 
neposėdžiaus ; dar kiti sako,, 
kad Seimas susirinks ir po
sėdžiaus. Pastarasis turi 
būti teisingiausias.

Dabartinės valdžios padė
tis yra labai sūnki ir paini. 
Nuverstieji vis dar negali 
užmiršti šiltų vietelių ir vi
sokiais būdais trukdo dabar
tinei valdžiai darbą.

Būk rengė naują perversmą

Majoras Tomkus ir Kapi
tonas Klimaitis areštuoti ir 
kaltinami būk jie ruošė su
kilimą prieš dabartinę val- 
džim Kiek tame, tiesos sun-

Senatui paskelbus balsavimo kontestą, Williaj 
Wilson’o kabineto, “nurijo” prieš iš naujo kandi 
Pennsylvania. šie keturi vyrai šiame kontes^e lošė į 
rinktas Senatorius William S. Vare; Senatorius J 
komiteto pirm.; William B. .Wilson ir Philacįelphij

KETURliMOGžlUžlAI 
NUGALABYTI

• ' ■ ■ -š '-------

MASKJA, Rusija, 
turi banditai, nariais iiogžu- 
džių gangės- žinomas kaipo 

tšę aš-

KARINIAI MANIEVRAI 
PRIE MEKSIKOS 

RUBEŽIAUS

WASTIINGTON. — Ba
landžio mėnesy kariniai ma- 
nįevrai bus prie Meksikos 
rubežiaus, taip pranešė Karo 
Departamentas. • . .

Karo į^artameųjp^j^a* 
užginčija, kad būsiantieji 
lūanievrai turėtų ką nors 
bendro su Meksikos stoviu.

BŪTLEGERIŲ PELNAS 
TAKSUOJAMAS

TVASHTNGTON, D. C. — 
Aukščiausias Suvienytu Val
stijų Teismas turės išspręsti 
klausima dėlei jeigu, kurias 
padaro būtlegeriai bešniuge- 
liaudami mėnulio skystimė
liu. ar jie turi mokėti taksąs 
nuo jeigu, ar ne? Žemesnis 
teismas rado, kad būtlege
riai turi mokėti^ o tą nuo
sprendi Apeliacijos teismas 
pakeitė.

PABĖGĖLIAI Iš RUSIJOS 
“ROJAUS”

T

•< ARĖ MOKYKLAS DĖL 
INFLUENZOS

*
* VIENNA, Austrija.
Belgrado atėjusios žinios 
Skelbia, kad iš priežasties be- 
^iplėtojančios Ispanijos in- 
fluenzos Jugo-Slavijos sosti- 
n«j, valdžia įsakė uždaryti 
universitetus ir žemesnes 
mokyklas.

ku kol kas pasakyti. Kitas 
perversmas be kraujo pralie
jimo nepraeitų. Lenkai to 
tik ir laukia, kad užėmus 
Lietuvą. > •

Gyvenimas eina normale 
vaga

Žmonės dirba daug ramiau 
negu prie socialistinės val
džios.

Lietuvos laikraščiuose daž
nai rašoma apie Amerikos 
lietuvius. Žada teikti ame
rikiečiams daugiau lengva
tų.

Wilson, buvęs nariu Woodrow’o 
jantį senatorių William S. Vare iš 

roles. Iš kairės dešinėn: Iš- 
A. Reed iš Missouri, investigacijos 

ajoras ir Freeland Kendričk.

DARBININKAI LAIMĖJO 
KOVĄ

Ke

si 

smaugėjų pulko, užru 
tuonioliką žmonių aįpi ‘ Mas
kvą, buvo nuteisti į&ųi nuo 
kulkos. Peuką. kitų.dį 
vių buvcr-keturilT^ _ ,, 

nuteisti po 10 metų i kalėji
mą;

Po išklausinėjimo, pasiro
dė. kad banditai daugiausia, 
nužudė- už tai. kael atėmus žu
vusioms drabužius ir jais 
apsivilkus nuo žiemos šalčių. 
Vienas iš paskutinių banditų 
darbu buvo užmušimas 13 
meti] mergaitės einant Į baž
nyčią. Vieno bandito žmona 
teisme pasakė: .“Mes užmu- 
šėme ją. kad nuvilkus mm jos 
baltą suknelę ir batukus.”

Taip dedasi “darbininkiš
koje'” Rusijoje.

Darbininkiškoje" Rusi- 
' sušaudyta 14 žmonių. 

Penkius sušaudė už tai. kad 
eidami pro Lenino kapą su
šuko “šalin despotą." Vie
nas už tai. kad ant Mikalo
jaus vartų surašęs, “kad jei
gu kas ma duotų šautuvą, tai 
aš nušaučiau Staliną' (Stali
nas dabartinis Sovietų Rusi
jos diktatorius). Septvnius 
karininkus sušaudė- už tai. 
nes jie reikalavo sužeistiems 
kareiviams pensijas padidin
ti. O tik vienas už vagystę.

Mūsų darbiečiai iš “Ne 
laisvės" turėtų pradėti kam
paniją protestui už sušaudv- 
mą nekaltų darbininkų, vie
toj skleidus melus prieš Lie
tuva.

RUSIJA UŽSISAKĖ 3,500
TRAKTORIŲ

•>

NFAV YORK. — Rytinių 
gelžkelių kompanijų gaisri
ninkai ir inžinieriai ramiu 
būdu iškovojo sau 7L>% da
giau algų negu, kad ligšiol 
gavo.

JXarbini^kaK3'eiį>ąiAyi>-pą-
kelti algas doleriu i dteną ir 
aukščiau, kas būtų sudarę 
$13,000,000.

Galutinai prieita prie su
tarties sulig kurios darbinin
kai gaus $5,000.000 arba $8.- 
000,000 mažiau negu jie rei
kalavo. Laimėjimas nors ir 
nedidelis, bet vis geriau negu 
nieko. Pakeltas algas gaus 
31.000 darbininku.

NĘW JPBK...T-. Trane- 
šama iš Detroito, kad Henry 
Fordas gavo užsakymą nuo 
bolševiku valdžios padirb
dinti 3.500Fordsono trakto
rių. Sako, kad nuo 1921 me- 
tų Fordas vra jau išsiuntęs 
daugiau negu 25.000 trakto
rių Į Rusiją.

LTSBON. Portugalija.—• 
Principai iame Portugalijos 
mieste Oporto kilo smarkūs 
susirėmimai kariuomenės su 
revoliuci.jonieriais. Praneša
ma. kad buvo daug sužeistų 
ir užmuštų. Namas, kun rc- 
voliucijonieriai naudojo kai
po Centrą viso veikimo, yra 
apstatytas kariuomene ir ji 
pusi rengusi areštuoti visus 
revoliucijonierius komiteto 
narius.

Komercijos ministeris, ku
ri revoiiucijonieriai buvo 
areštavę, paspruko iš jų ran
kų.

Sakoma, kad kariuomenė 
yra lojalė ir kad nėra abejo
nės jog sukilėliai bus numal
šinti.

Visoje* šaly stiprinamos 
'kariuomenės jėgos.

Be to, visoje šaly paskelb
tas generalis streikas. Galia
mas daiktas, kad šis streikas 
palies gelžkelius ir pertrauks. 
Tbmu^ikacTjąTYAr šis strei-J' r 

kas turi ką nors bendro' su 
sukilėliais kol kas nesužino-- 
ta.

pai ies gelžkelius ir pertrauks
— X-V- * •    — 2-1*. A— - - — — ■' - ■ —

ALKOLIKŲ MIRTINGUMAS 
AUGA

LENKU PRASIMANYMAIV

pa- 
nu- 

Pasi-

VARŠUVA.—Lenkai 
gavo du militariu lakūnu 
sileidusiu jų žemėje, 
rodė, kad tai liesą rus<~<,,
cieriai, Klim ir Timos’zezuk. 
21-mo pėstininkų pulko Ru
sijos bolševiku armijos. Pa- 
bėgei iai pasipasakojo, kaė 
jiems atsibodę bolševikų “ro
juje” gyventi ir jie pasiėmę 
orlaivi paspruko.

ŠLIUPO NAUJIENOS 
UŽDARYTOS

“Viskas prapuolė, kodėl 
ašaros man liko?” 
kevičius)

(A. Mic-

NUŽUDĖ GUBERNATORIŲ 
IR ARMIJOS VADĄ

’ * J f

MENK O CTTY. —' De- ’ ’ 

spotas Palies išleido isakvmą 
areštuoti kiekvieną asmenų, 
kuris bus nužiūrėtas, kael tu- . 
ri kokius noi-s ryšius su su
kilėliais. ir tokius asmenis 
smarkiausiai bausti. -Labai 
dažnai sukilėliu priskaito iv 
visai nekaltą žmogų. Pasta
ruoju laiku areštavo buvusį 
Meksikos Gubernatorių. Ju- 
lio A molą ir Armijos vadą. 
Niuo Riverą. • Karo teismas 
juos apkaltino suokalby 
prieš valdžią ir Pueblos mie
ste buvei nužudyti.

Sakoma. kad alui'-vyru 
ruošė sukilimą prieš dabarti
nę despotu valdžią. Taipgi 
buvei areštuoti šeši kiti neva' 
jų pasekėjai, kurte irgi bns-----
kamantinėjanti karo teisme.

NEW YORK. — Daugiau 
mirčių nuo alkoolio 1926 me
tais negu pereitais keliais 
metais nuo 1917 metų buvo 
pažymėta tarpe 17,000.000 
apsidraudusių A pdraudos 
kompanijos sąraše. Jeigu 
taip bus. sako raporte, tai 
mirtingumas bus daug dides
nis negu^iile prieškariniuose 
metuose.

Pastaruoju laiku lenkų 
spauda pilna visokių prasi- . 
manymų apie Lietuvą. “Ry
tas" paduoda, kad lenku ga- 
zieta “Kurjer Porannv” 
praneša, kad nežiūrint abie
ju vyriausybių oficialinių 
atšaukimų, derybos tarp 
Lietuvos ir Lenkijos vis dėl
to prasidėjusios. Lenkijos 

^vyriausybė pasiuntusi Kau

nan kunigaikštį Radvilą de
ryboms su Voldemaro vy- 
rTaūsyTie. Niiūjoji 'Lietuvos" 
vyriausybė pasiryžusi suda
ryti bendra pabaltijo valsty
bių bloką prieš Sovietų Ru
siją, dalyvaujant ir Lenki-’ 
jai. Artimiausioj ateity Var
šuvon atvyksiąs specialiais 
Lietuvos vyriausyliės delega- 

, tas.

Lietuvos “Elta” praneša, - 
ro. 'Lad šioj žinioj paduodami

-i r- .. i ! faktai nuo pradžios ligi galo
Pirmininkas finansų ko-| . r s s

miteto, priduodamas biliu,Į^raman'^,‘ 

paaiškino, kad komitetas nu
sprendė padaryti išmokėji
mus dalimis Vokietijai ir A- 
merikos tautiniams, vietoje 
80 ir. 20 nuošimčių, išmokėti 
60 ir 40 nuošimčių.

REICHSTAG’AS PATVIRTI
NO NAUJĄ KABINETĄ

BERLYNAS. Vokieti
jos Reichstagas patvirtino 
Marx'o sudarytą naują koa- 
lieijinj kabinetą.

ATLYGINS VOKIETIJAI UŽ
LAIVUS I

ATSKRYDO VABALAI
OLEAN, N. Y. — Karštos 

saulės spinduliai atnešė šim
tus didelių vabalų. paprastai, 
tai ženklas pavasario šioje a- 
pyl i nkėje.

TVASHTNGTON. T). C.— 
Šiomis dienomis pridavė Se
natui pritaisytą ir papildytą 
bilių reikale' išmokėjimo Vo
kietijai $43.543,690 už laivą 
Leviathan ir 105 kitus laivus 

I paimtus laike pasaulinio ka-

Amerikiečiams žinomo šliu
po leidžiamas peiperis Lietu
voje'karo stovio metu yra 
uždraustus leisti. Matvt, 
Šliupas visai nebesuvaldo lie
žuvio.

Lenkų pramanytomis ži
niomis apie Lietuvą naudo
jasi ir mūsų socialistinė 
spauda. Ypač po perversmo, 
tai tik ir mirguoja žinios 
Varšuvos apie Lietuva.

v •

iš

NAUJ. ANGLIJOS KATALIKAI NEPAMIRŠKITE SEIMO
JAU NEBETOLI 22 VASARIO

Rengimo Komisija ir Bostoniečiai rengiasi rūpestingai • 
jus priimti Bostone. • • > -

• I . M Į

Mūsų priešą t šiuo laiku triukšmauja šiandien flaugfatt 
negu paprastai.

Vieni rėkia jie vieni tiktai tesą darbininkai, visi kiti 
buržujai. Kiti vėl šaukia, kad niekas kitas kaip tik jie vie
ni tesą tikri patrijotai. Visi jie protestuoja. Jie mirčių iš
naikinti visą kas mums brangu.

Tame seime turėsime progos dar syki viešai pareikšti 
savo nusistatymą Įvairiais klausimais, dar tampriau susi
organizuoti, susipažinti. <■ - ’ - - ' :

Ir atnaujintomis jėgomis stosime i k»vw už idealą Die- 
} vas ir Tėvyne! Teisingumas ir meilė!



vien!
Scena teismo'-salėje, Austin, Tesąs, laike tardymo kunigužio F.

J. Norris už žmogžudystę. Mitinamas baptistu kunigiižis pažymė
tas kryželiu. Jis liko išteisintas.

j ■ ■ J:- — y V

OKUPUOTAM VILNIAUS 
KRAŠTE NERAMU

Antradienis,-vasario š 19žt

^ŠVEDKALNIS”

.Vaskonių kaimo (Šiaulių 
apskr.) lauke yra kalnelis 
vadinamas “švedkalnui” 
apaugęs iš vienos pusės me
deliais, o iš kitos pusės teka 
upelė ‘•Obelė.’’ Seni žmo
nės pasakoja, kad ant to kal
nelio buvo laidojami švedai, 
daugelis dar atmena kaip 
rasdavo dideliu aukso žiedų, 
žmonių 'kaukolių ir- kaulų. 
Daug ką pasakoja apie ta 
Švedkalni!. .

ŽMOGUS, KURIS NEMIEGA

KREKšTŪNAl (Alytaus 
apskr.). čionai gyvenakeis- 
tas žmogus, kuris labai retai 
kada miega. Kadir tamsoką 
naktį jis gerai suaria, nu
plauna. ar stogų dengia ir ki
tus darbus gerai atlieka. Žie
mą pats sau vienas naktimis 
mala, kulia. Vaikams šitaip 
dirbti dieną-naktį negalint, 
jis juos tinginiais vadina, ir 
sako, kad žmogus yra 
tik darbui sutveriąs.

BRANGIAI UŽMOKĖJO

Šatekšiiių kaimo pilietis 
Valašinas, būdamas gerai į- 
sitraukęs. imdamas iš Pan
dėlio žydo penkis pusbonkius 
degtines ir neturėdamas gy
vų pinigų atsilvginti. išdavė 
žydeliui 6,(MU)litų vertės vek
selių. Rytw metą žjnogelis 
norėjo išgauti vekselius ir 
sumokėti paprastą degtinės 
kaina, bet gudrus žvdelis pa- 
reikalavo sulig vekseliais — 
ne mažiau, -ne daugiau kaip 
6000 lit. ‘Brangūs pusbon
kiai!

VALSTIEČIŲ LIAUDININ
KŲ VEIKĖJĄ NUTEISĖ 

Už VAGYSTĘ

P. m. gruodžio mėn. pra
džioje Kelmės 'Paikos Teisė
jas priteisė pusantro mėne
sio kalėjimo už vagystę-pil. 
Balkiui, šitas pilietis pasi
rodė apsivogęs Pagryžuvio 
stoties krautuvėje. Įdomu 
tai, kad šitas pil. B. buvo val
stiečiu liaudininku Tytuvėnų 
kuopos uolus veikėjas ir v. 1. 
“literatūros" platintojas.

MIŠKO MEDŽIAGOS 
• RŪŠIAVIMAS

•-------------------- » *
>

IŠKASĖ SENŲ PINIGŲ

Alytaus apskr. MelstaUo
rių k. ūkiu. Česnauskas, kas
damas liepą,'po ja rado 113 
senobinių pinigu, vok. impor. 

įJfiadriclio Vilhelmo U ir ru
sų carienės Katarinos laikų. 

'Radinys Įteiktas Kauno mu- 
ziejiii. ‘ .

SUGAVO LENKU ŠNIPĘ
. Šiomis Įdienomis politine 
policija sulaikė lenku pilietę 
Tumaitę. kųiT atvyko Lietu
von' šnipauti lenku naudai. 
.J i bus perduota karo komen
danto žinion.

KONFISKAVO MANUFAK
TŪRĄ

KRETINGA, š. m. gruo
džio mėn. 21 dieną Kretingos 
apskrities mokesčių Inspek
toriaus padėjėjas ir akcizo 
revizorius vienoj žydo krau
tuvėj rado gana daug manu
faktūros be muitinės ženkli]. 
Manufaktūra konfiskuota ir 
pristatyta Skuodo muilinėm 
Įdomu, kaip Ims nubaustas 
tos krautuvės savininkas.

I

MAINO KAILĮ

MAŽEIKIAI. Reikia ste
bėtis. kaip kai kurie asine

KO KOMUNISTAI SIEKĖ

STEIGIAMA ZOOTECHNI
KOS STOTIS

VILNIUS (E.). “Dzien- 
nik Wilenski” rašo, kad Vil
niaus krašto sodžių pastffHuč“ 
j u laiku apgaubę Įtarųunp 
rūkai. Šen ir ten reiškiąsis 
nepasitenkinimas. Esą jau 
aktu apie atskirus nužudy

mus ir ginkluotus puolimus 
politiniais tikslais. Agitaci
ja stiprėjanti ir nukreipta 
prieš visa, kas Laikiška. Ja 
atvirai einama prie sukilimo 
ir atskyrimo pakraščių nuo 
Lenkijos. To judėjinfo prie
ky stovį lenkų seimo atsto
vai. sukūrę “Nepriklausomą 
valstiečių partiją” ir gudų 
“Ilromadą.”

Dotnuvos žemės ūkio aka
demija prie organizuojamos 
zootechnikos stoties pradžiai 
yra suplikusi vietinių, fi
lių ir olandų veislės raguočių. 
Su raguočiais bus daromi 
moksliški bandymai.

Be to. žemės ūkio akade- 
i

mija ruošia pienininkystės 
laboratoriją, kurioje bus ga
minamos grynos kultūros 
pieno rūšių bakterijos. Ši 
pieno kultūra iki šiol buvo i- 
gabenama iš užsienio. To
kia pieno kultūra reikalinga 
aukščiausios rūšies eksporto 
sviestui gaminti.

-- ---------  . ----  , ‘ 
du pirmosios mobilizacijos 
kariai: vienas Antanas buvo 
gavęs Mankūnų dvare 8 ha. 
žemė* sklypą. Bet buvusi 
Jiaudininkų ir socialdemo
kratu valdžia kažkokiais su
metimais 1926 m. gruodžio 
mėn. 15 d. iš jo tą sklypą at
ėmė. Gražus rūpinimasis 
naujakurių reikalais. Tikrai 
“demokratiškas.’’’

MANKŪNAT. Iš tarna
vusių trijų brolių Valinčių 
Lietuvos kariuomenėje1, ku
rių vienas buvo savanoris ir

DAILĖS DRAUGIJOMS 
ŽINOTINA

Penkių veiksmų komedija

“Giušas”
Labaųpuikus lošimujTveikalas, 

 

daug kartu statytai Lietuvos 
įleido L. N. 

” dr-ja, N/w Britain, 
5

valstybės teatre. 
“Varpo 
Conn. Kaina

L
352 Park

PAS
New Britain, Ct.

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS IŠ LIETUVOS PA- 

. VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ”

RADO URVĄ
VELIUONA (Kauno ap.) 

.Žmonės kalbėjo, kad Veliuo
noje po Gedeininu piliakal
niu esąs urvas. Nesenai tą 
urvą, nusekus tekančiam pro 
šalį upeliui, atrado, 
išmūrytas akmenimis 
gas — dar nesužinota, 
lodo, kad žmonės tiesą s,

—v
BAISI TRAGEDIJA

Jis yra 
. Aril-

1 ’asi- 
akė.

Biržuose komunistai buvo 
sudarę būrį teroristų iš 4(>0 
žmonių. IŠ jų 100 buvo ka
riškiai. kurie turėjo Įvesti 
komunizmą Biržuose] .Ju va-* » * 
das buvo Daubaras. .Jis gau
davo daug pinigu iš vienos 
svetimos valst vbės.

AR MANAU! AI ( Ly gu
luos v.. Šiaulių ap.). Sausio 
3 d. vakare šeštoj valandoj 

1 Antanas Kiuikulis nušovė 
Elzbietą šiimnauskiukę ir 
parbėgęs į namus savo prie- 
seuy pats nusišovė, šum- 
nauskinkei dvi kulkas suva
rė i krūtinę, kuri nė- žodžio 
neištarus tuoj mirė, o jis pats 
|wr galvą persišovęs irgi tuoj 
mirė; -.Abu lavonu palaidojo 
trečiadieny prieš Tris Kara
lius. Kunkalio Antano ne
priėmė nei į kapus nors tėvai 
labai norėjo. Klebonas net

GUDRŪS VAGYS

GERKONAL (Paini. vi.-). 
Pil. P. Šakalys ir pik D-da 
nuvyko į Rokiškį ir sakėsi 
esą turtingi] ūkininkų sūnūs. 
Jie paėmę iš žydo prekių ant 
vekselių ir tas prekes parda
vė Pandėlio žydams ir abu 
paspruko. Vienas į Kanadą, 
antras i Latviją. Žydas pa
sijuto apgautas ir ieško kai
lininku.

Jau seniau miškų departa
mente kilo mintis tiksliau su
naudoti miško medžiagą. Iki 
šiol medžiai buvo parduoda
mi visai paprasta tvarka — 
kelmais. Kam tekdavo dide
lis kelmas, tas džiaugėsi, o 
kam mažesnis tas dažnai ne
patenkintas jautėsi. Tikslin
gumo ir teisingumo atžvil
giais Įvedama medžio rūšia
vimas. koks vartojamas vi
soje Vakarų Europoje. Me
dis nuleidžiamas nuo kelmo 
ir surūšuojamas ar į staty-' 
bos rasti], pabėgių, telefono 
siulpų. popiermalkės, gontų
ar malki] rusis ir šitoj tol -Įnys moka keist i savo .spalvas 1 
moj numatoma medis parda
vinėti nustačius kiekvienai 
rūšiai tam tikrą taksą. Ši
tokiu darbu pradžiai miškui 
dep-tas paskyrė 2().<)00 lt. 
Skuodo’ir Kazlij-Rūdo's urė
dijoms. kurios jau pradėjo 
tokių būdu gaminti miško 
medžiagą 1927 metais šiems 
darbams numatyta 1 mil. li
tų.

A.Rūšiuoti bus pavedama Į- 
pratusiems girininkams, ku
rie samdvs darbininkus visų 
pirmiausia Vietos ir miesto 
bedarbius. ’Tiio būdu bus 
duota ir darbo bedarbiams.

LENKAI GRASINA

“Kurjer \\ ilenski." rašy
damas apie prasimanytus 
lenku persekiojimus Lietu
voj, grasina represijomis 
prieš Vilniaus lietuvius. Esą. 
Kauno lietiniai turėtu at
minti. kad “bet kuri kantry
bė turi savo ribas.*'

Isulig dirvą. Pas mus yra p. 
Č. Petronis, kuris prieš rin
kimus į Šeini;] buvo karštas 
krikščionis. Laimėjus rinki
mus kairiesiems, jis vil to uo
liu “socialistu” ir pr.ofsojū- 
zų steigėju. Dabartiniu lai
ku, nuvertus “šiaudine de- 
mokratiją/’ darosi didžiau
siu tautininku ir. rodos, pa
davė net apreiškimą stoti i 
šaulių Sąjungą, apie kurią 
pirmiau nė girdėtijienorėjo. 
Įdomu, kad būtų valdžios 
vairą-paėmę lenkai ar kokia 
kitokia tauta, tai tur būt. šis 
^onas būtu minėtos valdžios 
garbintojas ir jos krypties 
bei partijos uolus veikėjas.

Man iŠ gamtamokslio ži
noma. kad kai kurie gyviai 
metu laikotarpy keičia vieną 
karią savo kailį, bet kad pa
keistu jį net tris kartus — 
tai. tur būt. pirmas atsitiki
ma"! Ar nereiktu pranešti 
gamtininkamms. gal kas tuo 
i r siisidoųiėd u.

1x4 negavo leidimo. A. Kuti- 
kulis palaidotas pagal nau
juosius kapus, o šimmaus- 
kuikė kapuose. Tos tragedi
jos priežastis neaiški. Kalba
ma būk tėvai neleidę jam 
vestis, o antra nusižengimas 
jo paties prieš dorą. 'Tėvai 
dabar labai susikrimtę.

Bito, dar kalbaimr. 
Šuninauskienė išrgik 
sianti iš Kunkalio. kad jai 
duotų ordinnriją iki gyvos 
galvos.
'Žiema pas mus Šįmet labai 

nepastovi. Viena diena šalta, 
o žiūrėk dienai praslinkus 
vėl šlapia.

J •

Dabar Ne Seniau j

Lįj(Ji( Milelis

.- “Žvaigždė" kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių'dvasi- 
Jiio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus.

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutiniu laiku šventuosius ir 
Lt. ir lt.

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune. — . v.'

Per ištisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina midums — 10 litu, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams.

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
Kaunas, Lithuania.

MAR1AMP0LĖ. Jau pra
sidėjo pokalčdinis vakarų 
sezonas. Vakarai tęsis ligi 
gavėnios ir bus kas kiekvie
nas šeštadienis ar šventadie
nis. .Pirmąjį po Kalėdų šeš
tadienį, prasidėjus mokslui, 
15 d .sausio Mąriampolės V. 
V. Sąj. moksleivių kuopa 
Valstyb. R. J. gimnaz. rū
muose suruošė vakarą. Vai
dino -J. Paukštelio 5 v. dra
ma “ Užgrobtame Vilniuje.’’ 
Nors veikalas sunkus, bet su
vaidino gerai. Po vaidinimo 
p. Akeli* pagrojo smuiku ke
letą dalykėlių muzikos, jam 
pianinu pritarė p. Namaitis, 
Mokyt. Seminar. muzikos 
mokytojas. Gera, kad nia- 
riampoliečiai ima statyti sce
noje rimtesnių ir geresnių 
veikalų. Gautas pelnas eis 
vilniečiams moksleiviams 
šelpti.

Sausio 16 d. J u vėlinto gi m. 
salėje Įvyko Mariampolės 
at-kų kuopos visuotinas su
sirinkimas. Tšklausius kuo
pos valdvhos, kuopelių, sek
cijų ir komisijų apyskaitų, 
buvo kalbėta tolimesniu vei
kimu ir kitais svarbiais kuo- 
IA’js-reikalais ir išsirinkta iš 7 
žm. k-uopos valdyba. Kuo
pos vi lkimas palyginti su ki
tu metu veikimu, nors neina

* ♦

tokiais sparčiais žingsniais,

gerai veikia ir duoda gražios 
vilties Juvenato gimnaz. 
ateitininkai. Kuopoj vyres
niu narių 325.

Anl. Paulinis

f

“TIESOS AIDAI”
s

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Pr< •numorata metams...............................

Atskira knygelė..........................................

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

k'l

I

$1.20

.10c.

Š 
r s

&

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas Įvairiausių Įvy
kių. kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

‘"TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to. deda Įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda Įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslų.

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

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

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams 3 lt. 75c. Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje.

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.
• ■ > 4 *.

George F. Young iš Toronto, 
Kanados, 17 metų amžiaus jau
nikaitis, kuris perplaukė Ka- 
talinos salos kanalą. Jis lai
mėjo dovaną $25,000, kurią pa
siūlė William Wrigley. šis pa
veikslas buvo tuojau nutrauk
tas plaukikui išlipus ant kran
to 1 • S

>at e

i I

ŽVĖRIŲ ŪKIS

BARZDAI, šios apylin
kės jaunieji vyrai giriasi 
daug pinigų paitnsrą už žvė
rių kailiukus. Gruodžio 17 

' 4

d. žvėrių kailių kainos buvo 
šios: kiaunė 130440 lt.; lapė 
120 125 lt.: ūdra 130 150 lt.: 
šeškas 3.> 4.) lt.: želx‘iikštis 
10-15 lt.; zttikys su mūsa9-10 
lt. Matyt iš žvėrių ūkis duo
ti] gerą pelną.

-------------------- J------------------------ -------------------------------------------------

£ tctct- vrvom v .rr verVAT SKADTAMST0S VAIKAI $ 
PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

v <
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GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraičiai, 
juekai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Jvairuinėliai. Uždaviniai it 
j^amogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
tsęippieriau&ąnoKo ir kitoki. Laikančio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailmifikai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarkei ...
i



Naujienos Katalikams

t K -

ŠVEICARIJA

i

PRAPLĖTĖ KATALIKŲ 
TEISES

keikia tikėlis, juo su laiku 
ii-lir paskutinieji prieš kata
likus nukreipti punktai. Ims 
kii<mi( t nors panaikini i.

J".įneš Dūke is 
būti laimins iau- 
’T. vertės $50...

Doms Dūke (kairėje) -su savo riobna 
TTew Ycrk, yra tik penkiolikos metu ; inžiaus 
šia pasauly mergelė, paveldėto tab karuli 
OOC.GOO.

(’žstojus Britanijoje pro-, 
testantizimii. bu\o išleista: 
daug priešingu kaudikams 
Įsiūlymą, l'ie įstatymai bu
vo tokie neieisingi ir žiaurūs, 
.jog priminė Rymo imperato
rių Nerimo ar Diokh-cijopo 
laikus. Ne t ik užginta kin o 
laikyti Šv. Mišias ir kataliku 
tikybos mokyti, bei katalikui 
buvo u/'.giiita nei ark-į bran
gesnį. negu ‘.5. laikyti. Daug 
tą ištarimą atšaukia pabai
goje 18-to šimtmečio. d:tr 
daugiau 1829 melais. Vienok 
dar iki šiol buvo likę nema
žai įstatymu, kataliką baž- 
nvčią varžančiu. Daug Iii į- 
Stalymu gyvenime nebebuvo 
vykdoma, vienok, kolei įsta
tymas iš knygą nėra išbrauk
tas, vis dar yra pavojaus, 
kad jis kuomet nors gali būt i 
taikomas. Dauguma Iii į'tta 
tymu lietė kataliku vienuoli
jas. ją turtą. t;k\biiies pro
cesijas ir panašiai. Pavyz
džiui. tebebuvo įstatymas, 
sulig kurio kataliku kunigas 
negalėjo gatvėje rodytis ku
nigo apdaruose. Tuo įstaty
mu pasiremiant, pirm treje
tus. rodos, motii Partine bu
vo užginta. Dievo Kūno pro
cesija.

Bei pagalinus irlie katali
kus varžantieji įstatymai li
ko prieš pereitas Kalėdas pa
naikinti. Parlamento įiu.ta- 
rimą patvirtino Aukštieji 
(Lordu ) Rūmai ir Angli jos 
karalius. Sakoma. įog ma- 
džią šią .įstatymu panaikini
mui xla\ ė ('artino klebonas 
T. Ta.ylor.^Neleidus Carli- 
jie procesijai, .jis kreipėsi i 
kaikurius Škotijos Parla
mento narius, kad įneštu su
manymą 1’mins įsi;,lyiii,ims 
panaiknti. ką iii ir padarė. 
Tik stebėtinas kaiku.rią pro
testantu šiim klausimu užsi
laikymas — jie protestavo 

įslatvmą jgmaikimmą 
pro 
nori

Ididelis skaitlius kataliku ti- 
t . *

la bos žmonių, o anglikonai, 
\ įsus kraštus krūvon sudė
jus. nesudaro gyventoju dau
gumos.

Naujausia rahl i/bia<~ rrli- 
■ ja aiisl//.«■:. Saku: Švei- 

* iri jįjs ž.t iin j yra .1..s >.311. 
kataliką. 2.75().(>22 ,rotes- 
buitiii ir 19.380 žydi). Pasak 
tais pat daviniais šv. p arijoj 
vra 31 ]u<r < statu u. akla: 
2.040 Šveicarą ir 7 i i- .svetim
šaliu užsirašė bedieviais 
i pleištais) ir 25,000 šveicarą 
ir 7.000 .sveti nišai i ij bereligi- 
niais. Mažas skaičius sake
li agnostikais, nionistais, 
panteistais, pozilivislais ir 
t. t. Prie ją dar galima pri
skirti 30 spiritistą. 12 antro- 
pozofą ir 00 teosofus. To
liau ra<ta 4.900 graiką-sta- 
čiatikią Bažnyčios pasekėju 
ir 400 iŠ lamo; taip pat apie 
• 00 indu ir tolimąją vvtą i*e- 

Kantonai 
dauguma.

E ribų rgas. 
(i'alb'nas. 

Kanto
nai. kur dauguma protestan
tai. vra. Ciurichas. Bernas. 
Btizelis. Argam Thnrgnm 
AVaidt ir - Neušate. Graii- 
biimdene ir (hnevoj kntali- 
k’i ir protestantu skaičius 
beveikeivgus. A'iso mm 1910 
m. Šveicarijoj kataliką skai
čius padidėjo 5.000 žmonių.

’iyij'.i pasekėju, 
kur yra kataliku 
yra: Liucernas. 
Solidumas. St.
V.’allis ir Tessinas.

PRANCŪZIJA

šB ri

^5 y SS

ir t iek pat sodą, su maždaug 
10.01)0 gyventoju. .J is nerei- 
k.-davo iš darbininku jokio 
išpažinimo tikėjimo, bei jo 
d irbai veikė labai misionie- 
r.-kai ir sodai-miestai klest,". 

! j<» uiljn religiniu gyvenimu. 
Į Kai ii;, mirė “jo darbiniii- 
Įkai" buvo ueiiu •aminanii ir 
j io aiimiiiiiias liko juose
♦ {><!! 11! i‘" t ’< 1 H t< I S.

I
i ----------------------------------
I
1 ,

just 5 šios provincijos nariai. 
Urdenas dalyvauja ir 1>ch- 
draiue misijų dariny Perei
tais metais Įkurtos inisiju su 
,i'ni”’os nariu, skaičius jau 
na iekč 3(^MM). Panašiai se
kusi i r < 'a pisi runa provinci
ali.

gis?

cius. Mokyklose ir fakulte
tuose prie kataliku organiza
ciją priklauso du tri'daiiii 
visu studentu.

Į

I
Į

“ Nolivelles Reiigieusi s" 
praneša, kad dieceziniu semi
nariją aukb’l iuiii skaičius 
esąs liek didelis, kaip dar 
niekuomet nuo Bažnyčios at
skyrimo nuo valstybe^ nebu
vo. Tik į vieną seminariją
Įstojo 45 nauji auklėtiniai, i

J//7:/.mšA’Z's i->< no ],aa:<io\ 
darbai s/a!a-ma sj-ainfc 
apt a r;amu.s “()<xi-r\ <it ore
Romano Prancūzą pramo
nes mi'. sic St. Lt irimo’, 
riame ligi m. lmv-
;>-air i • socialistai, am lū 
tėvas j• ’”i:’1 s A olnetie 
dėjo savo dar- ą. Tuo 
kaip tik 2’inkbi fabriką 
leido didelę dalį savo darbi
ninką —- ir b' 3,ai biams

i

1

VENGRIJA ,

Iy ra >> <■;\',-t > a a or<b uas 1 rn- 
firi joj. 709 m. nuo šv. L?r;m- 
cišknus mirlics suktiklu\iij 
■progų, kurios visojo Veng- 
.rijoje buvo labai iškilmingai 
/•. p\ .< i ks-cio janios. paminei į- 
joa. šis ;as-iš Vengri jos prnn- 
g’i-kom! gyvenimo. Seimjoi
. » ■ • •• •!

‘ ngrijo.j pranciškonai turė
jo 4 m deno plan inei jas. šių 

laba r atiteko Cekoslo- 
o kita IC.imuni jai.

A <‘l iSl’l’1 jo j l ei i k< >
prmincija il

su rezidencija 
Abi urm inei jos, 

viku laiku, pa

I orderio ]>ro\ inci jas.
leici t

i ■ < Į.’»i. 
‘ačioje 
vi: Mariana 
a pKl ’■ n na
>!!o‘ • Į ic.Ši e.

’P.’.č nuo bolsi
■žemi dideli'i veiklumu. Ma
jami iuo\im-iįa sudaro 18 

m'i‘imo]\mi >u. 102 tėvais. 34 
Lekoiasi ii<aic ir 50 broliukais, 
i i 
i 
Į

I

I v 
i-.

i:

ČEKOSLOVAKIJA

llaziiįjlmės zenič.'t išnito- 
aiaulofs i//d//.'wx.Pasak “Mor. 
8'lrzky Drimik' 'valdžios ko
misija išnuomavo žvdanis 
kmi 1’iskuolas bažnytines že
mes. V. .lai ii lovį skiypą 
871 margai išnuonnmla E. 
llechtni. Stara Dala sklypas 
1591 marg. Moritz Strine- 
riui. 821 marg. Vorąereo, 
Skiepo M. (Juitneriui 308 
marg. Kostola sklypo Jul 

j S<4+lesdugeriui: 239 marg. 
Įllerboy sklvpo Morilzui 
I Burmold: 428 marg. Rado- 
vec sklypo T>. Ali manimi: 4,- 
251 marg. Si. Kriz sklvpo 
Natbaniu K Iriu ir t. 1. Vys
kupo Vojtašak miškas Zipse- 
rv.je dešimčiai metu atiduota 
žvdui Glesinger.

PALESTINA
Iie nt thl, t i aai tjara žchk'i. 

P.’islm ują derybų tarp arabu 
Ši ii.u ( karaliuku ) ir Beniu
lio benediktiną jia.sekmės — 
gania 25 ha. žemės Bc’Th'Iv- 
je. Žemė tinkama ūkio dar
bams : be to ta vieta yra 
brangi dėl savo šv. Rašte pa
žymėli). Buvo .Jokūbo pava
dinta “Dievo namais" ( Bet- 
liel). kurs vardas ir ligi šiol 
užsiliko. Pietiniame sklypo 
gale esanti dar senesnė šven
tenybė. būtent toji vieta, ku
rioje Abraomas sudėjo Die
vui pirmąją auką Cliaiiaano 
žemėje ir per ją išmeldė pa- 
žadėtajai žeinei Dievo palai
mą. Bizantiško vienuolvno 
ir bažnyčios liekanos. P. 
NoHc tvirtinimu, įrodo tos 
vietos t ikrumą. I ’rie to tvir
tinimo pi įsideda ir pats vie
tos vardas “Auką vieta." 
'Toji vieta yra 18 kini, nuo 
.Jeruzalės.

REIKALINGAS
VARGONININKAS

gerai žinąs savo amatą. Dėlei 
sąlygą, kreipkitės prie REV.
E. V. GRIKIS, 396 Church St.,
New Britain, Conn. (V.4-8)

REIKALINGAS — žinąs sa
vo amatą vargonininkas. Są
lygą dėlei kreipkitės prie: Rev. 
Aug. Petraitis, 105 Main St., 
Athol, Mass.

Novieimiiii skaičius.rodo nu 
gimo pažvmiii. Toji provin- 
cijm aptarrcniįa pastoraciją 
12 parapijų ir religijos mo
kymą urli 500-sc mokyklą su 
21.‘>00 mokiniu. Komunijų 
v mmiolvną bažnyčios smelk
ia vienas milijonas.- Didelės 
svarbos turi nesenai paslrty- 

■ • i d< n<> mimai Eilause. ku- 
liip.sp (, 'tif!-(jiais metais at
liko dvasines’ pratvbas 2000. 
o pereitais* metais .2.000 as-

, mimu. Ordomis numėto po 
kelel iu metu ir užsienio mi^D 

Amerikoj jau darbuo-

Katalikas, kuris užsirašo ir 
skaito bedieviškus raštus yra 
lygus tam, kuris nusipirkęs, 
Šautuvą pasidaro sau galą. 1

“Skruzdemaža, bet kalnus 
suneša." (Žmonių priežodis)

•va s

X ’

ku-
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prie
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I 
I
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Plčiinai kurie iau. 
išihiti naudojant

suknių nuo susi

žuvise mėsa, 
žuvies mėsa 
balta kad galinta 

i.euloti ja daugeliui tikslu
Naminiai Pasigelbėjimai.

I‘;ašarinimui šviežiu vaisiu plėt
otu, \itink suteptą dali veidan

’;x(*scs <?.r pa-

I lordeii 's 1 kasaldytą 
Seimininkės po * i- 

rdmi's Pa
inia liepi;-

r.i im:., \i:\\ y<»i:k

r

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašų ISABELLE KAY

Ltettr.\> bVtmtnir.kS Air.eritcje trokštu gauti pntarlnrj
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku- 

rie bus imlomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

L-~
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Virimo Receptas *
yj keliu pareitu metu ci-lerv 

patapo populiariškiau- 
ės uamuosc. Moilorninč 

č kad jas urflitnn 
o.te-'ri !>ūdii. ('cliTV vi a 

Dauiiybė 
kad ja reik vai

ki i licną. 
dalelės

' !)b tfl a ja i ir I ii, ji niai. 
Vii nas pastarųjų šv. Luko 
(lydytoju Draugijos biulete
nio N r. atspausdino dr. (iui- 
•hemerro kalbą, pasakvt.ą 
Tonis m’msL 18 jo šimtm. 
antireliginiu lilosol'u .judėji
mas tepalielė vos keletą gy
dytoją. To irodvnm yra nuo
latinis šv. Luko draugijos 

Į na riii sk. augimas ligi Liud
viko *\V dienu. Revoliuci- 
:o< judėjimas ir teroras ne- 
j’.’’ičgč rasti gydytojuose taa- 
kmkios dirvos, ’l’e/oristu 
lė'-e tebuvo \ l'lias <-l)i’.’H l'g’US 
\iar ii. 5’aldant Napoleonu' 
■ r rosi a u racijos n<>u gvdv 
lojai buvo išimtinai religinėj 
pi;<čj. Balzai; vaizduoja sa
vo knygose “Kaimo gvdvto 
jas" gydytoja kaipo tikintį 
ir savo naudos neieškantį 
žmogų. N'lo 18J8 e . Te volių 
•ijos kilo ivaiciu oriešingu 
••cbgijai. filosofiniu sistemą, 
kurios baigėsi mok-dmu ma 
.-•rializimi. Buvo manoma, 

jkad anatomai ir zoologai osa 
i išrišo visas pašau1 o proble 
i mas. I’el ka ras i r p<>ka ri 
niai laikai \ isa pakreipė l.i . 
la vaga. Jei prie- karo vie
nas katalikas gvdvtoį,a.s teko 
trims priešbažnytiniarns. tai 
dabar tas santykis pasikeitė 
atvirkščiai. Kalbėtojas pri 
vedė pavyzdžiu, kad gvdvto 
įui. kurje prieš karo buvo on 

d i kali i burmistrai, dabar vra 
tenykščiu parapija saiungu 

j pirmininkai. Kitas laiku pa
Į akrilinio pažyirtvs - ra metai 
išjjietu vis didėja’ntis šv. 
laiko Draugijos nariu skai

I

j

p’aes 
ir tuo lig p;>rodė.AoJ jie 
Irstantizmą Brilaii^Įojc 
jėga išlaiky’i.

Tariaus dar liko trys 
tymo punktai, mikr 
prieš katalikus: l ) kataiikas 
negali būti Anglijos kara
lium. 2) katalikas negali bū
ti kancleriu (chaiieelor). 3) 
katalikas negali skirti žmo
nių į anglikonu bažnyčios 
vielas.

i

n

Prieš paskutinįjį punktą 
katalikai nieko neturi, jie ir 

dvasiš
ki k y bu 
nors i r 
btįžnv

nenori anglikonams 
kili skirti, nors kitu 
ankštieji valdininkai, 
nebūdami anglikonu
eitis nariai. Thri teise lai <!.-» 
ryti. Pa v., buvęs premjeras 
Lloyd (teorge. kurs. r<»<|i»s. 
yra baptistas, skirdavo ang 
likonains vyskupus. Lieka 
dar tik panaikink pirmąjį ir 
antrąjį punktiis? vpač antra-, 
sis. Kodėl katalikas negali 
būt i kam leriiim ? A r juo ne 
galima pasitikėti.'’ J< i taip 
manoma, tai svarbiai kai ai i

N< at rodo
punktas teisiu 

negali 
šuva ižo 

J uk

! torai * 
d;i : /.<>■- 

'.••imininkė patyrė 
.m n, |< >t | - ’ 
labai sveika daržovė, 
gydytojų tikrina kad ją įtik val
gyt no'-s syki į licną. Auginimas 
•■•bri.i reikalauja didelės atidos. 
Vė lias iš populiariškiausiu naudo, 
ji-nu ce’eru yra zupėms. Paliesit 
kad <-< l<'H! znpė y_ra visai skani 
Jsi namiškiai jos norės dažnai.

Celeru Smetonos Zupė
2 puodukai celini sukapoti) 

colio šmotukais
2 puocĮokai evapoi^ifed pieno 
V. puodukus verdančio vandens

1 -ašį untdali šaukštuko pipiru
2 riekes svogūno

sauk-stu.s sviesto .
šaukštu miltu.

Numazgok ir nuskusk celerus 
pirm pjaustymo, išvirk svogūnus 
dviejuose puodukuose vandens iki 
suminkštės, l’ertrink per_siotnką. 
Sukarpyk sviestą aukštesnėj dalyj 
Juhaltavo virdulio, dadėk miltus, 
maišvk iki išsiplaks, atmiešk pie
tą su puoduku vandens, dadėk 
nelengva i sviestą ir miltus, mai
še et—mioalt—iki Kiitinštės.__ llailLk.

» »S l> M

le Lc’belius Dėl -Brangiu Dovami

pALLENGe..
• M-d'’*

I L"*.*! V.

jyjfc u B ”3011'0 Premiją Krautuvė Randasi Prie 
) Fnc-nd St., arti Havmarket Sq.

y» • ri:r \n a a .y i < i , s
iu:u ><;t:i,i ui’i’ < ’t. riu »\ 11 >i'\<’i’. t: i. 

lo., <’. iil’I - - Si I'.' \l»>t n S(i-i-»>'
: rfi 5* lin Siri i-t arti \\ nUiitiglon St.

veliu) buzą ir uždarą, Pžviriitk Jr 
duok i stalą su kepintais trupiniais 
arba trapiais kreklais.

Virtuvės Patarimai
Keptas otmates lengvai galima 

j a -engti tokiu būdu. Numazgok 
tomatę ir paskui kept karštame 
pečitji. apibarstyk druska ir pi- 
pi lis ir dadėk 
.i i)

Keptos tuną
Dėžinės tuną 

lokia tvirta ir

•tl\ lt

i .1 Si '

kits užgaunama.
!>'■ įdrmasis 
gns. Kad katalikas 
kūlį I ataliuni. tai
asineiis sąžinė^ laisve, 
gali pasitaikyti karalius, ku 
riani kataliku tikyba atrinks 
teisingesnė. Pagalinus Bei 
Linijoje ir j<»y kolonijose yra

I

čiam vandeny, 
gidžifista galima 
■ >c:alic soliueiją.
i Išgelbėjimui
.rankšl.'jiino kitoinet pakuoji, ivy-*’ 

j niek jas i plonyti s-nopieras lodant
ii skrynią.

Tyras ierputinas prašalins tau
ku picinius nuo odos.

Grožės Patarimai
Dantistu ir medikaliai žurnalai 

aprašo daug atsitikimu kur rim
uos ir net mirtinos ligos paėjo iie- 
Įsioji nuo išpuvusiu dantų ir minkš- 
,iu. išpurusiu smegenų. J’asekniin- 
gi gydytojai permato- svarbumą • 
burnos bygienos, ir visad egzami
nuoja dantis savo pacientu kilo
me’ apžiūrinėja nesveikatą. Rūgi
nai ir artai burnoje sunaikina 
dantų palivą. padidina kenksmin
gus perus, minkština smegenis, 
duoda susidaryt tarui. ir taip pra
sideda pyorrhea. Galit sulaikyti 
cisas šias priežastis naudojant ge
rai žinomus dantų valymo vaistus 
kūrinas išdirba didelės Amerikos'; 
įstaigos. Privalot valyt savo dan
tis mažiausia j>orą sykiu į dieną ir 
apsilankyt pas dentistą du sykiu 
per motus.

Ypatiška Sveikata
lankiai mnlčt molinas šAfc.inr, 

kad jos vaikai yra visiškai sveiki. 
‘Taip, V incukas nedasverria. bet 
iis iiulaksto visą savo mėsą. Rožė 
neturi apetito ji tik knibinėja 
prie valgio.“ Jeigu vaikai hutų 
pilnoj sveikatoj ar jie m itetsvertų? 
Ar jų a|M'titas butu blogas? Šim- - 
to nuošimčių sveikas vaikas sma- į 
giai valgo, ir m bi jo įvairių valgių, 
miega ilgas valandas, ir žaidžia 
getai be nedavalgymo. Kožna mo
tina turi žinoti kokia yra normalė 
vora tam tikro amžiaus ir aukščio 
vaiko. Daktaras ir maisto žinovai 
gali pasakyti jai kiek galima da- 
leisii jos ypatinguose ntsitikinmo- 
•c Ji tada gali, su maistu ir pn- 

silsio pagalba, stengtis išauginti 
avo vaiką atsakančiai.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:.
n«>ri piritą ir cukrų sykiu t«4 nėra geresnio pieno kaip 

u-'ard arba (’hallenge. kinis Parsiduoda kiekvienoj grosernėj. 
l’rie J.|V t;iup\i leibditts ir už juos gauti brangias dovanas.
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uvoje nuomonių, kad

&

“Sandara” perspėja savo 
pakalikus, kad su bolševikais 
reikia atsargiai. Bet tas per
spėjimas įvyko jau po to, kai 
sandariečiai su bolševikais 
buvo sukėlę, triukšmingus 
protestus ir paaukavę bolše
vikams kelesdešimts dolerių. 
Padarę tokią kvailą klaidą, 
ali nors būtų tylėję, gi da

bar savo sarmatą rodo visam 
pasauliui. Žiūrėkit, girdi, 
kokie mes kvailiai. Bėrei ka- 
liūgas pasigarsinimas. Pa
saulis ir be to žino, kad san
dariečiai neturi logingo |>a- 
mato. Žodžiais garsinasi e- 
są pabijotais, o jų darbai 
kaip tik sutampa su dideli au
sinis patrijotizmo priešais— 
bolševikais.

Nebereikalo kaž kas pasa
kė, kad sandariečiai tai 
skambalai, kurie šaukia žmo
nes į bolševikų pamaldas.

O. K.

ŽEMĖS REFORMOS VYK
DYMO DARBA11927 M.

Kad Lietuvos katalikuose 
yra apsileidimo ir apsnūdi
mo, tai parodo-buvimas įvai
rių prĮeštikybinių organiza
cijų, jąnkimai į Seimą ir 1.1.

Tokia katalikystės būkle 
jau susirūpino Lietuvos ka- , 
tulikų visuomenė ir ypač va- ; 
dai. Lietuvos vyskupai pa- : 
kėlė savo balsą. Katalikų 
Veikimo Centras persiorga- 
nizuoja ir stoja darban. Jau 
išrinkta Centro valdyba 
Kaune ,kurion Įeina žymiau
sieji veikėjai: buvusis prezi
dentas Stulginskis, prof. K 
Bučys, prof. Šalkauskas 
prof. Kuraitis, prof. Eretas 
ir kiti, viso 9 asmens.

Kiekvienoj vyskupijoj su
daroma K.V. Centrai; jų 
jų sostinėse bus valdybos 5 
ar 6 nariu.*• *

Vilkaviškio vyskupijoj su
daryta. valdyba iš šių asme
nų:

1. Garbės pirm. J. E. Vys
kupas M. Reinys,

2. Pirmiii. kan. A. Stepo
naitis (buvęs Įgaliotinis A- 
inerikoje),

■s

3. Vice-piniiin. St. Puišys, 
Ūk. Sąjungos Banko direk
torius, Vilkavišky,

4. Ižd. J. Žebrauskas, Ū- 
kio Banko direktorius, Vil
kavišky^ *•

5. Sekretorius kuli. S. Va- 
siukevičius, Vilkaviškio vi- 
ka ras,

6. Sekrei. Dom. Ičkauskai- 
te, mokytoja.

Tuoj bus sudaryta atatin
kami centrai dekanatuose, o 
parapijose valdybos; kai
muose bus išrinkti įgalioti
niai.

Katalikų Veikėjų Konfe
rencija, .įvykusi Kaune 27 ir 
28 gruod. 1926 m. pakritika
vo K. V. Centro Įstatų pro
jektą ir padarė savo pasta
bas. Tie įstatai jau spausdi
nami. .Jie yra paruošti atsi
žvelgiant Į Italijos, Belgijos, 
Vokietijos ir kitų kraštų kat. 
veikimą.

K. V. (’eiitro santykiavi
mas su kitomis kat. organiza
cijomis pasireikš tuomi, kad 
1) jis padės veikiančioms ot- 
ganiz'acijoms, 2) stengsis su
derinti organizacijas, kad 
padaryti iš jų galingą jėgą, 
kas yra ypač svarbu, kai rei
kia siekti kokio bendro ir 
svarbaus tikslo, pav.; salė į- 
sigyti, svarbus visuomenės 
klausimas išspręsti ir t. t.

Aiskii, kad taip subruzdus 
į darbą katalikams, galima 
laukti gerų pasekmių.

K u n. .1. Sfcpon ai r/š 

'Vilkaviškis,
15 sausio, 1927 m.

Platinama gandai, kad 
šiak metais žemės reformos 
vykdymas būsiąs sustabdy
tas, dargi iš naujakurių 
sklypai būsią atimami ir 
|grąžinami dvarininkams ir t. 
it. Dėl to “Eltos” 
[kreiptasi į 
valdybą, iš kurios sužinota 
kas seka. 

| 1927 m. žemės reforma bus
tęsiama, bet dvarų parcelaci- 

I ja bus varoma lėtesniu tem
pu, negu iki šiol buvo. 1927 
m. skiriama parcelacijai 42,- 

lOOO hektarai neužbaigtų 1926 
m. parceliuotų dvarų. Ne
pradėti parceliuoti dvarai 

I bus imami tik tie, kurie bus 
Iprorė.žiuos, t. y. tarp r vien- 
Ikieinius skirstomų kaimų. 
{Dvarai, kurie nėra prorė- 
žiuos, parcelacijai bus ima
mi tik tie. kurių ūkiai bus vi
siškai apleisti.

Toksai žemės reformos su
siaurinimas, nereiškia jos su
stabdymo. Susiaurinimas iš
šauktas sunkios šalies ekono
mines padėties, kuri neduo
da galimumo sušelpti jau su
kurtų apie 25,000 naujaku
rių, kad jų ūkius būtų gali
ma tinkamai pastatyta Dėl 

į naujakurių ūkių bus deda
luos visos pastangos surasti 
jiems kreditų, kad būtų ga
lima pradėti statyti pavyz
dingų, iŠ nedegamos medžia- 

Įgos ūkiui reikalingų trobesių ’ 
Tokių kom- 

rasta daug komunistinės H- Iplcktų turės būti net po kc- 
teratūros ir dargi ginklif. ns kiekvienoj apskrity. Be 
Taip pav. Naumiesty, Šakių bus dedama pastangų iš- 
apskrity buvo areštuoti 5 as- duoti greičiau naujakuriams 
menys, o pas vieną iš jų Moc- nuosavybės dokumentai, kad 
kaiti rasta dvi dėžės kiliko- naujakuriai, kurie neišgali 
svydžių šovinių su kaspinais. pafvs Įsikurti, žemę galėtų 
Be to, kaip “Rytas” prane- peTįeisti tokiems asmenims, 
Še, kad Biržų apylinkėje bu- kurie galėtų Įsikurti Im val- 
vęs suorganizuotas 400 ko- Lykinės pašalas. Iki šiol 
munistų būrys, iš jų 100 ka'- plačiai praktikuotas, dėl Į- 
riskai paruošti]. vairių priežasčių sklypų atė-

Kaip ir kur# komunistai minias iš naujakurių, ateity 
veikė parodys netolimoj atei-|j)US sumažintas iki įninimu- 
tv tardymas. Šiuo metu su- 
imtieji stropiai tardomi. Iš 
jų 6 jau teisė karo lauko 
teisinas ir 4 nusprendė su
šaudyti. Komunistai sužino
ję karo lauko teisino spren
dimą tuoj subruzdo išleido 
slaptus atsišaukimus, kad 
komunistai organizuotus 
ginkluotai pasipriešinti ir 
neduotų Įvykdinti sprendi
mo. Bet tai buvo tik sunkus 
atsidūsimas. Tuoj vėl nuri
mo. Sąryšy su komunistų arų, turinčių mažiau
sušaudimu ėjo girdai. kad|200 lieki., už kuriuos savi- 
karo lauko teismui atiduota pinkams valstybe turėtų mo- 
ir daugiau koifiunistų. Bet |k<»ti rinkos kainomis, bus lei- 
Kauno Karo Komendantūra džiautas laisvai, Įstatymo 
pranešė, kad gandai neturi numatytose ribose.
pagrindo ttkad šuto tarpu ~Sąryšy sil parceliuojamų 
dar nėra atiduota nė vienas dvarų sumažinimu bus žy- 
astnuo. ' piliai . padidintas kaimų į

Kenksmingiems asmenim^vienkiemiils skirstymas. 1927 
komunistams izoliuoti nuo L Įskaitant nebaigtus pra- 
visuomenės Varniuose stei- pjusjais metais skirstyti kai- 
giama koncentracijos sto- nniSj numatoma- išskirstyti 
vykia. Koncentracijos sto- 151,000 ha žemės.
vvkloį kuriam laikui bus ižo- __ _I ■ ■ ■ I I ■ ■ ■ ■■■■■■■< I
liuoti visi valstybės tvarkai
i r visuomenės Tarnybei pavo- Kada sykstuolis miršta, 
jingi asmenys. Tuo tarpu Padeda gyventi jo turtas, ir 
jau yra nuspręsta išsiųsti ei- kiekvienas nori to naujo kū
le asmenų. (“Ūk. Balsas”) Įdikio krikštatėviu būti.

* ♦ ♦ ’

Sovietų Rusija norėdama 
padaryti pasaulinę revoliuci
ją ir įvesta visame pasauly 
iomunizmą, komunistinei 
agitacijai vesti skiria žymias 
sumas. Jos agentai įvairio
se pasaulio dalyse stengiasi į- 
sipiršti masėms, kad paskui 
jų pagelba nuvertus esamą 
tvarką ir kur jiems tas pa
vyksta, prasideda kruvinos 
revoliucijos ir komunizmo 
gyvendimas. Taip, anais me
tais bolševikai padarę sukili
mą užgrobė Gruziją, sukėlė 
dideles riaušes Bulgarijoj, 
stengėsi nuversti Estijos val
džia. Dabartiniu metu su v
ypatingu atsidėjimu veikia 
Azijoj, kur vyksta pilieti
niai karai. Kilus angliaka
sių streikui Anglijoj, stengė
si ir ten paveikti.

Visiems taipogi nepaslap- 
tis, kad komunistai nuo se
no veikia ir Lietuvoje. Bet 
kadangi Lietuvoje nėra di
delių miestų, daug fabrikų, 
tai ir jiems veikti dirva gana 
sunki. Bet nežiūrint Į tai, 
kad jiems veikimo sąlygos ir 
sunkios, bet komunistai savo 
daibą vare plačiu mastu. Or
ganizavo streikus, ruošė ko
vai savus būrius. Netrūko 
ir žudynių (pav. Aleksos nu
žudymas).

Bet iki kol juos policija 
stropiai sekė, tol jie daugiau
sia glūdėjo savo urvuose ir 
viešai mažai tepasirodė. Bet 
štai paleidus kuopininkus iš 
kalėjimo ir pravedus amnes
tijos Įstatymą sukruto visi 
kas gyvas. Tuoj suruošė de- 
monstranciją, raudonas vė
liavas išsikėlę, drąsiai žy
giavo nuo Rotušės Laisvės 
Alėjott, kepures daužydami 
ir ramius praeivius užkabi
nėdami.

Nuo to laiko prasidėjo vis 
didesnis ir didesnis komunis
tų veikimas. Pradėjo eiti 
komunistų organas “Darbi
ninkų Atstovas” — “darbi
ninkų savaitinis laikraštis.” 
Bet nors ir dangstėsi svetimu 
vardu, tačiau visiems buvo 
aišku, kad tai tikras komu
nistų laikraštis. “Darbinin
kų Atstove” dargi pats. An
ga rietis bendradarbiavo.

Be to, pastaruoju laiku 
pradėjo eiti “Profsąjungų 
Vienybe,” “Darbininkų Gy-

»

veninius” (Arbeter Lebn) — 
žydų darbininkų savaitinis, 
“Spindulys” — mėnesinis 
darbininkų jaunuomenes lai
kraštis.

Knygoms leisti įsteigė b-vę 
“Vilnis,” kuri leido mėnesi-, 
n Į žurnalą^* Vilnis”1f ėmėsi 
spausdinti Rosos Liuksen- 
burg, Leibknccht’o, Marks'o 
ir kitų komunistų vadų įvai
rias brošiūras.

O kur slapta leidžiami lai
kraščiai: “Kareivių Tiesa,” 
‘ ‘ Komunistas, ” “ Kibirkš
tis,” “Jaunas Komunistas” 
ir kiti.

Pastaruoju laiku komu
nistai tiek Įsidrąsino, kad jau 
per savo organą “I)arb. 
Atst.” ėmė reikalauti, kad 
būtų legalizuota “Komunis
tų Partija” ir “Koniuništi- 
nės .Jaunuomenės Sąjunga.” 
O tie {mtys bolševikai ėmėsi 
kurti “Darbininkų Partiją”

ir prašė Kauno apskr. Virsi-1 
ninko ją Įregistruoti. O mak
simalistai savo keliu reika
lavo, kad būtų legalizuotai 
socialistų revoliucionierių I 
partija ir leido savo organui 
“Kovos Kelią.”

Komunistai tiek sustiprė
jo, kad pradėjo išstumti iš 
profesinių sąjungų socialde
mokratus, ardyti socialdemo
kratų susirinkimus, nes anot 
jų socialdemokratai, tai 
‘‘buržujai klapčiukai.” Be 
to, kūrė ir grynai komunisti
nes profesines sąjungas ir 
visa gerkle šaukė, kad jie 
esą darbininkų vienybės šali
ninkai. Galop pradėjo visai1 
atvirai ruoštis Į kovą. Taip 
pav. Radvilišky susiorgani- 
'zavęs būrys, nusisamdęs sau 
instruktorių ėmė daryti ka
riškus užsiėmimus, kitose 
vietose organizavo kovos bū
rius. O Mažeikiuose norėjo 
įsteigti atskirą “šaulių bū
rį.”

Bet štai gruodžio 17 d. su
sidarė nauja vyriausybė. Vy
riausybe tuoj ėmėsi griežtų 
priemonių komunizmo pavo
jui likviduoti, nes iš surink
tos medžiagos paaiškėjo, kad 
komunistai ruošėsi padaryti 
sukilimą per Kalėdą šventes. 
Laikraščių žiniomis jau areš
tuota apie 200 komunistų 
veikėjų. Pas areštuotuosius Į komplektus.

pitalistų klerkai. Kaip čia 
taip ir Sovietų rojuje nuken
čia vartotojas.

Tuomet tik bus vartotojai 
neišnaudojami, kuomet ko- 
peracijos idėja bus Įgyven
dinta, kuomet kapitalas, pro
dukcija ir distribucija pa
teks Į jų rankas. Tuotarpu, 

. ar 
ar “proletarai” 

viešpataus, didžiuma bus iš
naudojama.

Tkėtų kaikuriuos konstitu- ai. vienas luomas ar kitas, 
cijos punktus pakeisti, tarp kapitalistai ar “proletarai 

___I___ x . • 1 o 'kitko padaryti ministerius 
atsakomingus tiktai prezi- ■ 

■ dentui, bet ne Seimui. ,
K*
t Mes labai abejojame, ar 
r ''.'Kis Suv. Valstijų konstituci

jos pamėgdžiojimas išeitų 
Lietuvos naudai.

Amerikoj net prie dvipar- 
tinės sistemos kongresas ir 
prezidentas tankiai atsiduria 
keblioj padėty. Pav. Wil- 
sonui einant antrą terminą, 
pirmais dvejais metais Kon
gresas turėjo demokratų di
džiumą ; antrais gi dviem įlie
tais repubilkonai gavo di-. 
džiumą. Tuo būdu preziden
tas ir kabinetas buvo demo
kratų gi kongresas republi- 
konų. Darbas pasidarė veik 
negalimas, ekzekutyviai val- 
Ūži-os-šakai esant vienos -o Je- 
gisliatyviai kitos partijos.

Lietuvoj seimas turi daug 
partijų ir padėtis susidary
tų dar keblesnė. Norint nors 
ka nuveikti, bet ekzekutvviai 
valdžiai nesitinkant, su le- 
gislatvve, ar prezidentas ar 
seimas turėtų prasišalinti, 
kitaip sakant nereikalingas 
ar vienas ar kitas.

Negalima tečiau nepaste
bėti, kad partijoms besipe
šant ir nei vienai neturint 
absoliučios didžiumos, parla
mentas ne ka tegali nuveik- 
ti.
,, Kaip iš tos keblios padė
ties išėjus, niessneapsiimam 
spręsti. Gal duoti didžiumą 
partijai ar partijų’ blokui 
daugiausiai atstovų laimėju
siai rinkimuose, gal duoti pi
liečiams atstovo atšaukimo 
teisę? Vienas mums aišku: 
^Amerikos pamėgdžiojimas 

t/" šiuo žvilgsniu nebus Lietuvai 
r naudingas.

AVINAI BE GANYTOJO

/•

jis.

e
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IŠNAUDOTOJAI 
“ROJUJE”

Kapitalistai išnaudoja var
totojus. Tas tiesa. Rodos Ru
sijoj panaikinus kapitalizmą 
išnaudojimo neturėtų būti, 

i- Pasirodo, vienok, kad ten ne
sama nei kiek geriau.. Tai 
pripažįsta nei pati “Prav
eja.” Anot N. Y. Tituos ko- 
lresppndento “ Pravdoje” ap- 
Tašyta bolševikų valstybi
nės firmos “Vitumslonitz” 
kuri perka parafiną po 11 
rubliu pūdą, o vartotojam 
parduoda po 40-50. Mat so
vietų klerkai taip pat nori Į- 
tikti savo bosams, kaip ir ka-

“Sandara’ 'apgailestauja, < 
kad p. Gudas nepaliko jos 
vyskupu. Žinoma, “Sanda
rai” vyskupo reikia, ir dar 
kokio,—su ilga ir kreiva laz
da. Mat, mūsų skystabobu- 
žė nusišmeižė nuo koto. Nė 
proto, nė doros, nė sarmatos, 
nė žmogiškumo ir nė kibirkš
tėles logikos bei šiokio tokio 
pastovumo. Ganyti tokią 
storžievišką avelę ir Gudas 
neapsiimtų, taigi tik ranka 
žmogus numojo ir nusispjo
vė sąžinės nuvalymui.

Mūsų skvstaboTiizefc fifio-
*- V •

mene, Lietuvoj perversmas 
buvo visai bereikalingas, nes, 
girdi, dabar paaiškėjo, kad 
viskas ėjo geru ir teisėtu ke
liu, tik fašistai klerikalų pa
kurstyti padarė netvarką ir 
pasigriebė valdžią.

Taip, viskas buvo beeiną 
kaip Ijolševikai, socialdemo
kratai ir sandariečiai norėjo. 
Profsojūzninkų priviso kaip 
grybų po lietaus, o jie, kaip 
visiems žinoma, patys ge
riausieji sovietų ramsčiai. 
Paleistieji iš kalėjimo bolše
vikai susijungė su atvyku
siais iš Maskvos draugais ir 
apsčiai paremti Sovietų pi
nigais, rengė Lietuvoj "kruvi
ną procesiją prie bolševikiš
kos valdžios. Visa eilė įžy
mesnių Lietuvos veikėjų bu
vo pasmerkta nužudvti. .Jei 
perversmas nebūtu ivvkes, 
tai nemažas skaičius ir pačiu 
liaudininkų būtų galveles pa
lydėję. Tuomet “Sandara.” 
žinoma, būtų kalnus vertųsi 
ant bolševiką, bet dabar tik
riems Lietuvos sūnams*juos 
išgelbėjus. Sandariečiai pi
giai gali kandžio! fašistus ir 
klerikalus, nes jiems jau pa
vojus negresia, o skalinti ant 
savo priešui visuomet pra
vartu. kad ir jie nuo mirties 
ką išgelliėlii. Mat, kvailas 
šunelis kanda į ranką, kuri jį 
mm retežių nori paliuosuoti.

Dabar pasirodo/kad Mas
kvos bolševikai kuobaisiau- 
sia deT tojo perversmo įnir
šo ir pasiuntė Lietuvon 50 
milijonų litų bolševikišką su
kilimą toliau organizuoti. Ai
tai iš to paaiškėjo, kad Lie
tuvoj prie socijalistų val
džios viskas įniro tvarkoj ?

Voldemaras pareiškė so
cialdemokratų attsovams, 
<ad nemanąs persekioti so- 
cial-demokratų. Tas gerai. 
Tiktai beda, kad tankiai sun
ku yra pasakyti, kur baigia
si social-demokratas ir pra
sideda bolševikas. Pav. kas 
buvo buvęs ministeris Požė
la i Social-demokratas, ar 
bolševikas?

* * *

Grigaitis “N-se” sako, kad 
dabar Lietuvą valdo tautiški 
ir katalikiški banditai. Jei 
Grigaitis šeimininkauja savo 
namuose, tai argi galima va
dinti jį banditu už šeiminin
kavimą savo paties namuo
se?

Grigaitis matvt norėti], 
.kadAuietuvoj Jeii^ininkautų 
bedieviški ir netautiški t .y. 
nelietuviški gaivalai.

Jie šeimininkautų sveti
moj jiems šaly prieš veik'vi- 
sų gyventojų norą ir jau tik
rai būtų banditai.

Įdomu kurie banditai ge
riau patiktų—vokiečiai, len
kai, žydai ar rusai i

« *

“Sandara” rašo: “Sanda
riečiai kaipo organizuoti 
žmonės saro principas (mū
sų pabraukta) gerbia ir ji] 
laikosi ir laikĮ/sis.
“Protestuoti i r protestuo

ti.” tai vienas jų principas, 
pirmas ir paskutinis. O kur 
kiti. Jų nepažįsta nei patvs 
sandariečiai, nes jų neturi, 

a ♦ «

Jei liesa, ką “Keleivis” 
praneša, kad Sirvydas išsto
jęs iš Sandaros, tai turbūt 
bus tai padaręs dėlto, kad 
jam įgriso priklausyti prie 
zurzančių minusi] partijos.

K

Vivian Carter, generalis sekre
torius rotariečią Anglijoje ir Ai
rijoje, nufotografuotas Chicagoje, 
kur jis dalyvavo Rotarieoią Tarp- 
tautiško biznio konferencijoje.,

TURBŪT PASAKA

L1ŠKEVA (Alytaus ap.). 
Liškevoje yra aukštas, gra
žus piliakalnis, į kurį veda 
gilus urvas. Sako, jis eina 
iki kelįo, einančio kelios 
varsnos toliau nuo piliakal
nio ir ten po geležinėmis du
rimis esu karaliaus Mindau
go paslėpti ginklai. Kalba, 
kad Liškevoje 
tokia knyga, kurioje 
jkiai aprašyta ta pilis.
ar tiesa?

yra, ar buvo 
smul- 
Kažin

Tikrą draugą tik laimėje 
reikia prašyti, kad atlanky
tų: nelaimėje atlanko 
kviestas. — Teofrostas.

4
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Parceliuojant dvarus bus 
kreipiama daugiau dėmesio Į 
sudarymą tikslingų ūkių vie
netų. Prieš sudarant parce- 
lacijos projektus, bus daro
mi tų dvarų smulkūs tyrinė
jimai su hidrotechnikų ir ki
tų žemės ūkio specialistų pa
galba.

Paskutiniu laiku buvęs vi
siškai sustabdytas pardavi-

Pažinsi džiaugsmą, kuomet 
ne-|žinosi, kas tai yra ašaros, 

— G. Painu. -

'T
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BUDELIŲ SALA

Tokia sala randasi Graiki
jos pakraščiuose ir joje dar 
ne taip senai gyveno bude
liai. Šitoji sala vardu Burei, 
maža, nejauki ir taip mažai 
panaši į kitas gražias salas. 
Salos vidury yni aukštas' 
tamsus-bokštas, kuriame nė
ra nei langų nei durų. Ir iš 
tikrųjų, iš ten nėra išėjimo, 
yra tik vienas baisus Įėjimas 
per mažą plyšį stoge. Kaž
kada per ji nuleisdavo su pa
galba virvinių kopėčių nu
teistuosius iki gyvos galvos 
kalėjimo. Netoli bokšto sto
vi dar du nameliu, kuriuose 
gyveno dar nesenai budeliai. 
Jų visad buvo du. .Jais tap
davo tik tie nusikaltėliai ku
riems buvo dovanota gyvybe 
su sąlyga tapti budeliais. 
Namų langai užtverti geleži
nėmis grotomis — budeliai 
visą laiką po priežiūra. Grai
kijoje ligi šiol gyvuoja pa
protys “kraujo kerštas.” Ir 
budeliai ne kurtą būdavo 
keršto aukomis iš nuteistųjų 
giminaičių pusės. Sako, kad 
maža kas iš budelių mirdavo 
savo mirtimi, bemaž visiems 
anksčiau ar vėliau nuimdavo 
galvas sulig'“jų pačių siste
ma.” Budelių namai atrodo 
Šviesūs ir jaukūs ir tik gele
žiniai grotai sako, kad tai ne 
paprasti namai. Namų sie
nos prirašytos: čia savo var
dą Įrašo ir daugelis turistų ir 
patys namų šeimininkai, įra
šydami vardą ir net sav'o 
profesijos vardą “ diliuos” 
(budelis).'

-------------------------------- ; ‘

KILMĖ SPRENDŽIA 5'

Kaip žinoma, Rusijoj į 
aukštesnes mokyklas gali pa
kliūti tik “proletarų” vai
kas. Vienoj Rusijoj mokyk
loje bolševikas mokytojas, 
dėstydamas savo “beždžio
nišką pamoką” padarė tokią 
išvadą: ’

Taigi, vaikai, pasak Darvi
no mes visi esame kilę iš bež
džiones.
’ Praktiškas mokinys klau
sia: “Pasakyk gi, draugas 
mokytojau, ar šitoki kilmė 
laikoma proletarine ar bur
žuazine stojant Į aukštesnę 
mokyklą ?”

, ...

gai turi 19 kilomertų, q ap
linkui — 56. Krafeiip ąięnos 
labai stačios ir aukščio turi 
ligi 600 metrų. Kraterio vi
duryje žaliuoja tankus miš
kas, kuriame gyvena daugy
bė žvėrių, medžiotojams ne
prieinamų. Ten yra milžinų 
žernų, orių, raganosių, dram
blių, negalinčių iš kraterio 
išlipti. Kraterio viduje yra 
daug plyšių ir didelis ežeras.

VALIOS TVIRTYBĖ

Prancūzų karalius Liudvi
kas XVT, kurs laike revoliu
cijos 1793 m. buvo Paryžiuje 
nukirstas, būdamas kalėji
me iškentėjo baisius kankini
mus. Persekiotojai visomis 
jėgomis stengėsi, atimti ne
tik kūnui, bet sielai gyvybę. 
Jie troško, kad jis kokiu 
nors būdu sulaužytu Dievo ir 
Bažnyčios įsakymus, Penk
tadienyje jam padavė mėsiš
ką valgi, manydami, kad iš
badėjęs karalius valgys, ta
čiau šis pasiėmęs gabalėli 
duonos tarė: “Štai mano pie
tūs, o likusieji šunims!’’

K J*

ŽMOGAUS ODOS RŪBAI

Genesniame laike žmonių 
oda buvo pageidaujama pre
kė ir ja buvo prekiaujama, 
kaip ir gyvulių oda. Vidur- 
amžiuje buvo Įsišaknyjęs bū- 

----- das, kad medi učiai ir girių 
sargai užkluptus br^dmu- 
šius nušaudavo ir nulupdavo. 
Iš šitos žmonių odos pasi- 
dirbdavo diržus, makštis me- 
dinčių peiliams ir t. t., kitas 
pasisiūdavo iš žmogaus odos 
net kelines. Senovėje buvo 
medžioklė kuone vienintelis 
didžiūnų pasilinksminimas;

Jodei jie labai daliojo, kad ki
ti jiems gyvulius nešaudyti] 
ir jie nieko medžiot nrlietu- 
rėtii. I teito sugaut ieji bried- 
mušiai būdavo nušauti ir 
nulupti, kad kitus išgązdi- 
mis, kad nebriedmuišaiit ų. 
Labai pageidaujama buvo 
žmonių oda apt palikimui 
būgnu ir būgnelių

z

ISPANIJOS KARALIAUS 
DRĄSĄ IR KILNUMAS

Nesenai Londone išėjo 
knyga “Tss...,” kurioje nu* 
pasakojama daug Įdomių da
lykų iš karalių, ministerių ir 
kitų aukštai pastatytų asme
nų gyveninio. Taip apie ka
ralių Alfonsą XII, kuris 
1919 m. laimingai išvengė 
piktadarių pasikėsinimą 
prieš savo gyvybę, taip toj 
knygoje pasakota:

Du anarchistu pakliuvo į 
policijos rankas ir turėjo 
prisipažinti. kur yra jų ir jų
jų draugi] buveinė. Kara
lius persirėdęs tuoj nuvyko i 
nurodytą butą, kur kaip tik 
buvo sąmokslininkų susirin
kimas.

— Pavclykit ir man daly
vauti jūsų pasitarime, — pa
reiškė karalius, be apsaugos 
įėjęs butan.

Tuoj pažinę karalių są
mokslininkai buvo taip nu
stebę, kad nežinojo nė ką ir 
atsakyti. Karalius gi toliau 
i ęse:

— Kaip aš spėju, jūs nori
te pakeisti dabartinį valsty
bės sutvarkymą jėga ir prie
varta ' -

— Visai teisingai, — pri
tarė balsi] tuzinas.

— Delko. tini jūs nevyki
nate savo sumanymus štai 
čia pat ? — paklausė vėl ka
ralius: — Juk man vis tiek 
teks vieną sykį numirti. Jei
gu tad esatį1 įsitikinę, kad 
mano mirtis atneš Ispanijai 
gerovę, tai pradeki! tuoj sa
vo darbą.

Kokią valandėlę anarcliis- 
ams tylint, karalius vėl pra- 
)ilo ir klausė — Juk jūs tik

rai Įsitikinę, kad jėgoje per
galė ?

Kai sąmokslininkai davė 
eigiamĄjj atsakymą, kara

lius pareiškė:
— Tr aš taipogi... Visas 

namas policijos apsuptas, ir 
jūs. gerbiamieji. būsite sve
čiais iki t<> laiko, kol neliau
site tikėję Į jėgos pergalę. 
Kai jūsų šitas tikėjimas iš
nyks. tai ir aš bausiuos var
toti jėgą.

Karalius ramiai išėjo, ir 
sąmokslininkai išvengė baus
mės. kai kiekvienas jų pa
reiškė Alfonsui iškilmingą 
pasižadėjimą, kad atsižada 
mm kovos su juo prievartos 
būdu.

VAIKŲ VEDYBOS INDIJOJ

Bombev mieste sulig 1921 
m. statistikos buvo 49,000 te
kėjusių mergaičių sulaukur 
šių 5 metų senumo, iš jų 2000 
buvo našlės; 201,000 ištekė
jusių tarpe 5 ir 10 metų se
numo, iš kuriu 13,000 našlės; 
043,000 tarpe 10 ir 15 metų 
senumo, iš kurių 34,000 naš
lės.

Kūdikių mirtingumas J 924 
m. Bombev buvo 411 iš laks
tančio gimusių, tuo tarpu 
kai Amerikos Suv. Valstijo
se tik 77 iš tūkstančio.

■
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Laiškas iš Argentinos
-----------

Brangieji broliai ir.seserys!
Prie progos, turime gar-1 

bes pranešti Jums apie gyve- : 
nimą Lietuvių jaunuolių Ar
gentinoje. Kiekvienas ieško : 
sau laimes. Leidžiasi į sve
timus, visai nežinomus kraš
tus. Ir mūsų brolių lietuvių 
daugiausia važiuoja Į Argen
tiną. Nevienas praranda sa
vo namus, praleidžia kruvi
nu prakaitu uždirbtus cen
tus. nešdamas juos Įvairiems 
agentams. Visa atiduoda 
tam, kad juos nuvežtų ten. 
kur aukso kalnai supilti ir 
tiltai ore pakabinti. Važiuo
dami mano, kad laimės šaly
je dirbti nereikės, tik aukso 
kišenius prisipils ir ore ka
bančiais tiltais pasivažinės. 
Bet atsitinka visiškai kitaip. 
Išvažiuodami išsižada savo 
tėvynės, niekina savo tautą 
ir prisiegavojasi daugiau ne
begrįžti.

Perplaukęs per jūrą susi
tinka du draugu: vargą ir 
badą.

Pirmasis vargas aplanko 
tik išėjus iš emigracijos. Ne
randi nė pažįstamų, pas ku
riuos galėtum prisiglausti. 
Nakvynėn nieks nepriima, 
gatvėje policija miegoti ne
duoda, o ant žemes Įvairūs 
gyviai irgi neduoda užmigti. 
Nakvynės ieškdsi stotyse, 
vagonuose, bet kartais atsi
tinka. kad bemiegančius iš
veža ir paleidžia už kelių 
tūkstančių kilometrų neįžen
giamose giriose, kur gyvena 
tik nematyti laukiniai žvė
rys. Iš ten tenka smukti at
gal. Kelionė, nemokančiam 
susikalbėti, yra be galo sun
ki ir varginga. Dargi duo
nos kąsnio negaliipa išsipra
šyti.

Tikras draugas badas susi
tinka tuomet, kada iš namų 
atsivežtą paskutinį centą iš- 
eidi. Tuomet kąsnio duonos 

nusipirkti negali. Prie darb
davių arčiau prieiti negali
ma, kaip per 200 žingsnių, 

’uri su delnais ploti, tai jei
gu ką nors atšauksi ir leis, 
tai i vidų gali ieiti. Jeigu 
tylomis, kaip Lietuvoje, prie 
žmogaus artinsies. tai jis 
nieko nealukdamas, tiesiog i 
žmogų šauna. Tekioji* sun
kųjį* padėtyje iš kelių flesėt- 
kų žmonių, jei vienas gauna 
darbą ir pragyvenimą.

Dabar žodi tarsime dėl 
darbų. Darbų galima gauti 
miškuose ir prie naujai ve
damu želžkclių. Argentinoje 
karštis nepakenčiamas ir 
darbininkams tenka gulėti 
ant žemės, kur lando įvairios 
gyvatės, krokodiliai ir oni 
skrajoja litthtvittr nematytos- 
baisenyliės.

Kiekvieną minutę gali žū
ti mm įvairių gyvių, arba 
mm indijono peilio. Tokiuo- 

- si* darbuose kliuvęs turi liėg- 
1i Į miestą, arba atgyventas 
vietas. Miestuose fabrikų 
visai mažai ir darbo tikėtis 
vargu. Neviena ipotina ver
kia su mažais vaideliais, lie
tu rėdą įba ką valgyti. Dauge
lis praranda protą ir nfirtį 
sau pasidaro. Syjkį paraga
vęs miško gyveni|no. kad ir 
valomas. daugiauĮten neina. 
Sako verčiau mirti,
ne ką kęsti tokį l aisų gyve
nimą.

> i
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Perspėdami visus, prašo
me ŠĮ mūsų laišką visur pa
skelbti. Kas mums nenori ti
kėti, lai parsiduoda save ir 
savo laisvę Įvairiems agen
tams. Lai bando laimės ieš
koti. kur jos visiškai nėra. 
Kas čia parašvta, tai tvirti
na dauguma apčioj .pasira
šiusių. kurie tą viską pergy
vena. ‘Mes p< įspėjame savo 
draugus, gimines ir bendrai 
visus tautiečius, kurie mano, 
svajoja, vykti iĮ Argentiną 
sau laimės ieškoti. Verčiau 
patariame tą viską gerai ap
galvotieji būt Lietuvoje ge
riau ubagauti, negu tokius 
vargus datirti. Mes visi tvir
tinami* ir galite tikėti tiems 
faktams, kurie yra trumpai 
parašvti: Jonas Krikščiū
nas. Jonas Karaliūnas, Jo
nas Stakėnas. Pr. Norvaišis, 
K. Tnošaitis, J. Zdančius, M. 
Mat i kas. J. Grėbliūnas, P. 
Liugera virius. J. Pinskas. .T. 
Lukošius. V. Lastauskas.

(“šaltinis”)

Kovo 6 d. š. m. 1 vai. po 
pietį], bažnytinėje svetabūįje, 
432 AVindsor gt., Cambridge, 
Mass. Į vyks Blaivininkų N. 
A. Apskrities Suvažiavi
mas.

šis .suvažiavimas bus svar
bus. Taigi kviečiame kuo- 
daugiausia suvažiuoti nuo vi
sų šio apskričio kuopų, kaip 
gerb. dvasiškius taip pasau
linius. jaunimą, suaugusius 
ir senelius vyrus ir moteris.

Kur dar nėra Blaivininkų 
kuopos, katalikai veikėjai 
kviečiami dalyvauti šiame 
suvažiavime.

Šiame suvažiavime bus 
i-enkama nauja valdyba; iš
duotas raportas iš BlaivininHyj 
kų Seimo; kalbama apie ginoH^ j 
tą šalelę Lietuvą ir apie ki-^į 
tus organizacijos klausimus.-r 
Dalyviai eis “in corpore”j 
prie Šv. Komunijos.

Pirm. Juozus SrirsJcds^ 
Rast. Be n. Jakutis.

3

•* d
Taigi, naujai Lietuvos vy

riausybei atsiradus, atsirado / 
nauji keliai i Vilnių, i visiš
ka Lietuvos atvadavimu4.

* * *
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V ■.“Darbštumas reiškia: už
dirbt pinigus ir neturėt lai
ko juos išleist.” (Decourcel- 
le)

Džiugo kalnas randasi ša- 
lia vieškelio Telšiai-Alsė
džiai, 4 kliu, nuo Telšių. Jis 
yi’a gana status ir apie 20 
mtr. aukščio. Iš rytų, vaka
rų ir dalinai pietų yra ap
suptas balomis, per kurias te
ka upelis. Pietinis jo galas 
yra kiek pakilęs — matyti 
kovu būta. Ant to galo sto- *■ • 
vi. rodos, 1884 m. statytas, 
medinis, gana aukštas kry
žius. Pietinio galo šiauri
niame krašte yra didelė duo
bė. kuri baigia griūti. Pats 
kalnas yra aukštais medžiais 
apaugęs. Apie Džiugo kalną 
via labai daug legendų. Vie
ną čia paduosiu: Švedai, ap
leisdami Lietuvą, turėjo la
bai daug turtų, kuriuos už
kasę Džiugo kalne, nes manę 
dar gryžti Lietuvon, bet, de
ja, aplinkybėms pakitėjus, 
nebegryžo, o visi turtai pali
ko. Ilgam laikui praslinkus 
nuo švedų išėjimo iš Lietu
vos. tūlas Džiuginėnų grafas 
pradėjo kasinėti Džiugo kal
ną. norėdamas atrasti švedų 
paliktus turtus. Bekasinė- 
damas pietiniame kalno ga
le radęs geležines duris su Į- 
vairomis štangomis užtaisy
tas, atidaręs šitas, radęs to
kias pat ir antras, o paskuti
nes atidaręs radęs kambarį, 
kurio dešiniajame gale .nuo 
angos buvo didelė' skrynia 
ant kurios gulėjęs milžiniš
kas šuo. Jo akys labai žibė
jusios. Jis kad nuvaryti šu
nį, pasikvietęs kunigą, bet 
am nieko negelliėjus, pasi
kvietęs vyskupą. Vyskupas 
paaiškinęs, kad tai esąs už
kerėtas šuo ir paprašęs ge
riau apleisti urvą, nes gali 
atsitikti Įvairių nelaimių. 
Grafas paklausęs vyskupo ir 
apleidęs urvą, o veik toje vie
toje pastatė kryžių, kuris ir 
dabar teliėra. Po to daugiau 
niekas nebekasinėjęs.

Žmogus, kuris viską skai
to grynu pinigu, yra arba 
kvailas, arba kyšininkas.

M msitikčk. žmogau, mo
terimis. Nepasitikėk, redak
toriau. būsimais skaitytojais.

JU

Planas daryti — lengva:

UŽGESĘS U GNIAKALNIS

Rytu Afrikoje, netoli eže
ro Tangonaiko. yra užgesęs 
didžiausias Ngorongoro ug- sulvg planų padaryti — ne
makalais. Jo krateris išib Apsakomai sunku.

Julian Latimer, Admirolo padė
jėjas, kuris yra komandieriu Ame
rikos karinių laivu Nikarugoje.
■■ ■ ■' ■ *" » r ■■ ■ i e
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VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventoju laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus. Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauju- ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateiti.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, .mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
ti] žemininkų būvį ir reikalus.

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

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir naudnigi] skaitymų kaip seniems, taip 

jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių,
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu
bai.

“DARBININKAS” išeina kieki ieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakeijos-Administraci- 
j<>s adresas: Kaulius, Ne priklausom įįIm* Aikštė 
2-ra, IJ TUKAM A.

t'

“Nebėra garbingesnės mi
sijos. kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pašaukimo sim
boli.” (Popiežius Pins X)

Trynimas 
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skaudai

Trynk, trynk. trynk iki oda 
įkais tr pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimerito:

PAIN-EXPELLER
Ircgūtr. J. V. Pat. Biure

Jis tėvo ir yra naudojamas 
paknguviiutnui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap- 
jircišknaių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudžių muskulų.

35c.—Vaistinėse—70c.

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei- 1 
viąį, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

M"IŠEIVIU DRAUGĄ
“IŠEIVIŲ DRAl’GAS” yra tai vienintelis 

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

“IŠEIVIŲ DRAl’GAS” talpina Įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyveninio užsieny, taip ir 
Lietuvoje,________________ ________________________

“IŠEIVIŲ DRAl’GAS” talpina Įvairias a-, 
pysakas. feljetonus. Įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbu vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:
e

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingu, pusei 
metų <> šilingai. 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai?’

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

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

Redakcijų sir .\<linini>t racijos antrašas: “Iieivių 
Draugas.’’ 281 A. Eglinton Str. Glasgoar, S. 8. 8cot- 
hnd.

*
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F. AD. RICHTER & CQ. 
Berry & So. Sth St*. 

Brooklyn, N. Y.
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BALTIMORE, MD.

NEWARK, NEW JERSEY

MONTREAL, CANADA

CLEVELAND, OHIO

ne

Dr. J. Basanavičiaus 
paminėjimas

“Šonas pasakymas, jog mo
kydami kitus, patys mokom??, 
niekur geriau nėra patikrina
mas. kaip ten. kur patys moko
me save.” (Dinteris)

pc- 
.)• i. 
.r s

Šis trijų-stiebų škuneris Skolgrum, Norvegijos laivas, nulūžus stiebams atsirado pavo
juje. Pribuvo laivas “Roma” pagelbon, bet škunerio kapitonas atsisakė prisiimti. Paveiks
las imtas apie 500 milių į vakarus nuo Gibraltaro.

nuvarginti, tai nesijautė 
ir susilaikė nuo šio va-

NASHUA, N. H.

Tš tų 8. trys turi būti vy- 
ir jie visuose reikaluose

Taigi šia-

kėjai. Įdomios lenktynės 
su prirašinėjimu narių 
kartu ir ginčas už teises, 
žiūrėsime kas laimės.

Juozo Vaikas

t

N0RW00D, MASS.

♦

T’

Taigi 
pradžia buvo 

klebo-

4

Atsisveikino

'" Sausio 23 d. Šv. Petro para
pijos klebonas gerb. kun. .L F. 
'Jonaitis atsisveikino su parapi- 
jonimis ir ketina važiuoti i Lie
tuvą.

Gerb. kun. Jonaitis, laike sa
vo klebonavimo šioje parapijo
je, yra daug ką padaręs. Su-, 

-tvėrė keletą.draugijų ir jose ne-, 
mažai dirbo. Pirmoje vietoje, 
jam rūpėjo dvasiniai reikalai. 
Tad, pirmutinis jo darbas buvo 
suorganizuoti parapiją. Per 
tuos kelius metus išaugino pa
rapijos turtą iki $80,000, o sko
lų liko tik $5,500. Dabar turi
me puikią bažnyčią, svetainę ir 
kleboniją.

Nemažiau dirbo tarpe sve
timtaučių, kad supažindinus 
juos su lietuviais ir Lietuva. 
Daug rašinėjo Į amerikonų 
spaudą apie lietuvius ir Lietu- 
vą.

Be to. gerb. kun. Jonaitis tu
rėjo daug darbo pakol išjudino 
šios kolonijos lietuvius prie 
veikimo. Lietuviai gyveno pa
siskirstę. Vieni priklausė prie 
lenkų, o kiti prie airių, 
šios parapijos
sunki. Bet energingas 
nas tą visą pergalėjo ir para
pijos reikalus paliko gražiau
sioj tvarkoj.

dangą Lietuvai darbą arba Įsa
kė kraustytis Į Maskvą' pas 
Trockį.

šaukė visa gerkle, kad dar
bininkai duotų pinigų surengi
mui skerdynių Lietuvoje. Bol- 
ševikėliai lakstė po salę, vieni 
su krepšiais, o kiti su šlamš
tais, bet Į juos niekas ne pa
žiūrėti nenorėjo. Po kolektos 
vargšas Prūseika dar labiau su
sitraukė.

Graži pramoga

Pasibaigus susirinkimui, va
kare buvo pastatytas veikalas 
•‘Geriau vėliau negu niekad.” 
Irmoje daly programų buvo 

šie mėgėjai: p-lės A. Stašaičiu- 
tė. E. Kasparaitė, O. Viesuliu- 
tė ir p. A. Nedveckas. Antro
je daly programo pp. J. Tvas- 
<a, L. Blažonis, K. Navikas. K. 
Dargvainis, J. č’ervokas, p-nia 
^reihienė. p-lės O. Paznokiutė, 
E. Jasioniutė. O. Kudirkiutė.

šio vakaro surengime dau- z 
ginusia pasidarbavo J. Tvas- 
<ienė ir O. Mačienė.

Mat čia didžiumoje katali- 
kai, n kad ir atsiranda vienas 
kitas laisvamanis, tai ir jie sar- 
matijasi eiti su darbininkų 
krauju susitepusiais bolševikė- 
liais.

Prūseika pabaigoje savo 
pliurpimo pasmerkė ir šios ša
lies valdžią už tai, kad ir čia 
bolševikėliams nėra “laisvės” 
ir negali sutverti žemiško “ro
jaus. Užmušė ką — Į kalėji- 
nią; papiovė — i kalėjimą. Tr 
sakau tikra kankynė. Jokios 
laisvės nėra, nors imk ir pasi
kark. Gal būtų geriau, kad bol- 
ševikėliai imtų taip ir padary
tų, negu išnaudojus ir mulki
nus mažiau protaujančius- dar
bininkus. Jie dabar tik gėdą 
daro darbininkams.

Be to, jis Įsakė savo drau- 
gučiams nepirkti Lietuvos bo- 
nų, jeigu kas pardavinės. Be
reikalingas Įsakymas, nes bol
ševikai niekados nepirko ir ne
pirks: jie buvo išgamomis ir to
kiais pasiliks.

Ex-bolševikas
Lenku intrigos

Gerb. kun. J. Jonaitis visuo
met drąsiai stojo už 'Lietuvą. 
Lenkams, kurie šioje diocezijo
je turi nemažą Įtekmę, tas ne
patiko ir jie visokiais būdais 
mėgino Įgilti.

Štai vienas iš daugelio daly
kėlių, kuris buvo priežastimi 
lenkų kovos prieš kun. -Jonaitį. 
Kovo 13 d.. 1926 m., gerb. kun. 
Jonaitis parašė straipsnį apie 
Kosciušką, įrodinėdamas, kad 
jis buvo lietuvis ir patalpino 
Fordo žurnale “Dearborn Tn- 
(Tependent.” Tankai pasiuto ir 
puolė didžiausiu smarkumu, 
spaudoje ir šiaip prie kiekvie
nos progos.

Kadangi šioje vyskupijoje 
lenkai stiprūs ir net konsisto
rijos vedėju yra lenkas AVoznis- 
ki, tai stiprus lenkų nusistaty
mas privertė gerb. kun. Jonai
tį pasitraukti iš šios parapijos. 
Nė parapijonų protestai negel
bėjo. Gerb. kun. Jonaičiui lin
kime ilgiausių metų darbuotis 
Bažnyčios ir Tėvvnės labui.

r •

Naujas klebonas

Šiomis dienomis susilaukėme 
naujo klebeno, asmeny gerk 
kun. Misevičiaus. Tikimės, kad 
ir gerb. kun. Misevičius padės 
mums darbuotis draugijose ir 
organizacijose. "v

Lietuvos Sūnus

LEWIST0N, MAINE

Antradlėnis, vasario 8 d.,1927

sil li
es »f 
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SURADO PAGELBĄ PO 12 ME
TŲ KENTĖJIMŲ

Mr. A. A.< Biedpiioany Goldcn ** 
Lake Ont.. kentėjo per 12 metu 
lino galvos skaudėjimo, apsivėlu- 
sio livžu\ i<>, nevirškinimo ir užkie- 
.ėiinm viduriu, l’o suvartojimo 
tiktai trijų butelių Xug;a-Tone, jis 
rašo, kad jaučiasi uerai ir yra ge
roje sveikatoje, .lis taitiyi vąšo, 
k ol jus suteikė jam daugiau gero

Kur vienybe, ten galybe

Nors čia lietuvių neperdau- 
giausia, bet visi sutikime dar
buojasi. Turime gerą dvasios 
vadą asmeny kun. V. K. Taškū- 
no. kuris savo patarimais ir 
darbu daug gelbsti.

Darbininkų vajus

I,DS. 3 kuopos du nariu sto
jo i lenktynes prirašinėjime 
naujų .narių ir “Darbininkui” 
skaitytojų, tai B. Adomaitienė 
ir A. Fedas. Abu smarkūs vei-

;, nes 
eina 
Pa-

Liūdi netekę Bažnyčios ir 
Tautos vado

Sausio 30 d. įvyko A. L. Ii. 
\. Federacijos 14 skyriaus me- 
inis susirinkimas. Sužinoję, 
<ad mirė brangus Bažnyčios' 
ir Tautos vadas Arcivyskupas 
Matulevičius visi nuliūdę išta
rė Amžiną atilsį ir nutarė var
du visų katalikiškų draugijų ir 
<uopų užsakyti šv. mišias už jo 
vėle. **

Parapijos mitingas

Sausio 1 d. Įvyko Šv. Kazi
miero parapijos mitingas gerb. 
klebono iniciatyva, kuriame 
buvo išduota metinė atskaita. 
Pasirodė,, kad pereitais metais 
parapijos kasa padidėjo $2.000.

Gerb. klebono pasidarbavi
mu padaryta daug gerų dar
bų. Buvo skaitytas laiškas nuo 
J. E. Arcivvskupo Gauthier 
reikale parapijos komiteto, ku
riame Įsako išrinkti 8 asmenis 
ir jie turi būti iki numirs arba 
atsiskirs nuo katalikų Bažny
čios.
resni
tariasi su klebonu, 
me susirinkime ir buvo paskir
ti 8 asmenys Į komitetą. Ne
sant daugiau svarbių reikalų 
susirinkimas uždarytas.

Ten buvęs
Šv. mišias laikys vietos gerb. 

klebonas kun. V. K. Taškūnas. 
sausio 13 dieną, 8 vai. ryte. Tą 
dieną turėtų sueiti visi katali
kai ir išklausyti šv. mišių.

Naujos Anglijos Katalikų 
Seimas

Raudonųjų pliurpalai

Sausio 26 d. čia buvo raudo-< 
irųjų bolševikų “mūrelninkas” 
Ij. Priiseika. Surengtose neva 
prakalbose verkė, kad Lietuvo
je neliko nė vieno raudono bol
ševiko valdžioje ir kad dabar
tinė valdžia privertė visus dy
kaduonius plėšikus dirbti nau-

Susirinkusieji draugijų ats
tovai gyvai svarstė Įvairius 
klausimus, paliečiančius mūsų 
pačių reikalus. Padalyta kele
tą įnešimų būsiančiam Naujos 
Anglijos Katalikų Seimui, ku
ris bus vasario 20 d. So. Bosto
ne. Be to, išrinkome 15 atsto
vui i šį seimą. Taipgi, draugi
jos išrinks atstovų tiek, kiek 
jos matvs reikalą. Išrodo, kad

Nauja valdyba *

Federacijos 14 skyriaus val- 
■ Lybon pateko šie-:

V. J. Kudirka, pirm.
M. Balutienė. virė pirm.
S. Smilgiai ė, rašt.
O. Paznokintė. ižd.
K. Klimavičius, maršalka.

Prie šio skyriaus priguli vi
sos katalikiškos draugijos. Vi
so jų yra 10. Kiekviena drau
gija'ir kuopa turi po du atsto-

“Desenzano Mergelė” 
scenoje

L. Vyčių 20 kuopos mėgėjų 
būrelis perstatė veikalą “De
senzano Mergelė” sausio 23 d, 
parapijos salėje. Mėgėjai savo 
roles puikiai atliko. Geriansia 
pasižymėjo p-lės Pranė EJkevi- 
čiutė, O. Kudzmaitė ir JuJ^J 
mulevičiutė.

__ Pertrauko je kalbėjo L. Vye 
Centro Pirmininkas p. K. J. 
Viesulą. Jo kalba visiems pa
tiko. o ypač jaunimui. , \ 

Po to buvo dribus jaunų mer
gaičių. Porą dainelių sudaina
vo p. J. Kudzma. Publika jam 
;jepaga i I<" jo “ kat uči ų. ”

Programo vedėju buvo vietos 
gm-b. klebonas kun. P. Daniū- 
aas. Jis yra didis jaunimo prie- 
lelius.

Publikos buvo pilna salė. 
Daugiau tokių vakarų.

Korespondente

Stebėtina kad jau keliolika me
tų praėjo kaip tie certifikatai 
yra dingę ir iki šiol šėrinin
kams nebuvo pranešta, nei di
rektoriai nežinojo.

Kandidatas į direktorius

augę jaunuoliai galės mums 
daug, padėti veikime. Publi
kos susirinko noperdaugiausia. 
gal priežastis buvo tame, kad 
tą dieną Įvyko parapijos meti
nis susirinkimas ir žmonės ten 
buvo 
gerai 
karo.

Ketverge 27 d. sausio 1927 m. 
.vyko Lietuvių Svetainės Ben
drovės metinis šėrininkų susi
rinkimas, į kuri pribuvo apie 
šimtas šėrininkų. Buvo linkti 
direktoriai Į kuriuos pat :ko ke
letas rimtų. darbščių vyrų, bet 
Įėjo keli ir tokie, kuriems ben
drovė yra svetima. Iš sekreto
riaus raporto paaiškėjo kad Į- 
piaukų buvo praėjusiais metais 
viso $28,535.29; išlaidu gi $28,- 
487.31. iš kurios tai sumos buvo 
atmokėta Pirmai Lietuvių Tau
pymo Paskolos Bankai, pasko
los $4,500.00. Skohj Bendrovė 
dabar turi taip:—minėtai Ban
kai dar yra skolinga už morgi- 
čių $19,500.00; įvairioms drau
gijoms skolinga $35,910.60; pa
vieniams asmenims $8,066.27: 
šėrininkams už akcijas $30,865. j 
Taigi viso Svetainės Bendrovė 
skolų turi — $94,341.87 su ak
cijomis. Kiek Bendrovės tur
tas yra vertas raporte nepaduo
da, tik praneša, kad\pinigų 
Bendrovės vardu Bankcrj ran
dasi $1.333.82. Pertai šėrinin
kams palikę neaišku kokią ver
tę jų šorai &abar turi, nors ne
kurie iš direktorių giriasi, kad 
bizni gerai , varė. Tiesa, iš Į- 
plaiikų taip atrodo, bet kadan
gi išlakios padaromos milžiniš- ’ •?« 
kos. tai nežinia ar šėrininkai 
sulauks kaita nors prie savo gy
vos galvos dividendus gauti? O 
reikia žinoti, kad nekurie turi 
papirko šėrų už- nemažą sumą 
dolerių. Ypatingai nekurios 
pašelpinės draugijos turi pa
ėmę šėrų net už keletą tūkstan
čių dolerių. Naujai išrinkti di
rektoriai turėtų kreipti Į tai 
daugiau domės ir salės Įplau
kas bei išlaidas geriau kontro
liuoti. Nes kaip susirinkime 
paaiškėjo tai tūliems “bo
sams” nekurie kambariai iš- 
nuoinuoti kone už dyką, o kiti 
visai dykai atiduoti naudoti ir 
dar už šviesą ir šilumą Bendro; 
vė turi pridėti.

Dar vienas dalykas susi rin
kine paaiškėjo iš dabartinio 

P. Lazausko ra
porto, kuriam reikia už tai pri
pažinti kreditą, tai šis: — Kad 
"Vra dingę keletas šėrų certifi- 
katų iš knygų ir neranda pa
žymėta kam jie išduoti, kaip, ir 
ar priimta pinigai ar ne? 
Vienas iš buvusios valdybos 
narių aiškinosi, būk tai yra su- 
gadvti, bet šiame pat susirinki
me sekretorius pranešė, kai 
vienas certifikatas atsirado.ku- 
ris* būk tai buvo pirktas. Imt 
ant nelaimės jo savininkas jau 

! yra miros, na ir kas jį par
davė. kas priėmė pinigus ir kur 
tit pinigai — pasilieka mis
terija. Subrinkusieji šėrinin
kai Įsakė dibartiniems direkto
riams tą dhlykn gerai ištirti.

Jubiliejinis susirinkimas

Sausio 27 d. buvo susirinki
mas Lietuvių Budavojimo ir 
Paskolos draugijos. Susirinki
mą atidarė direktorių pirm. A. 
K. Masand.ukas ir pasakė pra- 
kalbėlę pažymėdamas, kad šis 
susirinkimas yra jubiliejinis. 
Per tą dešimtį ilgii draugijos 
gyvavimo metų daug kas pada
ryta. Sukelta arti pusę milijo
no dolerių kapitalo ir keletą 
kitų svarbių darbų padaryta.

Po p. Masanduko kalbos raš
tininkas p. P. Arnaskus per
skaitė protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas.

Finansinis raportas, o ypač 
apie šėrus nelabai patenkino, 
nes buvo neaiškumų ii’ pirmi
ninkas neleido šėrininkams iš
sikalbėti.

Neaiškumus iškėlė p. B. Sta
niulis, o juos mėgino užglosty
ti kaikurie direktoriai. Visgi, 
jeigu norime, kad mūsų drau
gija augtų, tai reikėtų nors 
kiek atsižiūrėti ir Į narius. Ma
no nuomonė, kad draugija per
daug pinigų išleidžia advoka
tams už padarymą popierių. 
Žmogui, norinčiam gauti pa
skolą iš mūsų draugijos susi
daro daugiau nė 22 nuošimčiu. 
Tą būtinai reikia pataisyti. Be 
to nutarta pakelti algas pirm. 
$15.00 ir rašt. $50.00. Už pri
rašymą naujų narių nutarta 
duoti prirašėjui 10 nuošimtį. 
Po to. nesant daugiau reikalų 
susirinkimas uždarytas.

Reporteris

Spaudos platinimas
Spaudos platinimas pas mus 

buvo kiek laiko kaip ir apmi
ręs, bet pamačius, kad mūsų 
bolševikai išnaudoja progą ir 
skleidžia raudonąją ligą tarpe 
mūsų lietuvių, tai Darbininkų 
Sąjungos susirinkime tas buvo 
apkalbėta ir imtasi už darbo 
platinime doros katalikiškos! 
spaudos. Pirmą vietą užima! 
tai mūsų senas darbuotojas F. į 
Saukevičius, daugiausia užrašo! 
“Darbininko.” M. A. Ruseckasl 
platina doras ir katalikiškas! 
knygeles laike rengiamų vaka-i 
rų, ir kaip matyti tai darbas1 
• ina gana pasekmingai. Pasi-i 
rodo, kad žmonės tik tada pir-j 
ko mūsų ‘raudonųjų šlamštus,; 
kada niekas neužsiėmė duoti 
žmonėms ką geresnio.

TRUMPI 
ISKAITYMELIAI 
| NAUJA KNYGA 
g Joje telpa daugiau kaip 
11Q0 trumpų pasakaičių 
g 150 pusi. 45 centai 
| DARBININKAS
c' 3o6 Broadwayt Boston 27, Mass 
c

M,000,000 
užmokėjome kad 

sustabdyti
Šalčius 

'Užmokėjom į 7,000.030 u 
earn Br<>mid<'-Q;,i:i:rn' 
riausias isr:i<ta< 
Hill's sustabdo į 13
sulaiko gripą j 3 dienas.

Veikia pilnai. N«-s'.k 
: bot išmota lauk jo in;<>du< 
vidurius — s-uvikri’ia visą 
tveria spėką atgaivint jfi- 

šaltis dalykas rimtas. K 
ėio priežasties įniršta virš 
d'kite ir jūs kartu su Šal. 
to jam įsikibti. Sulaikykite 

į Turėkite po ranka. Kuo
Perkūno Vaikas- pm-iė-.t. tuo er, :-i:lu šok; 

i Visos nptioKOs parduoda
~ T*™ Gauk

Arba daryk, ką Die\as <4
nori, arba kentėsi, ka tu ne- y
nori.” — Šv. Augustinas. j Raudona Dėžė <tonfš^

16-tą diena sausio Lietuviu 
Katalikiškų Draugysčių Sąry- 
šys turėjo surengęs vakarą pa
minėjimui mūsų tautos patriar- 
ko .Jono Basanavičiaus. A d v. 
P. C’esnulis pasakė gražią pra
kalbą iš gerb. Dr. Basanavi
čiaus gyvenimo ir apie jo nuo
pelnus. Lietuvos Vyčių 25 ta 
kp. atvaidino veikalą po vardu 
“Cingu Lingu.” Veikalas pa- 
vyko pusėtinai ir publika liko
si pilnai patenkinta. Apie tą 
veikalą reikia priminti, kad už 
tai garbė priklauso režisieriui 
M. Ardziui ir J. Bloizgiui. kn- 

atliko savo užduotis artis
tiškai. Kitos ypatos irgi veikė 
neblogai ir pasirodo. kad ir čia

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. 0

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

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadwav South Boston, Mass.



s žinios

Repeticijos bus tekėsit už vyro!
Ąi man! O ką mano dabar

tinis vyras pasakyti]!?

ATSISAKO NUO KONTRO
LĖS

PAS ČIGONĖ

— Kortos visumet pasako 
teisybę. Tamstele, neužilgo iš

GABUS ARTISTAS J 
Vienas, artintas turėjo vai

dinti vargingo žmogaus rolę, 
i . , ... T . , IIšeidamas. į sceną jis pamušuciatiou jdave bilių Legislatu-j __

SIŪLO ELEKTRIZUOTI 
KELIUS

United Improvement Asso-
Austrijoj —.110, 
ir Vokietijoj —'TS1 ijittii.

Šis amerikonas savo bandy 
niui vartojo ypatū^^būdą: jf>' 

-

rištos būtinai sueikite, nes 
rengiamas koncertas čia pat 
ir turime išmokti keletu nau
ju dailiu, 
pobažnvtinėj svetainėj.

M

Miesto Taryba atsisako 
pratęsti visuomenės kontrolę 
ant Boston Elevated gelžke- 
lio kompanijos ir nemato rei
kalo rinkti visuomenės atsto
vus. Tarybos nariai įtaria 
kompaniją išlaidume ir re
mia Mulleirio bilių, kurioje! 
nurodo, kad viršutiniai gelž-' 
keĮiai neša nuostolius ii kad 't.os Komitetui reikale elek- 
juos reikėtų atpirkti ii ! trizavimo gelžkelių Bostone 
mi i trinti ir» in vidIaip nvnvncJ. . _ *.

į ir jo apylinkėse. Siame pro- 
1 jekte siūloma, kad komitetas 
surastų kompetentiškus as
menis, kurių užduotis būtų 
ištirti kiek atseitų elektriza- 

’ vilnas kelių ir ar kompanijos 
dabar galėtų tą darbą pradė
ti. Kažin ar iš to kas išeis, 
nes tokių projektų buvo jau 

. |>er 20 metų ir vis padėdavo 
’ “ 'į, nors laikas būtų tą pa
du rvt i.

naikinti ir jų vietoje praves- j 
ti požeminius kelius, kurie • 
atneš daug daugiau naudos. 
Šis Tarybos pasiūlymas ne
bus išspręstas be pancdėlio.

DRAUGIJOS STOVIS

Šiomis dienomis pakliuvo 
man į rankas Šv. J ono E v. • 
BĮ. Pašelpinės draugijos še- ( 
šeriu metu atskaita nuo -' 
gruodžio 31 d., 1920 iki gruo-1 
džio 31 d., 1926.

Ši draugija gyvuoja jau’ 
nuo 1910 metų. Viso nariu ( 
turi 670. V-is^s draugijos' 
turtas siekia $11,991.91.

Draugija per šešerius me
tus turėjo Įvairių-jeigu $20c 
971.47, o išlaidų tuo pačiu 
laiku paselpoms $10,354.46; 
pomirtinėms $3,160.00; val
dybų algos, spaudos darbai ir 
svetainė $1,9251)1; aukos Į- 
vailičius reikalams $684.00 ir 
kitiems reikalams $235.00. 
Viso išlaidų buvo $16.379.36. 
Taigi per 6 metus draugijos 
turtas paaugo $4,592.11. 

- Ši draugija yra grynai ka
talikiška. Jos pirmininku 
via per keletą metų p. Mo
tiejus Žioba.

Naujai Įstojantiems na
riams iki balandžio 1 d. nupi
gintas įstojimas. Todėl, da
bar gera proga prie 
draugijos prisirašyti.

Inusiimti nuo krūtinės auksini 
i *

laikrodžio retežėlį. Vadinasi 
jam prisė.Įo vienoje vietoje iš
tarti: “O Dieve! Mirštu iš ba
do!” — Palik man tamsta auk
so retežėlį ? —■■ atsiliepė ,iš ga- 
liorkos balsas.

— Kad jis f ai šyvas!
Publika pasileido juokais ir 

užsimiršo ųpie artisto neatsar
gumą. I 

t
I 

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

— Jei Tamsta nori, aš galiu 
dantį tempti per visi] dieną...

KOKI ŽMONĖS MANDA
GIAUSI ? P

Vienas turtingas amerikonas 
AVarrier keliavo po įvairius 
kraštus, norėdamas sužinoti, 
kur kokio mandaguui) yra 
žmonės. . Jis pastebėjęs paskel
bė, kadrui juo nemandagiai pa- 
sielgŲjUrIspanijoj— 19 kartų, 
Šveiėa^^— 22,. Danijoj—28, 

54, 
$-67, 

139

tyčiomis užmindavo ant kojos 
ir neatsiprašydavo; buvo gi 
stambaus sude^nb vyras.

Įdomu būti] sužinoti, kiek 
karti] gavo jis lipti kitiems ant 
kojų?

PAS DANTŲ GYDYTOJĄ

— Ką? Du doleriu už dan
ties ištraukini;]? Aš už du do
leriu dirbu per visą dieną.

PRASITARĖ

Dėdukas, pavalgęs pietus, iš
sitiesė lovoj pasilsėti. Alažutė 
Magdutė, tai pamačius, sušu
ko:

— Vat, dabar tai jau būsime 
turtingi!

— Kodėl? — paklausė dėkliu
kas.

— Mainytė sakė, kuomet dū
delė kojas išties, paveldėsime 
jo turtą.

MOKYKLOJ
Mokytojas. — Juozuk, kodėl 

jūs taip retai lankote mokyklą 
— tik į trečią dieną?

Juozukas. — Gi, pons moky
tojau, mes esame trys broliu
kai, o teturime tik vienas kel
nes.

Kaip sriuba be druskos netin
ka, taip darbininkas be “Dar
bininko’ 'negali apseiti.

Rene Carza, kuris buvo Įvardy
tas “provincijos prezidentu’ Mek
sikoje išleistame revoliucijonierių 
manifeste iš EI Paso, Texas.

I 

SOVIETŲ MOKYKLOJE
(Rusijoj)

Mokytojas. — Kokia spalva 
yra apsaugos spalva ?

Mokinys. — llaudona.

Po piąrversmo Lietuvoje mū- 
sų raudonkakliai pasileido po ’■ 
lietuvių kolonijas ubagaudami 
doleriu žydiško rojaus palaiky
mui. Tiesa, jeigu ne tautiškai " 
nusistačiusi visuomenė, ne ka- ' 
riuomenė, tai žydeliai ir jų bejv 
nai mūsų nepriklausomybę bū
tų dar prieš Kalėdas palaidoję. 
Viskas buvo prirengta ir tik 
reikėjo duoti įsakymą paleisti 
peilius, šautuvus į darbą ir 
Kauno ir kitų miestų gatvės 
būtą papludusio.s nekaltų žmo- 7 
nių krauju.

Tik ačiū mūsų narsiai ka- ' 
riuonienei, kad. ji spėjo skerdy
nėms užbėgti už akių ir su- ' 
drausti žmogžudžius bolševi
kus.

Dabar, bolševikams pasilei
dus ]h> lietuvių kolonijas su į 
protestais prieš Lietuvos vai- $ 
džią, mes turime }>ersergėti vi- > 
suoinenę ir jai duoti teisingas 
žinias apie Lietuvą. Be to, tu
rime pasmerkti bolševikus už 
kišimąsi Į Lietuvos reikalus, 
nes jie nė sudilusio cento neda
vė Lietuvai, jos sunkiose gyve
nimo dienose. __ 3

Pataikinu* jiems protestuoti y 
prieš Rusijos bolševistinę vai- * 
džią už išžudymą milijonus ne
kaltu žmonių, nes jie “matus- 
kai’’ Rusijai yra aklai atsida
vę jai ištikimai tarnauti.

V ūsų tėvynės ir darbininkų \ 
priešai nesnaudžia, todėl stip
rinkime savo organizacijas ir 
taipgi sudarykime artimus ry
šius su Lietuvos katalikiškomis. T 
organizacijomis, kad pergalė
jus visus Tėvynės priešus. Pla-^; 
tinkime katalikišką spaudą, 
nes ji yra stipriausias ginklas 
kovoje su visokiais parazitais. 
Jeigu mūsų bolševikėliams taip 
gera Rusija, tai delko jie ten 
nevažuoja ? Bet ne. jie norėtų 
mus atiduoti žmogžudžių gau
joms—žydeliams ir mūsų krau- 
juje pabraidžioti. (

Apie Pasijos “rojų” turiu 
gana daug žinių. Tai tikriau
sias pragaras. Jeigu netikite, 
tai parašykite mair laiškelį j- 
dėdami pašto ženklelį šiuo ad
resu: 222 So. Ninth St.. IJrook- 
lyn. X. Y., o aš pasiųsiu tokių 
žinią, kad net jilaukat1* ant 
galvos pasistos beskaitant. Be 
to, kas skaitė “Darbininkė” 
strai|xsnj antgalviu “Šių laikų 
inkvizitorius” -galėjo aiškiai' 
įmžinti Rusijos “rojų.”

J. K. Miliauskas
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TURIME GAUTI IKI KOVO

10,000 NAUJŲ NARIŲ

i

NAUJIENYBĖ SOUTH 
BOSTONE

Lietuvos Dukterį] Draugi
ja po globa Motinos Švč. ren
gia kvietkų ir kvietkelių ba
lių, pirmą sykį parapijos 
svetainėj ant Septintos gat
vės, South- Bostone, vasario 
19, 1927 m.

Šis balius bus Įvairesnis 
. už visus kitus balius. Bus 

proga gauti dovanas vyrams 
ir moterims už gražiausią ir 
Įdomiausią kvietką ir kviet- 
kclį. Todėl moterys ir mer
ginos gaminkite kvietką ir 
kvietkeli; (kvietką pasiliksi
te sau, o kvietkelį, kuris turi 

’ būti panašus Į kvietką palai- 
Jcyxite vyrui ar vaikinui Įei
nant į vidų). Yra skiriamos 
labai gražios dovanos. Lai
mėjusios turės naudą, o pa
rapijos mokyklai parama, 
lies visas pelnas skiriamas 
parapijai.

Ši draugija kaip paprastai 
yra atsižymėjus dovanu da
vime, tai ir šį sylfį neatsiliks, 

-- bet tlar daugiau išduos, už 
tai kad turi sau palankiu 
biznierių, kurie dovanas au
koja.

K o misi ja
-------- j

PRANEŠIMAS
šv. Petro parapijos k»n<» 

repeticija yien vyrų bus pir
madieny. rasarip 7 d. ir ant
radieny. vasario 8 d. vien 
merginų. Visi koristai ir ko-

PIRMOS DIENOS
’ s • ' ; t

» -i • - • .'J . • • » ... J ; .

Subendrinkime savo pajėgas prie šio 
taip svarbaus ir kilnaus organizatyvio 
darbo, naujų narių ir naujų 44 Darbini n 
kui” skaitytojų rinkimo

•V.

Į DARBĄ BROLIAI, DARBININKAI!

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes 
Antra ”
Trečia
Ketvirta ”

knygų 
knygų 
knygų 
knygų

$25 
$10 
$5

10 dovanų po laikraštį “Darbininką” vienam metui 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų

arba $50 
arba $20 
arba $10

Į ŠĮ DARBĄ KVIEČIAME VISUS L. 0. S. NARIUS, NET IR TUOS, KURIE PRISIRAŠYS VAJUI PRASIDĖJUS
-------------------- — - — — -    — - ’ ■■ ■ ■ • * - ■ -i

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS
I

366 Broadway,

Lietiniu l'kėsii Klubas rengia 
gražu KONCERTĄ ateinantį ket- 
ver<>a, 10 d. š. m.. 1927, Lietuvių, 
Salėje, South Boston’e. Salė at
dara nuo 7:3O. Susidės iš dainų 
ir \ ienas iš puikiausiu tai išpįldys 
dali koncerto BALALAIKŲ of. 
k esi ra, kuri .susideda iš 20 ypatų- 
Kur reik teisi be pasakyt kad-ne
dali subvtvt niekas ant svieto. Tą' 
diena atsidarys ir bazaras. Nepa
mirškit ateit, lies bus puikus kon
certas ir daug smagumo. įžangos 
nebus.

Rengėjai

GAMBRIDGE, MASS. Į

•\

So. Boston, Mass

Darbininkai sueikite

L. D. S. 8 kp. mėnesinis ( 
susirinkimas bus vasario 84. 
7:30 vai. vakare, parapijoj 
svetainėje.

Šiame susirinkime turėsi
me daug svarbiu reikahj ap*. 
kalbėti. Ateikite risi ir taip
gi atsiveskite nauju naritĮ. -


