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LENKAI PUOLA

Vyrai protestuoja prieš moterų uniją

United

supainioja iy-

Du Jungt. Valstijų

* Reikia tečiau atsimin 
kad valdžia ten nėra ka 

tą Ūkiška.

CLEVELAND, O.—Ohio 
vai sijos angliakasiai pasiū
lė operatoriams dar sykį 
tartis ir bandyti išvengti 
streiko bent Ohio's valstijo
joj e. Operatoriai neatsisa
ko tartis, bet sykiu pažy
mi, kad neužsimoka tartis, 
jei mainieriai neketina nu
sileisti ir vis dar tebereika- 
lauja $7.50 Į dieną. Opera
toriai mat negalį išlaikyti 
konkurencijos su ne unijų 
kasyklomis.

Mažai tėra vilties išveng
ti streiką.
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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITE8I

Lenkijos pasiuntinys Ry
goj Lukasevičius įteikė Lat
vijos užsienių reikalų minis- 
teriui Cielenui Lenkijos Lat
vijos prekybos sutarties pro
jektą. Šis faktas reikšmin- 
yengė pradėti prekybos su- 

tuo, kad-Isenkija-ligšiol 
tarties derybas su Latvija. 
Sugretinus laukiamas dery
bas su Latvija su šiomis die
nomis pasirašyta Lenkijos 
Estijos prekybos sutartim, 
daroma išvada apie Lenki
jos pastiprintą akciją Pa

balto j. E.

OŽIAI MUŠASI SU ARAIS

BERLYNAS. — Bavari
jos kalnuose 15 kalnų ožių 
pasekmingai atmušė aru ata
ką ant jaunų ožiukų. Seni 
ožiai ir ožkos apstojo ožiu
kus iš-visų pusių ir kelis sy
kius savo stipriomis kano
pomis atmušė arų atakas.

BEDARBIAMS DARBAS
Iki š. m. vasario mėn. $ 

d. Kauno darbo biržoje įrė

ŠANCHAI. — Kuomin- 
tango, t. y. .Kantoniečių par
tijos viršūnėse pradeda įsi
galėti bolševikų įtaka. Tai 
rodo faktas, kad vyriausias 
kantoniečių armijų vadas, 
generolas Kai-Šek tapo pa- 
liuosuotas <,;nuo visų politi
nių rangų.’’ Nežinia, ar tai 
reiškia, kad jis palmosuoja
mas ir nuo vadovavimo ar
mijai.

Klausimas, ar Kai-šek pa- 
siduo Kuomintango norams, 
ar privers Koumintango bo
sus sutikti su jo norais.Tuo- 
tarpu~matomai žydelis Bo- 
rodin tenai bosauja.

MOKĖJO ŠOKTI—NESUĖDĖ

SYDNEY, Australija. — 
Tūlas Palmer Kent, Austra
lijos kompozitorius, užsima
nė praleisti vakacijas ant 
Epi salos, vienos iš Hebri- 
dn salų. Netikėtai jį apsto
jo tos salos gyventojai, žmo- 
gėdos ir jau buvo besirengią 
ant Kento užpulti ir galbūt 
išvirti jį, ariškepti ir suėsti.

Kentui atėjo mintis šokti, 
kad tuo būdu užbovijus lau
kinius žmones. Jis ėmė šok
ti charlestoną. Truputį pri
sižiūrėję jam žmogėdos irgi 
visi ėmė šokti. Prisišokę ik- 
sočiai, ne tik Kento nepjovė, 
bet paleido gyvą ir net ap
dovanojo. . .

tekstais. Veikusi liko isfei 
sinti. Policijos sauvaliavi 
mas buvo skandališkas.
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ir savo organe 
pareiškė, kad 
žingsnis “yra 
Sovietu Rusi-

ALGOS
NEW YORK CITY. - 

Gelžkelių darbininkai, kler
kai ir siuntinių pristatyto
jai, reikalauja pakėlimo al
gų 12 nuošimčių. Kompa
nijos nesutinka, ir visas rei
kalas pavestas arbitracijos 
komisijai.

Darbininkai įrodė, kad jie 
iš gaunamų algų negali pra
gyventi ir priversti yra ieš
koti darbo naktimis kur ki
tur arba prasiskolinti ki
tiems.-—— ———  —

SUSIKŪLĖ ORE
BUENOS AIRES, Argen 

tina 
skraiduoliu prie pat pabai 
gos savo “laimingos” kelio-’ 
nes susimušė i V kapitoną 
Woolsey ir leitenantą Bon- 
ton užmušė mirtinai.* 

ri * i .-

peratvvus. Jis skundžia For
dą užtai, kad Fordas ap
šmeižęs jį savo laikraštyje 
“Dearborn Independent” 
Jis bando gauti nuo Fordo 
milijoną dolerių.

Sapiros advokatai norėjo 
išvilkti aikštėn tariamąjį 
Fordo antisemitizmą ir teis
me bandė jrodinėti, būk For
das apšmeižęs Sapiro ir žy
dus. . ' —

Tokiam klausimo pastaty
mui pasipriešino sritatarius 
Reed. Teisėjn^pnnmrHIee- 
do užmetimus ir pripažino, 
kad galima kriminaliai ap
šmeižti žmogų, bet ne tau
tą.- Tuo būdu nupuola pa
stangos iškelti tariamąjį 
Fordo antisemitizmą ir gin
ti visus žvdus.

UŽRŪSTINO SOVIETUS

MASKVA, Rusija.—-Ita 
Ii j a formaliai pripažino pri 
jungimą Bessarabijos Ru 
munijai ir ratifikavo sutar
tį. Rusijos valdžia labai už
sirūstino 
“Izvestia 
toks Italijos

, nedraugingas 
jai.”

Ši sutartis 
šius tarpe Italijos ir Rusi- 
jos. Rusija šios sutarties 
nepripažins.

Apšaudė lietuvius prie de 
markacijos linijos

KUNIGAS NUBAUSTAS

PARYŽIUS?—Kun. Beth- 
leb.em, 57 meti; amžiaus yra 
pasižymėjęs tuo, kad dras
kydavo Paryžiaus kioskose 
parduodamus nemorališkus 
leidinius. Pagalios jis tapo 
patrauktas teisman,, kur jį 
prifrifcė pasimokėti 11 fran
kų pabaudos. 
teisiną jis-pareiškė

DiStROIT.—Sapiros by 

la prieš Fordą jau prasidė 
jo. Į “jury” išrinka 6 vy
rai ir 
Fordo 'advokatų“ yra garsu-: uu aviu svuuivv. x a». 
sis Reed, senatorius iš Mi-[žmogų tokios “senatvės” te- gistruota 1,394 bedarbiai, 
ssourk Sapiro yra žydas. (būsią tik apie 3 menesiai. 'Prie viešųjų darbų Kaune 
Jis-orgarūzavo farmerių ko- j Visą savo amžių jis jausiąs dirba tik I ir II kategori- 

’ alėsiąs dirbti kaip jau-jos bedarbiai, jų yra 1,113,
[Į miškus pasiųsta dirbti 122 
bedarbiai, iš kurių 30 mies
to valdybos aprūpinti piūk- 
lais ir kirviais.

ŠAUDĖ | AMERIKOS KARS 
LAIVĄ

ŠANCHAI. — T. Valsti
jų karo laivelis “Preble^’ 
lydėjo Standard Oil laivėlf 
ant Jangtse upės. Kiniečių 
kareiviai ėmė šaudyti į jį. 
Trys kulipkos pataikė lai
veliu. Nuo laivo atsakyta; 
kulkosvaidžiais. .

Amerikos konsului, JohU 
Vau A. MacMurray paves
ta ištirti, kas šaudė: Kan
toniniai ar šiauriečiai.

HAITI NENORI KINGO.
WASHINGTON. — Ųz- >j 

sien ių sekretorius Kellogg 1 
kelis syk neįsileido į Jurigt. ,4 
Valstijas nepatinkamus sau 1 
žmones, pav. grapą Karolyi, į- S 
Saklatvala ir kitus. Dabar -.į 
mažytė Haiti-respublika ne- ui 
nori įsileisti Jungt. Valstijų 
senatorių JVilliam H. King : 1 
iš Utah. Jdomii, ką padarys 
dabar Kellogg.

agituotos, pasidarė taip mo
demiškos, kad nepareina 
namon, bet kaip katės po ša- 
lygatvius bastosi kažkur per 
kiaurą naktį.

Demonstrantai vyrai rei
kalavo, kad jų bobelės grįž
ti] prie senų įpročių.

: Jei-aš 
matyčiau nuodus duodamus 
vaikams, aš juos ilgai ne
laukdamas sunaikinčiau. Ne- 
morališkos knygos ir

VYRAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ SAVO-BOBELIŲ 

NAUJAMADNUMĄ
HANKAW. — Nepaten

kinti vyrai surengė yia-pro
testo demonstraciją prieš 
savo bobeles. Pirma viskas

^Gaze'ta* PprannaV prane
ša, kad politinė policija su
ėmusi Stanislavove žymų 
ukrainiečių veikėją, pas ku
rį esą rasta 60 karo planų 
ir daug jį kompromituojan
čių dokumentų. .Pasiremda
ma tais dokumentais polici
ja .padariusi kratas pas uk
rainiečių jaunimą Stanisla
vove ir daug žmonių suėmu
si. Padarytas tardvmas pa
rodęs, kad esanti suimta te
roristų grupė, kuri turėjusi 
santykių su sansio mėnesį 
likviduota ukrainiečių orga
nizacija Lvove. E.

SUKAMAS NAMAS '
PARYŽIUS. — Arkitek- 

tų sumanyta toks namų pla
nas, kad visas namas 'gali
ma būtų pasukti kuria no
rint puse į saulę.

Jau yra modelis Niro.
Gal neužilgo kas nors su

galvos skraidantį namą.

ŽUDO DARBININKUS
ŠANCHAI. — Vis dau

giau yra čia slaptingų už- 
riiušimų. Žudomi darbinin
kai ir tuo norima juos at
grasinti nuo darbo ir pri
versti streikuoti. Sakoma, 
kad tai Kantoniečių agita
torių darbas. - Greičiausia 
tai Borodiūo emisarų darbe
liai. ... -

Paryžius. — Prancija at
sisakė dalyvauti Coolidge’o 
peršamoje konferencijoje 
dėl karo laivynų normavi
mo. Konferencijoje priža
dėjo dalyvauti Anglija ir 
Japonija. Italija irgi at
sisakė. Washingtonas pa
kvietė Franciją ir Italiją 
atsiųsti. konfereiueijon ob- 
serverius.

Francijoje pasireiškė trys 
nuomonės šiuo klausimu. 
Vieni mano, kad mandagu
mas reikalaują pasiųsti ob- 
sėrverį; .kiti norėtu 
Franci ja' oficialiai dalyvau
tų ir pareikštų savo nuomo
nę laivynų klausimu, bet ne- 
apsiimtų mažinti savo laivy
ną; treti sako, kad nereikė
tų visai konferencijoje da- 
ivvauti.

DOVANA EPISKOPALAMS 
NEW YORK — Šv, Jo- 

:no Episkopalų katedra gavo 
'dovanų nuo Čecho-Slovakų 
italdžios. Yra tai krištolo 
kandeliabras padarytas iš 
1,000 krištolo šmotelių. Sa
koma, kad 40 žmonių dirbę 
šį kandeliabrą per visus me
dus. , .
| Keistoka tai dovana nuo 

laik- katalikiškos Čedio-Slovaki- 
raščiai yra sielos nuodai. Jie jus. 
nuodija patį gyvybės šalti- ti. 
n į. Darysiu kaip ir daręs.

, /

Rusijos komisija pradėjo 
pirkti arklius. Klaipėdoje, 

ir Šilutėje yra jau.

SUAREŠTAVO POLICIJOS 
VIRŠININKĄ

Whife River Jiinction. — 
Suareštavo Policijos Virši
ninką Charles W. Smith u- 
niformoje" už tai, kad jis 
pristatė bankos kasteriu i 
svaiginamų gėrimų.

Ką bekalbėti apie būtlege- 
riuš, kad net policijos vir
šininkai šmugeliauja.

125 METAI BE SENATVĖS Stoniškv
PARYŽIUS. — Sergi ei nupirkta šimtas su viršum 

Voronov pranašauja, kad 
netolimoj ateity žmonės gy
vensią 125 metus. Jų senat
vė trauksis tik tris mėne- 
sius: paskui mirtis. Jis re
miasi savo praeities patiri- 
mais. Jis esąs padaręs apie 
1,000 gilių operacijų ant

SKRIS.IŠ NEW Y0RR0 Į 
PARYŽIŲ 

,NEW YORK. — Nori 
Pavis yra* pasirengęs skris
ti iš New Yorko į Paryžių. 
Jo orlaivis jau beveik gata
vas: Jis ketina skristi bir-

* 4

iželio mėnseį ir tikisi nu- 
[skristi į Paryžių Į 42 valąn-|kina 
di

žmonių ir daugybę' ant gy- 
vūlių.~~Tu<Tbūdu jisųprailgi^ 
nęs avių amžių nuo 12-14 
metų iki 20. Po 20 metų 
avių gilės nustoja veikusios. 
Avys paserga kelias dienas 

6 moterys. Vienas jšrir stimpa. Tos kelios dienos 
tai avių “senatvė.” Pas 
žmogų tokios “senatvės”

menesiai

arklių Jie kraunami į va
gonus ir vežami pro Dina- 
burgą į Maskvą. Pagėgiuo
se ir Vilkavišky buvo per- 
jkami arkliai vasario 14 ir 
15 d. Šiose vietose supirk
ti arkliai buvo išvežti į 

-Minską vasario 17 d.—Ga
le: savaitės -pradėta, pirkti 
arkliai Šakiuose, Naumies
ty, Vilkavišky ir Kaune.

PASSAIC.N' J.
Piece Dye Works dirbtuvės 
darbininkai nubalsavo baig
ti streiką. Taigi šiudmi bai
giasi garsus Pasšaic’o strei
kas, kuris tęsėsi ilgiau metų 
ir atsižymėjo žiąuriu polici- 
įosapsejiniusu darbinin
kais.

Nukentėjo fabrikai, bet 
dar labiau darbininkai. Dar
bas pamaži teįsigali. Pra
džioje streikavo virš šešioli
kos tūkstančių žmonių. 1,900 
darbininkų buvo areštuotų

*• ’ i ui,..-.''

SVETIMTAUČIŲ MOKYK
LOS KINUOSE ~ —

ŠANCHAI.—Kinuose yra 
daug svetimtaučių, ypač a- 
merikiečių mokyklų. Dau
giausia yra jos misijonorių 

I užlaikomos. Dabar įvairios 
kinieči ųvaldžios reikalauja, 
kad mokyklos būtų po kinie
čių kontrole; kad mokyklų 
valdybų didžiuma. būtų ki- 
jpiečiai, kad tikybos mokini- 
mas būtų neprivalomas. 
tKaikurios provincijų val
džios padarė tokių radika- 
liškų reikalavimų, kad mo- 
jkykĮos buvo priverstos už- 
sidaryti. ko susirinkimas Basa

Čiui pagerbti: kalbėjo katL 
Tumas, prof. Janulaitis, nito 
lenkų kalbėjo gen. Babians- 
kis. kurs pareiškė nuomonę,.’ 
kad ineUTs baigti konfliktu 
ir surąsiL-kompromisą. Po
niai Grigaitienei siūlė va-’ 
žinoti į Varšuvą, sakyda- 
linas. jeigu politika nesutar

tai gal dainos sutai
kins.

’ -i __ — ’
NESUSITAIKĖ

'Managua, Nikaragua. —- J 
Šioje šalyj karo debesiai li
ko neišsklaidyti. Liberali^- J 
ka misija-nuvažiavusi į su--J? 
kilčlių vietą taip vadinama. 
Alny Muy. dalyvaujant A- •? 
nerikos oficieriams, nepri- J 
ėjo prie susitaikymo.

Sako, kad vjsgi padalytas 
kelias prtTraikos.

NEVY YORK. - Katrė _ 
Bary iš paskutinių $5.00-mr [ 
si pirko bukietą už $4.50 ir 
juo nešina prisiartino prie 
Kerenskio ir skėlė jam 
žandan.

Ji pati prisipažino, kad 
tai buvo jos veik paskutini 
centai, bet sakosi nesigailin
ti jų. Žandinė, girdi buvu
si verta tų pinigų.

Gal jai rūpi išgarsinti sa- 
vę tuo būdu.

A, A. BASANAVIČIAUS 
LAIDOTUVĖS 

VILNIUJE W
Laidotuvės įvyko kaip bu

vo numatyta. Nuo katedros 
iki knpų minTa stovėjo špa*-’-y 
leriais. Policijos buvo maža. 
Lietuvių dalyvavo apie 2000'A 
žmonių ir labai daug mies
tiečių nors oras buvo šaltas. 
Kapuose buvo pasakyta 10 
kalbų. Be lietuvių kalbėjo . 
gudų. lenkų ir žydų atsto- • * 
vai. Vainikų buvo apie 50. į 
Apskritai laidotuvės buvo . 
tvarkingos, gražios ir rin»*p 
tos. Užuojautos telegramos 
gautos iš Varšuvos priva- 
čiai nuo ministerio Vytauto 
Stanevičiaus, nuo Kauno j 
bėgėlių dvarininkų ir iš Vil
niaus .vaivados.

Vasario 21 d. vakare įvy- .
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Peraktadienis, Kovo 18 <L»

nios iš Lietuvo

Akade

moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis

su paveikslais iš 1914—16 met

Obeliuose; 
vadinamas

W. Pauliui'

(Raguvos 
t^venąptietįi Vaš-

Liehivos šau

Tikras badas gresia Braslavos, 
Disnos, Švenčionių ir Vilniaus 

apskritims

dešinėje rankoje 
o kaire pasi-

Miesto Valdyba vėl yra 
gavusi iš užsienio pasiūly
mų ilgametinio kredito ka
nalizacijos vandentiekio ir 
elektros tramvajų Įvedimo 
reikalams. Siūloma finan
sinė paskola iš septynių 
nuošimčių tam tikru kursu. 
Gavus pritarimo įš Finansų 
Ministerijos. Miešto Valdy
ba nori pradėti vesti derv
inis. * . ?

Htoi ftoore, krutamu paveikslą žvaigždė, turėjo garbę 
ipiriną kalbą telefonu iš Los Angeles i Londoną, ku- 
auiki tai dienai ilgiausias pasikalbėjimas pasauly. Ji 
'vieną minutą ir kainavo $85.

“Slowo” rašo, kad Vil
niaus krašte ūkininkų tarpe 
pastebima didėlė stoka ja
vu, nes ūkininkai ką turėjo 
— suvalgė, o atsargos bai
giasi. Disnos Storasta jau 
pradėjęs akciją dėl papildo
mo vaikų maitinimo pra
džios mokyklose. Negalima 
esą slėpti, kad artinasi ba
das, kurs apimsiąs visą 
Braslavos, Disnos apskritis 
ir Švenčionių ir Vilniaus 
apskričių šiaurinę dali. Ba
das, pasak “Slovvo,” nėra 
pasėką stokos javų, kurių 
galima atvežti iš kitur, bet 
pinigų stokos^ kurių žmonės 
neturi javams'pirkti. Ūki- 
nihkai; pątipjau dabarpCT- 
ką duoną pinigais, gautais 
už paskutinius parduoda
mus gyvulius. (E.)

BE.tHŪR—lstoirjoK apysaka iš Jėzaus Kristaus 'laikC :
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila_________________________________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei-
> viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas______________50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti
y apysaka.. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.____\ ______40c.

TRUMPI SKAITY’MĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Patašė J. Tarvydas______________45c.

TURTO NORMA

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas l>e galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis__75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI
Parašė P. Žadcikis.______________________________________ 75c

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiuą. 
Vertė Kun. P. L.__

TA BAKAS—NUODAI— 
parengė S. Kaimietis.

ĮVAIRIOS KNYGOS
MANDAGUMAS—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukvnas______ 20c.

APIE'KAOJALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos . 
privalumh, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel__________ __________"_____________ 30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Praneiškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų ĮstataL__ 8c.

IIUCKLEBERRY F1NNAS—labai įdomi apysaka______________ 75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas_____ ■ .___________:_______;_______________ 15c.

Tų punktų Įsteigimas, pa
sak .“Slovo,” iššauktas to, 

vietos gyventojai nau
dodamiesi ūkio leidimais pe
reiti liniją, varą šmugeli. 
Dabaf esą, įsteigus punktus, 
valstybės iždas; neturėsiąs 
nuostolių. .

ATKERŠIJO
VAŠDAILĖB 

yaišč.) 
dailių jviejįkiemy Gašlūnai 
dėliodavo valstybini am e.miš
ke lapėms nuodus, kuriems 
kaimynas, Krasauskas labai 
pavydėdavo^ Vieną kartą 
GaSrūnai dėliojo nuodus, gi 
Krasauskas pasiryžo šuni
mis juos išpiūdyti. Nieko 
nelaukdamas, paėmęs porą 
šunų, jis leidosi vyti, tačiau 
jų negalėjo pavyti. Tik šil
uos paviję .apniko. Gašlūnus, 
šie numetė gabalą nuodų, 
nuo kurių šuo vietoje nusi- 
kapstė. Šeimininkas, tai ma
tydamas, labai įpykęs pasa
kė. kad atkeršysiąs.

Sausio 30 d. Gasiūnas va
žiavo per Krasausko lauką. 
Krasauskas išbėgo su šau-

policija sulaikė vieną tokį 
provincijos agentą Chaimą 
ttailkįna gyv. 
btbviąeųoj jis
J^anjka. ^Tardymo Įrodyta, 
kad* raįiįėfas Barilkinas re-

Mvyzdys ŪKININKAMS
KUŽIAI. Kužių apylin 

kėš* ūkininkai suprato, kad 
’dij&atis ias ūkio pelnas yra 
tad pieno produktai. Vieną 
šventadienį susirinkę ūki
ninkai nutarė įsteigti Tirei
kti km, pieninę, o Kužiuose 
^graibvi J ‘9 JHV * Jšr i n k-

valdyba, kuriai pavesti 
jvfei pieninės reikalai. Val- 

’d£ba pasižadėjo rūpintis 
kUo veikiausiai minėtą pie- 
Bmę atidaryti. Ar nepavvz- 
dys ir kitiemsmiesčiukams?

' ..............- ■ ■ -

TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas_25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas _______________________________________________ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas __________________________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis____________________40c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas_______________________________________ 10e.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas__30c.
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. ____________ 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tąrvydas_______________________________________________ 1Oe
PILOTO DUKTĖr-5 veiksmų drama. Vertė’ Jonas Tarvydas 35c. 
DRAMOS: 1) Gėrlnana; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas _'J________ ;______________  65c.
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K, D. ir N. ♦ ISc. 
VAIKŲ TEATRAI* dalis II: 1) Ištiesime paskui; 2) Antanukas

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K, D. ir N________________15c.

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.50 
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas_ _________10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis 15c.

Kristaus ki?> žus. stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge-~ '
gūžio. Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasvs 25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant'žemės 
~ Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75c.
DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gaval< virius; be ap-

dartį 75 centai, mi a (Klarais ...... . ” .... _ __ _____ $1.00

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:
DARBININKAS

366 West Broadway Soutli Boston, Mass.

LENKAI STEIGIA ŠMUGEL- 
NINKAMS MUITINES

/aŠlowo” pranešimu, len
tų miiitų valdžia nutarusi 
įsteigti prie demarkacijos 
linijos, du muitų punktus. 
PiiŪkt’ai Steigiami Perlojoj^ 
,ir-> Dtmifrovkoj, '■> Ašmenos-

Vasario 25 12 vai. Mon- 
senjoras Faidutti Įteikė p. 
Valstybės Prezidentui Jo 
Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XI gražią dovaną — 
didoką auksinį medalį. Vie
noje jo pusėje yra Popie
žiaus Pijaus XI atvaizdas 
su lotynišku parašu:' Pius 
XI Pont(if'ex) Max(imus). 
An(nus) V. O antroje pu
sėje sėdinti moteriškėj kuri 
ištiestoje 
laiko žibintą 
rėmus ant knygoj ant ku
rios parašyta: Roma Sotter- 
nea. Moteriškės apačioje pa
rašyta: Šchola Archaelogiae 
Cliris(tiaiiae) Romae iristi- 
tūta MCMNVI.- k ' •!

statyta, į&Įd Barilkinas ska- 
t irdamas pilieči us važiuot i 
Į užjūrį tuo pačiu drūnistė 
visuomenes rami tiĄ Barilki- 
nas-padėtas Kauno kalėj i- 
man; xbyla perduota karo 
kotniendantui.

į^k.0 patirti, kad Vidaus 

Reikalų Ministerija daro 
pastangų (nelegalius emigra
cijos "agentus' išgaudyti ir 
atatinkamai nubausti.

BAISUS GIRTUOKLIA- ' 

fVIMAS
VIDUKLE, Raseinių ap. 

1927 m. vasario m. 6 dieną 
Įvyko Viduklėj baisios muš
tynės. Priežastis — girtuok- 
lybė. Nors degtinės parda- 
vinėjinfas šventadieniais už
draustas, bet Viduklės be
veik kiekienam name gali
ma degtinės pirkti. Mūsų 
policija i tai jokios domės 
nekreipia. Vieni sumuštieji 

•iš ligoninės pagiję išvažiuo- 
ija/o kiti sumušti ateina jų 

i vietas užimti. Pavyzdžiui, 
dabar labai vėl sumušti Kar
ka nas ir Bakaitis, kuriems 
galvos sudaužytos. - Jų gy
vybė pavojuje. Valsčius ne
valioja ~ sumokėti ligoninei 
skolų, nes jau. keli tūkstan
čiai litų prisirinko. '

Ūkininkai sako, kad netu
ri iš ko mokesnių sumokėti, 
o Viduklėje pragerta virš 
230?000^fitį’

'■ ; ■ -r, ' ; ' ;

‘ ‘ Katalikas, kuris galėda
mas neremia . katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vaiku!”

i \ *' • .
ris adv. Mykolas Sleževičius.
| /Iš Seimo pasitraukė ir Ū- 
jkininkų Sąjungos frąkcijos 
inarvs J. Valavičius. Jo vie- 
ton Įėjo ūkininkas Aleksa, 
kuris jau atliko reikalingą 
Seimo nario priesaiką. ' /

Žinia apie a. a. dr. Bara-t 
naviciaus mirtį Kaune buvo 
gauta vasario 17 d. rytą. Mi
nisteris Pirmininkas piof. 

j Voldemaras tuojau kreipėsi 
|i prancūzų atstovą Lietuvai 
Ministerį p. Puaux, prašy
damas atsiklausti lenkų vy
riausybės, aiSbus leista Lie
tuvos visuomenės organiza
cijų atstovams, nuvykti Į-lai- 
dotuves; drauge pareikšda
mas, kad norinčių galės bū
ti apie 10 žmonių.

Vasario 18 d. buvo gauta 
iš Vilniaus žinia, kad “Vil
niaus lenkų valdžia” įsilei- 
siauti norinčius atvažiuoti ir 
reikalaujanti tuojau patiek
ti sąrašą norinčiųjų atvyk
ti. Tą pat dieną buvo pa
siųstas provizorinis sąrašas 
su 17 žmoniųpavardėmis ir 
su nurodymu, kad jie galės 
atvažiuoti tik per Vievį.

Vasario 19 d. Kaune buvo 
guata iš Vilniaus lietuvių 
per Latviją atsakymas su 
nurodymu, kad lenkų val
džia leidžia atvažiuoti ir 
kam neleidžia. Iki to laiko 
atsakymo iš prancūzų dar 
nebuvo gauta. Besirengian
čių važiuoti tarpe kilo abe
jojimu, ar iš viso bus gali
ma tokiomis -aplinkybėmis 
važiuoti ir tai buvo praneš
ta Vilniaus lietuviams. Iš 
vilniečių ta pačią dieną apie 
2:30 vai. buvo gautas prašy
mas, kad važiuotų nors tie,v 
kam lenkai leidžia. Apie 4 
vai. iš Vilniaus buvo papil
domai; pranešta, kad leidžia
ma atvažiuoti p. Grigaitie
nei ir p. Galaunienei (p. Ga- 
launienei leidimo nebuvo

■■ ■ ■ r i ■ if r ■ n .ii^i ■!■■■■■■ i

prašyta). Apie p. Pii-
aux pranešė p. Ministeriui 
Pirmininkui, kad Lenkijos 
vyriausybė davusi įsakymą 
savo konsulatui Rygoj vi
zuoti pasus važiuojantiems į 
dr. Basanavičiaus laidotu-^ 
ves. Apie 6:30 vai. vakare 
p. Jonynas po pasitiirimo 
pasiuntė telegramą p. Aukš
tuoliui, mūsų pasiuntiniui 
Rygoj, pranešdamas, kas 
važiuoja ir prašydamas pa
tiekti per prancūzų pasiun
tinybę Lenkijos pasiuntiny- 
l>ei vizuoti siitrašą važiuo
jančių Vilniun ir prašyti 
praleisti pro demarkacijos 
liniją. ‘

Naktį iš vasario į 20 d. 
apie pusiau pirmą p. Puaux 
pranešė p. Jonynui, kad 
Lenkijos vyriausybė davusi 
parėdymą savo konsulatui 
Daugpily vizuoti pasus va
žiuojantiems i laidotuves.

Vasario 20 d. 8 vai. ryto 
p. Puaux pažadėjo kreiptis 
i prancūzų pasiuntinybę Ry
goje ir paremti aukščiau 
nurodytą prašymą. 6 vai. 
vakare buvo įgauta iš Vil
niaus telefonogramą kad 
leista važiuoti Vilniun pro 
demarkacijos liniją ir tiems, 
kam pirma buvo atsakyta: 
p. p. Ambrozaičiui, Staugai
čiui, Žmuidzinavičiui, Tu
rauskui, Čiburai ir kitiems. 
Buvo pabrėžta įvardvtinai, 
kad leidžiama atvažiuoti ir 
vysk. Kuktai—.“Lietuva^

Išvaryk būdą botagu — jis 
kaip bematant vėl pasireiks. 
— Horatius.

.. ...i—

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindą mūsii tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas____________ ______________________________ 50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis ................... 50c.
* ♦

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas.—40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa-- 

• • . v 
rašė Juozas V. Kovas. Kaina------ L-------------------------------- -----------30c.

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ___________________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ________________15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko 5 00
ŠIŲ NAKCĖLY__________ ________________________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ - -____________________________ 20e.
VAI AŠ PAKIRSČIAU_________________________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ _ ________________________ ‘_______________ 30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ,-r-10c.-- 
LIGHO"(latviška) _____ ___________________________ ____________ _10c.

f.15C- 

rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
_________________________________________ 15c.

UŽKEIKTA’MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUT1S— 
a p y s a k a.____ _______________ _________ _____________________ 15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun.
T. Žilinskas________________________________ _________ 10c.

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MENUO—Kun. Pr. Žadcikio______________ ROc.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_______________________ 25c
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ 50c

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_______15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje------------------ ----------, 15c

ŽAIDIMŲ VAINIKAS-.-Savyh«'s vakarėliams ir gegužinėms su
gaidomis Sutaisė Matas Grigonis_____ :____________________50c.

LAIMĖ—(puema). Parašė Vaitkus________ -50c.

KRIJA RUOŠIASI GAU- -Į---- TRAUKĖ Iš GEIMO
m slaptus Agentus narių

>askutiniu laiku pastebė-, Teko patirti, kad iš Sei- 
kad laiks nuo laiko pra- -nu) narių atsisakė valstiečių 
o vėl rodytis -šlapti eini- liaudininkų frakcijos lydė- 
cijos agentai, kurie įvai- 
is būdais įkalbinėja piliq- 
emigruoti į užjūrį (Ar-

Ltiną, Braziliją ir t. t.). 
>k žalos padaro tokie ne- 
akomingi agentai savai?

I
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.moterys turi

OFICIALĖ LINIJA

na kuomet.

Judita

EŠTONTA. 
LITUANIA 
LITUANIA

V.M. Stulpinas &Co.
3311 So. Halsted Street

BALTIC AMERICA LINE

10 BRIDGE ST., NEW YORK

tarnavimas. Parūpina Pase 
portiis, Pagryžimb Pernjittts, 
ir Parmenu Affklavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkitfs 
pas: J

visiis metus kataliku mo- $___
ltvk1bifriš.'(rirl)a. X
vinuš neskaitlingų, perdaug S 
apkrautų mokytojų naštą', $ 8—10 1 
Blois turi savo “skrajdįan- Jį*^*,*^

—-------- ’ Įgjį. =====
pejimaš pripildė visa bažnyčią. Tyra it kalnų 
šalna buvo siela šito paprasto dailydės kurio

“Eikite pas Juozapą ir. 
ką tik jis jums, sakys, da
rykite.” (Prad. 41, 55).

JUOZAPAS IR KŪDIKĖLIS 
JĖZUS

• Amžinojo Tėvo Sūnus pa
sidavė visiškai Juozapo glo
bai. Šis buvo Dievo Sūnaus 
auklėtoju.

Jėzus buvo, paklusnus 
Juozapui Marijai. Žmo
nių nkvse Jis buvo Juozapo 
sūnumi. “Ar jis ne Juozapo 
sūnus?” (Luko 4, 22} kal
bėjo susirinkusieji sinago- 
gon... . • .

PRANCŪZIJA
“ Cątholįgy Times ’ ’ paduo

da įdomų pranešimą apie 
prancūzų— moterų veikimą 
katalikiškoje akcijoje. Jos 
dirba prie katėchizacijos 
priemiesčiuose, pasaulinėse 
bibliotekose ir “Eąuipes So- 
cialės,” kuriose geresniu šei
mų katalikės mergaitės tei
kia savo menkiau stovin
čioms sesutėms dvasinės pa
spirties. Kaikur provinci
joje klebonai kreipiasi Į iš
lavintas ponias prašydami, 
kąd jos neapmokamos padė
tų katalikų mokvkloms. 

_ Šiam tikslui Cambri arki-
- •••" • •

KLAIPĖDA
TAI LOGIŠKAS KELIAS

Sekanti Išplaukimai:

saldų i rramų gyvenimą ir numirti. Kad nuėjus 
i skaistyklą jis pasakytų sieloms kurios tenai 
laukia kad tuojau, taip tuojau, Jėzus, išgelbės 
jas. Buvo sunku jam palikti Jėzų nors tik 
ant trumpo laiko, bet tas buvo Dievcuvalia, ir 
jis tuom pasitenkino.

Jo maža lovelė buvo pritraukta prie durų, 
saulės spinduliai žibėjo šiltai apie ji. Jėzus 
atėjo iš kito kambario, ir atsistojo šalę jo. 
Juozapo akys uoliai Į Ji žiūrėjo.' Dabar ne taip 
kaip mažas vaikutis iš dirbtuves Jis atėjo bet 
kaip Dievas ir Teisėjas. Bet Jo Dieviškas vei
das buvo nušvitęs meile ir malonumu. Gale lo
vos klūpojo Marija, pirmą kartą per ilgus mo-. 
tus Šv. Juozapo, rankos dabar nejuda. Jėzus 
paėmė jas Į savo rankas, ir paguldė nuvargusią 
jo galvą ant savo širdies. Nuovargis, skausmai* 
ir rūįiestis jau užsibaigė, buvo tiktai stipri tyki. 
Su šypsą ant lūpų šv. Juozapas, numirė.. Ir 
mes kuomet žiūrim i jį proto akimis, melskime 
kad mes numirtume taip kaip jis. su Jėzumi ir 
Marija pi re mūsų širdies.

nutinką draugija “De Pel- 
gritn.” Prie jos priklauso 
tapytojai, skulptoriuj gašy-

garsaus Antverpo poeto Ka- 
rel van den Oever 25 m. su
kaktuvių nuo jo veikalų, pa
sirodymo dieną. • Poetas 
Kvan den Oever savo religi- 
nepoezija daug _ prisidėjo 
prie atsivertimų.—‘Šaltinis’

masis susirinkimas ivvko

globėją. Gi saulė ir mėnuo, lingu būdu sutęįkti; 
tai paveikslai Jėzaus iy Ma- !jai šeiniynai ^ciąna 
rijos. J ie’; mylė j o ir gerbė kad valgydmd 
Juozapą. ■■ -,s■■—— A ’ ' ’-«-• Esi

Dievo Apveizda išaukšti
no Juozapą Aigypte. Pūti-, 
taras pkskyrė ji viso ko už-, 
yeįzdą, nors jis buvo vergas.. 
Lygiais Amžinasis Tėvas pa-|į 
skyrė: Šv: Juozapą užveizda 
Jėzaus^ kurio rankose dan
gus ir žemė. -  ____ »—r—

Aigvpto Juozapas,. liko iš
aukštintas riel nekaltumo, 
Šv. Juozapas taipgi buvo 
vyrąs teisus ir nekaltas, nes' 
jis buvo vertas likti sužiedo- 
tiniu Nekaltais Pradėtosios 
Panelės Švenčiausios.

Karalius Paraonas pasky
rė Juozapą visos Aigypto 
įsemės valdovu, apdovanojo 
valdžios ženklais. Jėzus va
dino Šv. Juozapą savo tėvu. 
Tam buvo paklusnus. Ar 
begali būti didesnis išaukš
tinimas?! Tikrai čia tinka 
Šventojo Rašto žodžiai: ‘ Jis 
paskyrė ji savo namų val
dovu ir viso savo lobio ku-= 
nigaikščiu” fPs. 104, 21) 
Ir nūnai Šv. Juozapas yra 
visos Katalikai Bažnyčios 
globėjas.

Laike įsigalėjusio visame 
pasaulyje bado, AigyptiečiAi 
kreipdavosi į Paraoną kad 
nusipirkti javų. Jis jiems 
tardavo: “Eikite pas Juo
zapą.” Mes dažnai badau
dami kreipiamės prie Jė
zaus. Prisiklausyk, ar ne
išgirsi iš Viešpaties lūpų 
tuos pačius žodžius: “Eik 
pafe šv. Juozapą mano tėvą 
ir globėją visuose reikaluo
se, nes aš paskyriau ji ma
no namu patronu bei globė
ju ir jis parūpins ko tik tau 
reikia...”

“Jėzus buvo jiems 
klusnus,” Luko 2, 51.

no nartai
visus reikiamus mokytojau
ti liūdymus- ir du arba tris 
savo gyvenimo metus dirba 
nemokamos /. katalikų mo- 
Kridose. ^ - • - ~~

“Dovydo sūnau, Juozapai, 
nebijok priimti savo žmonos 
Marijos, nes kas joje gimė, 
yra iš Šventosios Dvasios: ji 
fragimdvs sūnų.—tu gi pra- 
minsi jį vardu JĖZUS, nes'vyskupijoj yra organizacija 
jis išgelbės savo tautą nuo “Volantaires de l’ėducation 
iuiu nuodėmių.” tare-Mic&J10>^.” Šios org-jos nariai

jšy. Teresė turėjo didelį 
dievotumą prie šv. Juozapo. 
Visuose reikaluose ji kreip
davusi prie i o ir visuomet 
būdavo išklausyta. .Ji rašo: 
“Užtarytoju ir globėjų savo 
išsirinkau šventąjį Juozapą. 
Aš jam pasivedu. i Nieko ne
atsimenu, ko aš būčiau jo 
prašiusi ir neapturėjusi. Iš
rodo,. jog kitiems šventie
siems Viešpats davė galybę 
gelbėti mus kokiame nors 
viename dalyke; bet iš savo 
prityrimo aš žinau, kad šis 
garbingas šventasis gelbsti 
mums visuose reikaluose. 
Mūsų- Viešpats nori mus į- 
tikrinti, jog kaip Jis buvo 
paklusnus jam ant žemės, 
nes buvo vadinamas Jo tė
vu, taip dabar danguje Jis 
suteikia"Juozapui ko tik jis 
prašo. 0 kad aš galėčiau 
įtikrinti visus žmonės turėti 
maldingumo prie šio švento
jo!

Nežinau /tokios ypatos, 
kuri tikrai būtų buvusi jam 
atsidavusi ir atlikinėjusi y- 
patingus jo garbei dievotu
mus, o dorybęęę nebūtų pa
žengusi. Jis ypatingai gelbs
ti toms sieloms, kurios jam 
ųa si veda.”

Daug metų po didžiojo karaliaus, Dovydo, 
valdymo izraelitų, gyveno, Nazareto mieste ne
turtingas nusižeminęs dailydė, kuris taip gi pa
ėjo iš karališkos giminės. Grubios buvo jo ran
kos nuo sunkaus darbo, bet mandagiai jis pa
keldavo ir paguosdavo suvargusius .ir sergan
čius savo kaimynus, kurie labai jį mylėdavo.

Pirmiausia mes apie, jį skaitom gražioj le
gendoj kuomet jis atėjo į bažnyčios kiemą. 
Marija -mergelė kuri -paskiau tapo Dievo mo
tiną-ruošėsi apleisti ramų vienuolyno namą pa
gal Dievo reikalavimą. Angelui Įsakius yyriau- 
das kunigas sukvietė visus jaunikaičius paei
nančius iš Dovydo namų, kad Dievas parody- 
Try ženklu kurį JhrišrrnkubfrtrMarijus sužirdo- 
finiu. Daug jaunikaičių atėjo, narsių ir turtin
gi], ir teisingos .širdies. Visiems buvo paliepta 
lazdas palikti bažnyčioje pemaktį.

• "» *
Jie paklausė, ir ant rytojaus gerokai nudė

vėta lazda brandus Šv. Juozapo, buvo , apau

tą; bet ir 
Jugosla- 

(jpaėme kata- 
organizacija r _ »:-*■ • *" • 

savo rankąs. Tuojau pabrėž
ta, kad katalikų akcija turi 
stovėti aukščiau^visokios po
litines partijos^ kad ji reiš
kia pasaulinio .luomo daly
vavimą Bažnyčios misijose, 
ir kad todėl ji turi priklau
syti disciplinariuose punk
tuose bažnytinei herarcfojai. 
Teoretinius kroatų akcijai 
pagrindus davė Serajevo ar
kivyskupas Dr. .Ivąn Saric, 
kuris katalikų akciją nagri
nėja dviejuose raštuose. 
Antrajam paduoda ir Jugo- 
slavijos Episkopato nutari
mą išleisti katalikų dienraš
ti, nepriklausantį jokiai po
litinei partijai. Sarajevo ar- 
kidiecezijos dekanų konfe
rencija nutarė kiekvienoje 
parapijoje įkurti katalikų 
veikimo komitetus. Katali
kų akcijos organizaeija pa
rapijomis ir vyskupijomis 
ir vadovaujant tautiniams 
centrams, kurie viens su ki
tu koordinuoti, greitai žen
gia pirmyn ir tikimasi, kad 
artimiausiu laiku jos įvedi
mas prasidės ir kitose diece
zijose.

: . . • - ų V^PĄKT^.ĮPR^
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JUOZAFAŠJUOZAPO 
PAVEIKSLAS .

■ArtU. dviejų tūkstančių 
riletiv pirm Kristaus Jokū- 
bas turėjo dvyliką sūnų; jis 
mylėjo Juozapą labiaus už 
visus kitus savo sūnus, nes 

— jisai—pasižymėjo ypatingu 
nekaltumu ir dievotumu. O 
savo sapnų pasakojimu, jis i 
sukėlė toki didelį brolių pa- 
vydą ir neapykantą, jog iš- 
pradžių jie kėsinosi jį už
mušti, bet užsistojus Rube- 
nui ir Judui, Juozapas bu
vo parduotas Madianitų pir
kliams, kurie nuvedę Aigyp- 

. tau pardavė jį Aigyptę Fa
raono kamarponiui ir ka-l 
reivių vadui Putifarui.

Viešpačiui padedant, Juo
zapas įgijo didžią malonę

> pas • savo valdovą, kuriam 
jis tarnavo. Jam buvo pa
vesta visi namų reikalai. 
Bet* Putifaro pati, ‘ negalė
dama prigundyti jį prie 
nuodėmės, apskundė jį ne
kaltai ir jis liko įkalintas.

Ir čia “Viešpats buvo su 
Juozapu ir jo pasigailėjęs 
davė jam rasti malonę kalė- 
jimo - užveizdėtojo akyse, 
-kurs padavė į jo rankas vi
sus kalinius, laikomus kalė
jime ; ir kas tik tenai darėsi, 
buvo po juomi” (Prad. 39, 
21). Neilgai trukus jis bu
vo iš. kalėjimo paliuosuotas 
ir paskirtas viso Aigypto 

i— valdovu. ParaojJas paėmęs 
nuo savo rankos žiedą ųž- 
lųoyė ant jo rankos ir apvil- 
ko aukščiausio valdininko 

0, rūbais.- “Ir paskui jį paso- 
I, dino ant savo antrojo vėži

nio ir apgarsino per šauke- 
^a, kad visi prieš jį sulenk- 

7 tų kelius ir žinotų jį esant 
įstatytą visos Ajgypto žemės 
viršininku... ”

>

Bado metu, kada žmonės 
šaukėsi į Paraoną, prašyda
mi maistų, jis jiems sakyda- 
vo: “Eikite pas Juozapą ir, 
ka tik jis jums sakys, darv-

- Įsižiūrėkime dabar į Šv. 
------ Juozapą ir- palygi nki mo vi o

ną-kitą gyvenimo bruožą su 
Juozapo“ Aigyptiečio gyve- 
mmn»-—____ -----------

^^^^SuUg .Šy. Mato J^vangeli-
jaU Juozapo tėvas^būvo7 
Jokūbas. Juozapas buvo my
limasis Jokūbo ir Rakėlės 
sūnus. .

i ’ ' 1 I

A^^Juozapo matomai Dievo 
2 siųsti sapnė regėjimai—kaip 

vienuolika brolių pėdų ap- 
Jink stovėdami nusilenkė 
prieš jo pėdą, ženklino ne 
ką kitą; kaip jam pagarbą. 

■Kaip Juozapas Aigypt.ietis 
viršijo savo brolius dorybė
mis, taip Šv. Juozapas. Jė
zaus tevas-globejas dorybė
mis šventuosius dangų je, nes 
būdamas čia ant žemės u«ė-.
mė Marijofs, Dievo Motinos, 
Yvro-, o Jėzaus tėvo vieta.

globai Dievas atidavė Mariją.
O! kaip linksmos buvo tos dienos, kuomet 
sugrįžimo iš Aigypto, jie kartų gyveno Na

zarete. Jėzus,Marija, ir Juozas. Dirbtuvėj ar 
tai namuose garsas Jėzaus balso ir lengvi žings
niai Jo kojelių buvo it saldi muzikė. Triūso 
valandoj, kuomet Jėzaus rankutė palytėdavo 
Juozapą, nepaprastas drebėjimas sujudindavo 
senelio širdį. Nakties užstojime jie kartu ei
davo kaimo keliu gražindavo dienos darbą. Vai
kutis apkabindavo senelio ranką kad meiliai 
palinksminti jį. Namuose stovėdamas"prieš juos 
sirištiestom rankom lig trokštąs tuom syk par
tieti savo brangiausi kraują už žmones. Jėzus 
pasakodavo apie visa kas įvyks ateityje, Prie- 
blanda prisiartindavo, paukšteliai daineles iiu- 
tildj’davo, ir gėlės suglausdavo savo rasotus žie
delius nieką netčmydavo. Marija ir Juozapas, 
vien tik vaikelį dalindavo.

Dirbtuvėj, šv. Juozapas, matydavo Jį sude
dant du jiagaliuku kryžiaus ženklu ir»į tą kry
žių žiūrėdavo sū uoli.r meile.l Senelis dailvdč 

f • ■
tai matydamas stebėdavosi. Pagalios, atėjo die-

JUOZAPAS DAILYDE

Jis buvo svenciausios ant ze-
_ v , ... . .

mes šeimynos galva. •
• Saulės, mėnesio ir vienuo
likos žvaigždžių nusilenki- 
mas. prieš Ju^ąira Aigyji- 
tietį yra paveikslai išaukšti
nimui šv. Juozapo. Dan*- 
gaus šventuosius^ šventasis 
Rastas prilygina skaisčioms 
žvaigždėms. Šventieji dan
guje nusilenkia prieš Šv. 
Juozapą kaipo Jėzaus tėvąVlgus baltalu it sniegas lelijom, kurių saldūs kve

fa laiko. kai-^Apaštalų Šos 
tas dokumentu /fUbi Arca 
no Bei ” 1^ ' P
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Ponia A. H. Reeve, Tauti
nio Kongreso Tėvų ir Moky
toju klubo prezidentas Phila- 
delphijoj.

;to valdymų priseina žiu- 
kaipb f išdavikišką dar

dės-
pirmoji

UŽSIENIU POLITIKA
•v o . . .

tifazsTipžvalga

I

visa buvo paruošta raudona
jam perversmui. Kai už sa-
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DARBININKAS1’
ray South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620!

VOLDEMARO DEKLARACIJA
Užsienių Politikos Klausimais

Jau gavome pilną Voldemaro deklaracijos Seimui tekstą. 
X*ip paprastai diplomatiniuose dokumentuose, taip lygiai ir 
Voldemaro pareiškime priseina skaityti tarp eilučių. Jis aiš- 
idai pareiškia, jog Lietuvos politika nebūsianti nei germanofi- 

nei rusofiliška. Lieka neišvardytas dar trečias Lietuvos
didokas kaimynas, Lenkija. Iš to, kad Voldemaras sutinka, kad 
tauta teisingai pasmerkė Hymanso projektą, reikia spėti, kad 
Ltotavos politika nebus nei polonofiliška. Labai girtinas jo pa- 
sišadėjimas dėti pastangų, kad Lietuvos neutralitetas būtų Eu
ropos valstybių pripažintas ir garantuotas.

Reikšmingiausias deklaracijos punktas yra tas, kur kalba
ma apie Vilnių. Pasakęs, ko Lietuva nori, jis priduria, kad pra-

' dšioje negalima bus atgauti visus plotus Lietuvai priklausan- 
člus, todėl reikėsią imti kiek bus galima gauti. Buvusios vai
dilos pasitenkinusios protestais prieš Vilniaus okupaciją, da
bartinė gi stengsiantis atgauti tiek Vilnijos, kiek bus galima. 
Skaitant tarp eilučių atrodo, kad derybos dėl Vilniaus su Len- 

; Rija arba jau vedamos, arba ketinama užvesti. Nėra abejonės, 
Skad būtų gerai, jei pasisektų atgauti nors dali Vilnijos; klausi

mas tik kokia kaina? Jei Vilniaus grąžinimas suartintų per
daug Lietuvą su Lenkija, tuo pačiu jau nustatytų prieš Lietu
vą kaip Rusiją taip ir Vokietiją. Nereikia irgi pamiršti, kad: 
Lenkija yra tai Vytų Europos prieškarinė Austrija. Lenkija tu
ri perdaug kitataučių. Ji juos spaudžia ir jie visuomet dės pa- 
ftaagų, kad susiliejus su savo tauta. Iš vienos pusės Lenkija 

dama jai nepriklausančius žemės plotus prisidarė sau 
iš kitos gi pati savę susilpnino. Taigi menkas išroka- 

būtų Lietuvai susidėti'kokioj nors formoj su tokia val- 
Nemanome, kad Voldemaras panorės tokia kaina pirkti 

ių, nes jis pats nepritaria Hymanso projektui. Bet kad ir 
norėtų,' nieko nepeštų. Nėra abejonės,kad toji pati kariuomenė, 

pastatė jį prie valdžios, tuoj išmestų jį iš valdžios, jei tik 
pamatytų, kad Lietuvos nepriklausomybė gali nors kiek nuken- 

beatgnūnnnt Vilnių.
Pirioi, ne pirksi, bet derėti galima. Vienas aišku, kad Vien 

protestai Vilniaus neatgaus. Kariauti su Lenkija Lietuva 
persilpnai Voldemaras matomai ketina išbandyti vienintelį li- 

į derybų kelią "

užviešpatavo “S-roje,” kuo- 
met jos redaktorius perskai- 
tė “D-ke” redakcijos straip
snį su antgalviu, “ ??■?..” Vi
sai bereikalo.

Klausimo ženklas reiškia 
klausimą, ar abejonę, ne kri
tiką. Kritika gali būti pa
skelbus konkretų projektą, 
arba po įvykusio fakto. Tai 
turėtų žinoti “S-ra.” Ji tu
rėtų taipgi žinoti, kad “Dar
bininkas” abelnai pritaria 
krikščioniškai - tautiškoms 
partijoms, bet nėra aklas vi
sų jų darbų garbintojas ir 
apologetas. Gaila, kad ‘S-ra’ 
yra taip siaurai partinė, kad 
net negali įsivaizduoti, kad 
kas kitas gali būti kitoks.

“S-ros” redakcija gavusi 
“Lietuvos Žinias” turbūt te
sugeba tik “dievobaimin
gai” jas skaityti, o jau Šliu
po laikraštuką turbūt atsi
klaupus ant kelių skaito.

Paliekame “S-rai” tokį 
siaurą parivvumą. mums jis 
p-a ir bus svetimas.

“D-kas” remia dabartinę 
Lietuvos valdžią, bet nežiū
ri į ją taip aklai, kai kad 
“S-ra” žiūrėjo į Sleževi
čiaus ištižusią valdžią.

Kas gali įsivaizduoti, kad 
“S-ra” išdrįstų pakritikuoti 
’Šliuj>ą. Ji žiūri į jį ir į liau
dininkus kaip kralikas į boa 
konst liktorių.

--------- t-

LIETUVIAI EMIGRANTAI 
BRAZILIJOJE

IKLIANSŲ ATSAKYMAS
r ■ I ■■ ■
r t ■ ’ - ' '

}Kaip laikraštįs gali būti gyvas? Kaip apkainuos kliamsai 
pasakymą? Ar geras, ar blogas, kliamsas nepasakys anei bu,

be. Kaip gali kalbėtojas, ar rašytojas žinoti, ar jo kalba 
kštas yra girtinas, ar peiktinas, kuomet kliamsas nei žo- 

nei mirktelėjimu neparodo, kas jam patinka, kas ne? 
Rpygų rodymas kišenėje ne ką tepagelbės. Kritika už akių 

raščio turinio nepagerins, nepadarys jo įtekmingesniu. 
Kritika yra dvejopa. Viena nori laikraščio principus pa- 
pti savo pusėn. Joks savę gerbiantis laikraštis negali su

klikti ir taikintis prie tokios kritikos. Principas yra principas 
-ir laikraštis tur jo laikytis, arba virsti geltonu šlamštu. Kita 
kritika sutinka su laikraščio principais, bet norėtų, kad tie 
principai būtų reiškiami kitokiu būdu, kitaip tariant, kad būtų 

; apvilkti kitu rūbu. Tokia kritika yra sveika, būtina. Tuščia 
ų dėstyti sveikiausius ir prakilniausius principus sodiečiui

a, kurią yra pratęs vartotiuniversiteto profesorius univer- 
o auditorijoje. Jie jos nesuprasi Kad ir turėdamas švel

niausius principus laikraštis būtų nenaudingas.
Laikraščio dalykas yra laikytis principų, skaitytojų pa

reiga yra reikšti savo patenkinimą, ar nepatenkinimą. Redak- 
dalykas yra atskirti užmetimus prieš principą nuo už- 

ų prieš priniepų reiškimo būdą.
Laikraštis negalės turėti geru pasekmių, jei redakcija NE- 

PRINCIPŲ ir jei skaitytojai NEREIKS SAVO PA- 
0, AR UEPATENK1NIM0 laikraščio turiniu.

*■ Amerikos angliškų didlapių redakcijos paprastai auko- 
ja savo principus ir perdaug taikosi prie savo skaitytojų, o 

garsintojų, ūpo; Amerikos lietuvių laikraščių skaitytojai 
išreikšti savo nuomonių apie laikraščių turinį ir tyli 

p kliamsai.
Skaitytojau, kas gi gali žinoti, katroje kišenėje tu rodai 

vo laikraščiui špygą. Parodyk ją viešai. Nuo to tavo laik- 
tik pagerės, arba, jei niekam tikęs, žlugs. Ir iš vieno ir 

i Rito tik tau bus naudos. Nebūk kliamsas! Netylėk! rašyk sa- 
laikraščio redakcijai! sakyk, kas tau patinka, kas ne. Da
tai tuojau! Jei to nedarysi, esi kliamsas ir duodi kliamso

I I

BARBARŲJDARBAS
; Gavome žinią kad ''Lietuvos Žinių” butas išsprogdintas, 

niekas nežuvęs. Galima tiktai spėlioti tuotarpu, kas tai pa- 
Toks darbas yra ir barbariškas ir sykiu kvailas. K vai

nos neatsiekia tikslo. Galima sudinamituoti laikarštį, bet 
dar neišmuš! iš galvos nuomonių, kurios reiškiasi laik- 

. Priešingai tuo būdu tik išgarsinama tas nuomones ir jų 
us daroma kankiniais. - Jei tai nėra asmeninis kerštas, 
•i provointerius, ar pamišėlis atlikti

ar taip, yra tai barbarų darbas.
» *

vaitės laiko prieš gpiodžio
Skaitant mfbrmaeijas, pa- Ryti krikščionių reikalus;, 

duodamas “Sandaros” skil-Įkiek vilką nepenėk, vistiek 
tyše (ypač Am-LN-ry) dėl I 
įvykusio Lietuvoje gruodžio 
17 d. perversmo, tenka ste
bėtis, kaip lietuviai, jei jie 
yra tikri lietusiai, gali 'taip 
rašyti. Prisemia manyti, kad 

‘arba tie lietuviai yra klai
dingai informuojami arba 
jie yra blogos valios žmonės.

Jog kiekvienam net be
raščiui via žinoma^ kad di
džiajam karui pasibagius A- 
merikos Jungtinių Valstijų 
Prezidento Wilsono obalsiu 
einant, pavergtosioms tau
toms buvo duotą apsispren-

17 d. Maskvoje vienas pran
cūzas paprašė vizą įvažiavi
mui Lietuvon, jam buvo pa- 

Ir štai mūsų p. p. minis- sakyta, kad veltui jis prašo 
šią vizą — lai palaukia dar 
savaitę laiko ir Lietuvon tu
rės laisvą įvažiavimą su ru
sų pasu be jokių vizų. Ir 
ištikrųjų perversmas buvo 
iki smulkmenų suplanuotas. 
Net črezvičaika buvo jau 
suorganizuota. Vėliau su
šaudytieji keturi komunis
tai kaip tiktai ir buvo črez- 
vyčaikos steigėjais ir na
riais. Iš jų Požėla (ne mi- 
ni^teris) turėjo vaidinti 
Lietuvos Dzeržinskio rolę. 
Buvo paruoštas ir sąrašas 
asmenų, kurie turėjo būti 
nužudyti. Tik Kaune buvo 
paskiria sušaudymui 200 ka
rininkų, o visoje Lietuvoje 
— apie 4,000 žmonių. Žino
ma,- šis sąrašas kiekvieną 
momentą galėjo būti dvigu- 
bąi;trigubai padidintas. Ir 
kokia dar ironija: tau. sąra- 
šan tarp kitko buvo įtrauk
tas ir p. Sleževičius. Vie
nu žodžiu — dar kelios die
nos vėliau ir visas kraštas, 
kaip anais laikais Rusijoje, 
turėjo būti kraujuose pa
skandintas, o kai inteligen
tija būtų išžudyta, tuomet 
lenkai būtų užėmę kraštą. 
Taip buvo porjektuojamą 
ties raudonas perversmas 
buvo ruošiamas iš dviejų 
pusių: iš Rusijos ir iš Len
kijos. Pas perversmo orga
nizatorius prie kratos^Tntycr^ Lietuvos kariuomenė, tu- 
atrastos ir rusų Ir lenkų va
liutos, kas nurodinėjo, kad 
už savo darbą jie gaudavo 
ir nuo vienų ir nuo kitų pi
nigus. Rusai norėjo padary
ti iš Lietuvos naują savo-fe
deratyvinę provinciją, o len
kai buvo tikri, kad, įvykus 
raudonajam perversmui, jie 
pagalios išgaus seniai lau
kiamąjį Europos "leidimą 
Lietuvai užimti. Rusijos 
šiuo atveju lenkams netektų

jis į mišk# traukia.

terių darbai nepasivėlavo 
jiūsireikšti. Pavyzdžiui, p. 
Čepinskis vos tik suspėjo 
užimti švietimo ministerio 
vietą,' kaip Šiaulių gimnazi
jos jubilėjaus metu, iškilmė
se dalyvaujant, viešai pa
reiškė, kad mokykloje tau
tybei neturi būti vietos. Pil
nai užteko tokio pareiškimo, 
kad suprasti, kaip švietimo 
ministeris rūpinsis lietuvių 
tautos reikalis, varydamas 
iš mokyklos tautiškumą. Bet j 

dimo laisvė. Tautiškumas p. Čepinskio veikimas davė' 
vaisių dar daugiau, negu 
buvo niauria. Be Seimo ži
nios ir sutikimo^ prie jo, 
kaip į£ po žemės, išdygo len
kų atstovas Abramavičius, 
kuris prie malonaus p. Če
pinskio dalyvavimo tik per 
du mėnesiu suspėjo įsteigti 
Lietuvoje 60 lenkiškų mo- 
kvklu. Kokia susidarė kar-v c

ti ironija: Lietuvos švietimo 
ministeris, varydamas iš mo
kyklos lietuvių tautiškumą 
ir, turbūt, turėdamas skie
pi n ti internacionalo idėjas, 
kuosparčiaūsiai steigė len
kiškas mokyklas. Aišku, kad 
pats Lietuvos ekzistencijos 
pamatas— •tautiškumas šio 
ministerio buvo ardomas ir 
statomas pasityčiojimui. 

Nuo p. Čepinskio neatsili
ko ii" vidaus reikalų minis
teris p. Požėla, kuris ardy
mo darbais net pralenkė sa
vo kolegą Čepinskį.. Leidęs 
ktašte laisvai varyti komu
nistinę agitaciją, tuo pat 
metu p. Požėla įsakinėjo po- 
Iiicjai mušti studentus, kai 
tie tautos himną giedojo. 
Komunistinei agitacijai be
varant, prasidėjo streikai, 
ėmė keltis ir organizuotis 
krašto padugniai. Šaulių są
jungą buvo projektuojama 
panaikinti, o vietoje to bu

' «■

— tai buvo vienintelis ir 
svarbiausias .pamatas, kuris 
davė teisę atskirų valstybių 
sudarymui. Išimtinai šis pa
matas buvo padėtas ir Lie
tuvos atgimimui.

Bet kas-gi pasidarė Lie
tuvoje yalstiečiams-liaudi- 
ninkams valdžios vairą i 
rankas paėmus? Pirmiau
sia, ministeriu kabinetą su
darant, ministeriu portfe
liais valstiečiai! iaud. per 
pusę pasidalino su socialde
mokratais. Jau vienas šios 
partijos žmonių i kabinetą 
įstojimas griežtai prieštara
vo viso krašto pagrindui — 
tautybei, nes social-demo- 
kratams ne tik tautos Rei
kalai nerūpi, bet atvirk
ščiai, būdami internacionalo 
išpažintojais, jie yra tauti
nės idėjos priešais. Todėl 
į pati soc.-dem. įstojimą i 
krašto 
rėti 
ba. Tai vfefiek, jeigu, saky
sime, žydas pasiimtų tvar-
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Kreipiame mūsų skaityto
jų domę į telpančią šiame 
numery J. Leikausko kores
pondenciją iš Sao Paolo, 
Brazilija.

• Kun. J. Švagždys, kuris 
neperseniausiai yra buvęs 
Brazilijoje, .pilnai patvirti
na, ką J. Leikauskas rašo.

Lietuvių gyvenimas Bra
zilijos plantacijose yra nie- denciją.

MINISTERIU KASINĖTO DEKLARACIJA
Skaityta Seime 1927 m. vasario 25 d.

kas kitas, kaip žiauri vergi
ja.. Gerai daro Lietuvos val
džia kišdama kalėjimuosna 
agentus, kurie gabena nelai
mingus lietuvius Brazilijon.

Būtų neprošalį kad Lietu
vos laikraščiai persispauz-
dintų Leikauko korespon- vo ginkluojami piofsojūzai. bijoti, nes gal ir visos Eu- 

Iki gruodžio 17 dienai jau ropos jie būtų palaikyti.

Štai kokia situacija buvo 
Lietuvoje prieš gruodžio 17 ' 
d. Taigi reikėtų paklausti 
‘Sandaros” bendradarbių

— ką būtent turėjo daryti 
lietuvių kariuomenė, kuri 
turėjo smulkiausias žinias 
apie ruošiamąjį perversmą ’ j
— ar gelbėti savo gyvybę ir 
Tėvynę ar laukti kol ją pa
skers Maskvos ir Varšuvos 
sėbrai ?

Kiekvienam juk žinoma, 
kad jeigu 1917* m. Rusijoje 
būtų sušaudyti du žmopės— 
Leninas ir Trockis, gal, ir 
iki šios dienos viskas būtų 
pasilikę tvarkoje. O kai to 
nebuvo padaryta — žuvo mi
lijonai žmonių, žuvo di
džiausi turtai, žuvo galin
giausioji valstybė, y

rodama tokį gyvą pavyzdį, 
nenorėjo rusų klaidos pa
kartoti, drąsiai ir ene 
gai prašalino valdžią, 1 
aiškiai vedė kraštą prie pi; 
žūties, o vieniaik sunaikirio 
ir visus pragariškus komu
nistų sumanymus.

Kas gali pasakyti, kad 
tai}) pasielgus, kariuomenė 
blogai padare. Jeigu taip 
nebūtų padaryta, jau nekal
bant apie neišvengiamą žmo
nių skerdynę, šiahdien Lie
tuvos vardas iš Europos

S'--
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_7_ Ši: trumpa:mūsipuzsieni.ųip.olr
nuo pat nepriklausomos Lietuvos atsiradirAb tu
ri būti lyg ir perspektyva konkrečiai dabartinės 
Valdžios programai. Kaip sakėme, mūsų užsie
nių politikos stambesnieji veiksniai artimi kai
mynai: Rusai, Lenkai, Vokiečiai; paskum Va
karų Europa: Anglai, Prancūzai, Italai. Kuo iš 
jų daugiausia mes remsimės? Bus mūsųj)olitika 
rusofiliška, germanofiliška, anglofiliška, ar ko
kia kita? Mes atsakome: “Mes tegalime vesti 
tik lietuvišką politiką ir jokios kitoniškos.” Gi 
lietuviška politika, kaip pradžioje pasakyta, 
reiškiasi reikalavimais: “nepriklausoma Lietu
va su Vilniaus sostine ir jokių artimesnių politi
nių bei ekonomių iii ryšių su didesniaisiais kai
mynais.” Taigi iš svetimų valstybių tos bus 
draugingosios Lietuvai, kurios pripažins ir pa
dės mums vykinti šią programą.

Ar yra koksai ramus būdas vykinti šiai pro
gramai ? Aš pabrėžiu, kad mes ieškome taikaus 
būdo jai vykinti. Dabartinė vyriausybe nuo pir
mos dienos, kai ji paėmė valdžią, pasistatė sau 
švenčiausią pareigą laikyjl taikąjr nesukelti Eu- 
ropoje karo, už kurį atsakomybe tektų Lietuvai. 
Bevesdama ramią ir taikingą politiką, betgi vy- 
riausybė stropiai rūpinsiu kad visa mūsų tauta 
būtų apginkluota, kiek galima geriau. Kai spau
doje ir neoficialiuos pašnekesiuose prasitaria
ma, jog vykinant Lokarno sutarties 
niusf Lietuva turėtii būtų padalinta,

,z * - 
vyiiausyl)ės pareiga apsiginkluoti iki paskuti
niosios, kad visiems būtų matyti, jog Lietuviai 
greičiau mirs, bet nepasiduos vergi jon, vistiek iš 
kur ji eitų — iš Rytų,' iš Vakarų, ar iš Pietų.

Kas kalba apie taikų didelių klausimų, kaip 
k adyj-a. Vi 1 n i au s, sprendimą, negali laukti, ‘kad

jį iš karto ramiu būdu, reiktų sudar/tų Rytuose 
savo Lokarno, kur dalyvautų visos interesuotos 
didelės ir mažos valstybės. Tokios derybos sun
kesnės Rytuose, nei Vakaruose, nes pamatinis 
dalykas, kurio neišvengė nė Vakari} Lokarno, 
būtų prašalinti kompensatų klausimą, kuris vi
sada turi išeiti keno nors nenaudai ir kur visada 
kas nors turi būti auka. Aiškti, kad to galima 
pasiekti tik nuodugniai peržiūrėjus visus Euro
pos Rytų valstybinius santykius. Bet tokian dar
ban negalima šiandien įtraukti visų interesuotų 
didžių j ų valstybių.

Gi negalint iškart sudaryti naujos tvarkos 
reikia tik turėti veikimo programą ir mėginti vy
kinti ją laipsniais. Kokia tada būtų Lietuvių 
tautos politinė programa, priimtina kaimynėms 
valstybėms? Jeigu Lietuva nenori prisiglausti 
arčiau nei prie vienos iš didžiųjų valstybių, tada 
jai liekti vienas kelias 1)ūli (ferii o į u su visais Tcai- 
mynais, kitaip sakant, jai reikia būti neutraliai. 
Tas jos neutralumas tarptautiniai turi būti pri
pažintas ir garantuotas. Taip ąuprato Lietuviai 
savo pbTifmę padėtį iš pat pradzidš? JauMaskvds 
sutartyj iš 1920 metų yra įrašyta, kad jeigu di
džiosios valstybes pri pažintų ir garantuotų Lie
tuvos neutralizavimą nuolatai. Rųsija-jį išanks- 
to pripažįsta ir pasižada dalyvauti jos garanta
vime, (str. V). Priminimas naujojo nepuolimo 
sutartyj, jog visa senoji sutartis beliekti veikli,

rodo kad ir 1926 m. Lietuviai nekeičia savo.nusi- i 
statymo šiuoreikalu.

Tiesa, nuolatinai neutralizuotų valstybių i-___
deja 1919 m. ir vėliau neturėjo šalininkų. Bet 
juo laikas ėjo tolyn, juo daugiau darėsi ji aiš
kesnė ir artimesnė. Juk kas yra • nepuolimo

nias dviejų ar daugiau valstybių^ su garan^-~ 
tijomis arba be garantijų. Dabar tokias be ga
rantijų nepuolimo sutartis turi sudarę Rusai su 
Vokiečiais ir su Turkais, Rusai su 'Lietuviais, 
besidera defjų Rusabsu Latviais, Estais ir Suo
miais. Vakaruose gi toksai neutralumas Lokar- w ’ 
no sutartimi nustatytas neribotam laikui ir su 
garantijomis. Taigi ar negeriau būtų tokias su
tartis daryti neribotam laikui ir su garantijomis, 
taip pat ir Rytuose, vadinasi grįžti prie neutra
lizavimo idėjos'? Gimusi pirma Lietuvoje nuola- . 
tinęs neutralizacijos idėja dabar pradeda leisti 
šaknis ir Pakaitės Valstybėse. Ją Įgyvendinant 
galima būtų pripažinti neutralizuotomis nuolat 
valstybėmis Suomija, Estija, Latvija ir Lietu
vą, ir suteikti šiam neutralumui tarptautinių 
garanijų.

Kaip rodytųsi šiuo atveju interesai Rusų ir 
Lenkų ? Apie 1500 kilometrų frontas sumažėtų----- A
Rusams nūo Pabaltos valstybių. Nustačius tam 
tikrą tarptautinį režimą šiam frontui karo pavo- 
jusjš čia būtų visiškai pašalintas. Lenkai turė
tų grąžinti Liefnrai Vilnių- ir Gardiną be jokių— 
kompensatų. Bet iš to jie nieko nenustotų. Šiuo
du miestu, sakoma, reikalingu Lenkams pirmų- 
pirmiaiisia, kai|x> strategiški punktai, kurių ne- 
apgynus, kaip kad Imsi rodė 1920 m., Varšuva 
liekti dideliame pavojuje. Gi esant jiems neutra
lizuotiems prie rimtų tarptautinių garantijų šis



• v

■r

JNL-

mėnesio 16 d. prieš pietus,

•įr ’

v*

• v

7

i

■.

t
2

“Tautos savybės, jos ydos ir 
dorybės pareina nuo mokytojų, 
kuriems pavesta auklėti jaunuo
menė.”—Filosofas Leibnitz’as

ir jau nebežadėjo pasimaty
ti.

6 vai. 50 min. d-ras Basa
navičius mirė.” “Lietuvis”

5'4. beieškoda-

smulkmenų apie a. a. DTro
Bakahavič.iaus mirtį Ą “šio sveikata žymiaipablogejusi

“Kėlias” .praneša tokių pasigirdo mieste gandai, kąd 
» d-ro Jono Basanavičiaus

.. r

4. ■
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žemtapio būtų, išnykęs. Už
tat perversmo dalyviams vi
sas kraštas tik gilios pagar
bos ir dėkingumo reiškia.

- - Žinoma yra ir tokių a la 
“Sandaros” šalininkų, ku
rie įvykusiu perversmu yra 
nepatenkinti (ypač žydai), 
bet kaip pasilieka vertinti 
tokį nepatenkinimą ? Pasi
lieka aiškinti tik vienu: ar 
tai per nesupratimą ar tai 
dėl blogos valios — vjstiek 
šie žmonės nuo tikiu tautiš
ki! siekimų yra toli nukry
pę ir todėl tautos vardu ką 
nors kalbėti jie neturi jo
kios teisės.

Visai kitas klausimas, kam 
po perversmo pateko į ran
kas valstybės vairas. Ka
riuomenė, pasiryžus gelbėti 
iš pavojaus Tėvynę, prašali
nus klastingus krašto atsto
vus ir perdavus valdžią 
Smetonai ir Voldemarui, tur 
būt pakankamai turėjo pa
grindo šiems žmonėms pil
nai tikėti. Ir neapsiriko. 
Dėl buvusių iki šio laiko 
krašte nesantaikų, barniu ir 
nuolatinių peštynių, niekas 
jo tinkamai netvarkė ir nie
kas apie jo gerovę nesirūpi
no, o kiekvienas į šį kraštą 
žiūrėjo tik kaipo į išnaudo
jimo objektą. Užtat kraš- 

yra privestas prie bai- 
ekonominio skurdo.

*ijie tokių sąlygii. žinoma; 
dąbar begalo yra sunku 

¥aštą tvarkyti ir greitu lai
ku ką nors gero padaryti 
ypač turint tokią opoziciją, 
kaip “Sandaors” vienmin
čiai. Bet mums aišku da
bar tik viena: Smetona ir 
Voldemaras prie pražūties 
krašto ne ves ir niekam ne
parduos.

Noškiinu Banadinas ir

&I
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Paskubęta sužinoti, kaip y- 
ra iš tikri] jų. Liętuvių poli
klinikos vedėjas d-ras . D. 
Alseika pareiškė,, kad ligo
nies sveikata iš tikrųjų 
esanti bloga. Nors didelių 
skaudėjimų neturįs, tačiau 
organizmo kova lėtai ir silp
nai vyksta, kosti mažai, bet 
jaučiasi silpnas, dažnai mie
ga, per trumpai ir negiliai. 
Širdies veikimas nestiprus, 
—tačiau dar esą vilties, kad 
ligonis pagyvens kelias die
nas, o gal dar Dievas duos, 
kad ir visai pasveiks.

Bet likimo kitaip lemta. 
Susirinkus Vilniaus lietu- 
viams į pirklių klubo salę 
švęsti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktu
ves, po kun. Čibiro prakal
bos jaunimas, tartum- nu
jausdamas, — kad tuo mo
mentu skiriasi su šiuo pa
sauliu garbingiausias tautos 
įvyrąs, užtraukė Lietuvos 
himną. Mažutė pertrauka. 
Scenoj pasirodė solistė. Sa
lėj kilo sąjūdis. Visų vei
duose matėsi kažkoks išgąs
tis. Laukia kas bus toliau? 
D-ras Alseika rankos moste
lėjimu davė ženklą solistei, 
kad nedainuotų. Pats užli
pęs ant scenos sujaudintu 
balsu pranešė liūdną naujie
ną, kad prieš kelias minutės 
mirė D-ras Jonas Basanavi
čius.

Ta žinia, kaip peiliu per
vėrė kiekvieno širdį ir visų 
akyse sužibo gailesio ašaros. 
Nieks žodžio negalėjo tarti. 
D-ras Alseika norėjo bent 
kiek pakalbėti apie tik ką 
mirusį velionį, bet skaus
mas ir jam neleido kalbėti. 
Vos tegalėjo pasiūlyti susi
rinkusiems pagerbti miru
sio atmintį atsistojimu. Vi
si atsistojo. Tyla. Po va
landėles kun. P. Kraujelis

karas nutraukiamas ii*pa-hmgti. 
siūlė susirinkusiems išsi- Vasario 
skirstyti. mas knygyno lentynose rei-

’A. a. velionis sirgo, be se- ikalingų jam mokslo knygų, 
nesnės pūslės ligos, kataru- ^nuvirto nuo kadės ir skau- 
liškuoju plaučiųx uždegimu. Idžial sudaužė ša Vasario

Iki pat mirties nenustojo ■ 6 d* buvau pas j 
sąmones. Apie 3 vai. vaka- -skundėsi šono/skaudėjimu.

tai jam ga
li paKenstL^

Vasario d. ligonis jau 
buvo apatiškas ir mieguis
tas, nors širdies veikime ne
pastebėta jokios atmainos.

Vasario J.6 d. 1 vai. p. p. 
į atsilankę^ buro kėlių gydytojų (d-ras^

Rašo AIT V OA8

re. buvo susirinkę ligonies 
kambary Mokslo Draugijos 
Komiteto nariai. Buvo ta
riamasi apie M. Dr-jos rei
kalus. Po pasitarimų prie 
ligonies pasiliko kun. šamb. 
A. Viskantas, išklausė išpa
žinties ir maloniu pasikal
bėjimu pastiprino jau gęs
tančią ligonies sielą.

D-ras Basanavičius reiškė 
didelio noro dar sulaukti de
šimties metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių. A- 
pie šeštą valandą vakaro li
gonis pasijuto silpnas. Pri
tyrusios. si augint o jos pama
tė, kad jau iš tikrųjų trūks
ta paskutinis gyvybės siūle
lis, pašaukė kun. Mošcickį, 
kuris palaimino ligonį amži- 
non kelionėn, patepdamas 
Šventais aliejais. Tuoj po 
to dar kartą ištaręs “ silpna 
man” atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Merdėjo apie 7 min.”

“Vilniaus Aide” d-ras 
Alseika apie paskutines a. 
a. d-ro Jono Basanavičiaus 
dienas ir valandas rašo: 
“Nuo vasario mėn. pradžios 
a. a. d-ro J. Basanavičiaus 
sveikata žymiai ėjo blogyn. 
Negeriausia ji buvo ir anks
čiau. Jau nuo pavasario 
pernykščių metų labai retai 
beišeidavo iš savo buto 
Mokslo Drugijos knygyne, 
kuriam gyveno kaip vienuo-

V. Legeik^, dr.'Perelmanas, 
dr. J.Mictynevičius) konsi
liumas. Padėtis ^pripažinta 
labai rimta, visų nuomonė 
buvo, kad ligonies organiz
mas nebegalės jau ligos nu
galėti, vaistai ir kitos prie
monės beveik nebeveikia. 
Tikėtasi, tačiau, kad dar ..... ..........—*------  
bent kelias dienas ligonis 
pagyvens.

Vasario 16 dienos reikš
mė veikė, be abejojimo, į 
ligonies psichiką, klausinėjo 
apie ruošiamą vakarą tos 
dienos paminėjimui, gailėjo
si. kad jis negalėsiąs tose 
iškilmėse dalvvauti.

Atsižvelgiant į padėties 
rimtumą nebegalėjom ilgiau 
atidėlioti pasikalbėjimo su 
ligoniu apie jo asmens ir 
Mokslo Draugijos reikalus. 
Pakviesti buvo d-ras J. Šla
pelis, direkt. M. šikšnys ir 
kun. d-ras A. Viskantas. A- 
pie 3:30 vaL po p.-ligonis 
turėjo dar pilną sąmonę, ra
miai ir maloniai su mumis 
pasikalbėjo, aiškiai pareiš
kė savo paskutinę valią. Po 
mūsų trumpo apsikalbėjimo, 
pas ligonį pasiliko kun. 
d-ras A. Viskantas ir išklau-

Rasta šonkauliu įlinkimas ir 
pleuros suąrisipunas. Sutiko 
važiuoti lietuvių ligoninėn, 
bet važiavimą atidėjo kitai 
dienai, norėjo sutvarkyti 
Mokslo Draugijos reikalus, 
nes, kaip sakė, gal jau uebe- 
grišiąs prie numylėto moks
lo turto. Savo silpnumą aiš
kino jau senai ^Šankinusia jį 
pūslės liga kurios pašalini
mui reikalinga didelė ir pa
vojinga operacija. Pasiry
žęs buvo sutikti tai operaci
jai pasiduoti. z

Vasario 8 d. ligoninėje 
d-ras V. Legeika konstata
vo jau plaučių uždegimą. 
Apie, operaciją nebegalėjo 
būti ir kalbos, be to, kaip 
paaiškėjo iš gydytojų spe
cialistų konsultacijų, opera
cija tuo tarpu nebuvo ir rei
kalinga. Uždėgimas . pasi
reiškė tik viename dešinia
me plautyje, karštis po dvie
jų dienu nukrito ir buvo be
veik visai,normalus, bet tai 
tik rodė, kad organizmas 
silpnai kovoja su liga, nes 
uždegimo židinys plautyje 
nesimažino.- Širdies veiki
mas nors buvo visai regu
liarus, bet dūliai kraujo in- sė išpažinties, 
dų sklerozo ir silpnų jau 
širdies raumenų buvo gana 
silpnas, maža teveikė ir visi 
vartojami vaistai.

Nežiūrint tokių objektų

paprastą kambarėlį. Nuo 
mokslo darbų nieks jo ir 
trumpam laikui, dargi vasa
ros metu, negalėdavo ati
traukti, nesutikdavo priim
ti ir siūlomo padėjėjo. Gy
veno ir maitinosi visai pa- suomenės gyvenimo įvykiais, 
prastai, turėdamas patarna- Pripratęs dirbti per visą sa- 
vimui vien paprastą tarnai- vo ilgą amžių, negalėjo at- 
tę. Kelius kartus buvo siū- sitraukti ir paskutinėmis sa
lota važiuoti pasigydyti, bet vo gyvenimo dienomis, nors 
vis atsisakinėjo — turįs la- pats pritardavo ’ gydytojų

- Dar apie 6 vai. vakaro li
gonis ramiai kalbėjosi su 
medicinos personalo asme
nimis, kurie nuolat prie li
gonies sėdėjo arba jį lankė. 
Kai kuriems reišįšLnoro pa
sveikti ir susilaukti 10-ties 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių, su kai

lis, užimdamas vieną mažą davinių ligonis Įigi vašario
16 dienos jautėsi gerai, turė
jo pilną sąmonę, nebegalė
damas dirbti kitokio darbo, 
skaitė Vilniaus, Kauno ir kuriais, tačiau, atsisveikino 
Amerikos lietuvių laikra
ščius, interesavosi visais vi-

— pradėjau kai-sčiuotia. j 
“YpuJiet, ynu bet, kad 

supranti ” — sardoniškai tfc 
re velnias-menedžeris.

priverstas nepasiduoti. 8% 
sibetinom su biesu.

“Aš Tamstą užtikrinu”-*^ 
tarė biesas — “kad lai 
maniai temoka juoktis t|k ft 
dviejų,dalykų: iš šešto “ 
vo įsakymo ! lr iš pė 
Bažnyčios įsakymo. Mesge* 
rai tai žinome, nes jiems 
džiagos pagaminame.

“Netikiu” - -< 
1“ Lietuviai nėra tokie 
rapročiai, kad tik sugei 
pasijuokti iš šiųdviejų daly—’ 
kų.”

“Taip, tai taip,” su 
Mr. Judason, “bet lietu 
ir laisvamaniai, tai yra du 
visai skirtingu dalyku. Pik 
galiau, ką mes čia daug 
čysimės. Štai visų h 
maniškų laikraščių ko 
tai. ■- Surask Tamsta 
vieną, kur nebūtų kolioja.- 
mas katalikų kunigas, arba 
neįvelta lytiškų šlykštybių.

Varčiau, varčiau visas laip* 
vamanių gazietas, bet vdh 
fui: neradau nei vieno 
ko, kur būtų apseita^ 
kunigo ir be moralio joVa- 
lo. Mr. Judason laimėjo ba
tą. (

“Nu ką, ar nesakiau F’ 
tarė p. Judason kvatodama^ 
“Tamsta man netikėjai,1 bet ” 
aš gerai žinau, ką , 

kiau, mes pristatau*-^ 
kų” laisvamaniams 
delko tos, o ųe kitos rūšieaf 
dėlto, kad jie yra 
siauro proto", siatirų 
rų, siauro humoro, 
turbūt esi patėmijęs, kad 
įnori kūniškuose dž
veik niekuomet neapstiiyi 
be muštynių: Jeff, 
Captain ir kiti vii 
gauna juodą akį ar gi 
to tai joks džiokas! Taippd 
nūsų laisvamaniai nieku M 
du nesijuoks, jei nebus kolj<H 
jama kunigas, arba 
paminėti ■ lytiški—i 
Tamsta turbūt esi pa 
jęs, kad ypač Maikis 
ta 1 vtiškas šlykštynes. 
_ “Tiesą Tamsta sakai”,—;■ 
tariau. Good-bve,” ir 
laukdamas Liucipieriails 
sikrausiau iš pragaro.

Yra Andreikoje kunigas, 
kuri vadina YOU BET. S&- 
ko: eisime pas You Bet’ą; 
ar matei You Bet’ą ir < t. t. 
Mat jam labai patinka j&O- 
džiai “you bet” Jis sakov 
kad nėra jokioj kalboj žo
džio, kuris taip smarkiai 
tvirtinti]/ kaip “you bet.” 
Taip, yės, sųre, of course, 
žinoma, ir kiti panašūs žo
džiai tvirtina gana smarkiai, 
bet kuomet pasakai you bet, 
tai jau kriukis pabaigtas: 
nei pridėsi nei atimsi — 
fhat’s ąll. Man teko ne sy
kį susitikti su tuo kunigu 
ir mano nelaimei užsikrė
čiau nuo jo papročių askyti 
you bet.

Nepamrišk, skaitytojau, 
kad šią korespondenciją ra
šau iš pragaro ofiso, kur 
man teko ilgokai laukti, kol 
išsipagirios Mr. Liucipė- 
riūs. Čia tai ir prigavo ma
nę Maikio dėdė.
Beriogsodamas pragaro ofi

so kamputy jau buvau be^ 
pradedąs snausti, bet prieš 
užmigsiant iš netyčių kaži 
kaip žvilgterėjau į durisį 
vedančias iš main ofiso, ir 
patėmijau ant jų užrašą: 
Šliupinių Juokų Departa
mentas, Judason, menadže- 
ris. Na! na! na! kas čia 
Jo per Judos sūnus? ir koks 
jo - juokų ' departamentas? 
pamaniau sau. Mano snau
dulys tuoj pranyko ir re
porterio instinktas pastūmė
jo manę prie anų durių. Pa
beldžiau. Come on, išgirdau 
atsakymą., Įeinu. Žiūriu, 
sėdi aukštas, storas, barzdo
tas velnias, ponas menadže- 
ris, prie deskūs. Sveikas! 
sveikas! “D-ko” reporteris, 
Mr. Judason — persistate- 
va. “Ką aš Tamstai galiu 
padalyti?” sako ponas Ju
dason tikrai lietuviškai-a- 
merikoniška utarka. “Nie
ko tu man ne padarysi” — 
pamaniau sau. “Esu repor
teris”—tariau—“gal Tams
ta malonėsi paaiškinti n)an> 
kaip Tamstos ofisas kepa 
šliupiškus džibkus?”" *

. “WelĮ well, well” — tarė 
Mr. Judason ir šyptelėjo — 
“Tamsta esi reporteris ir 
dar -nepėrnianiaL. laisvama
niškų džiokų! Cha! ūba! 
cha!”

“You bet, kad suparntu”

i
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atrėžiau.

žalos, bet ir patiems Lankams. Realizavimas di
delės valsybės, kuriai stinga politinis išauklėji
mas, ekonominiai ir finansiniai pagrindai, atne
šė nesveiką įnilitaYizmą,skolų naštą, ekonominę 
suirutę, įsipykimą su kaimynais ir pagaliau nuo
latinį pavojų iš galingesnių kaimynų būti apkar
pytiems. Lietuviams todėl pasirodė artimesni 
vi ^iprtmtamffSTTr nl I^enktis mūsų Pabsrites-kai
mynai — Latviai ir Estai. Buvo jau minėta, kad 
tarptautinė šiems kraštams padėtis gali būti su
daryta toji pati. Buvo dėta pastangų visuose 
pabaltės kraštuose suartėjimui. Latviai su es
tais suartėjimo keliu padarė jau didelį žingsni 
pirmyn, pasirašydami muitų uniją. Ši jų sutar
tis nėra vien ekonominės reikšmės. Ji padeda 
pamatą ir politiniam susiartinimui, kuris galų 
gale gali privesti prie federacijos tarp šių dviejų 
valstybių. Lietuviai negalėjo prisidėti prie šio 
suartėjimo dėl savo ginčo su Lenkais ir negalės 
kalbėti su Latviais ir Estais dėl jokių muitų uni
jos kol su Lenkais ginčas nėra baigtas. Juk iš 
tikro , įeidami su Latviais bei Estais muitų uni- 
jon, mes atsidursim tokioje padėty, kad mūsų 
prekės be muito eitų Latvijon, o iš ten galėtų su 
muitu eiti į Lenkus, ir Lenkų prekės taip pat 
eitų Lietuvon. Vadinasi. faktiškai tada mes pra
dėtume prekybos santykius su Lenkais, bet ap- 
linkiniu’keliu.

Vyriausybė išdėsto tik pačius stambiuosius 
užsienių politikoje bruožus. todėl jai nėra rei
kalo minėti apie baigimą derybų dėl prekvtxwsu^ 
tarties su Rusais arba dery bas su Vokiečiais dėl 
visos eilės klausimų? šiuos visus reikalus, ir dau
gelį kitų, valdžia tikisi sėkmingai baigti, bet tai 
jai veik mūsų kasdieninio gyvenimo klausimai, 
dėl kurių tinkamiau kitur kalbėti.

(Bus dąugiau)_

pavojus pašalinamas, ai* bent žymiai sumažina- 
mas.' Materialiai iš to Lenkai tik laimėtų, nes 
galėtų žymiai sumažinti apsaugos išlaidas, ku
rios juos perbloskia. Kiti gi visi sumetimai ver
čia Vilnių su Gardinu pripažinti Lietuvai. Isto
riniai — tai nuo amžių lietuviški kraštai. Tas 
pat reikia pasakyti ir apie jų tautiškumą. Ką 

" Ixmkni besakyių. —_ši uose kiašfirose«tiic,vistiek. 
mažuma buvo ir bus. Mes pripažįstame, kad te
nai Lenkai turi be strateginių gana svarbių jiems 
dar tautinių interesų, nors ir mažiau, nei saky
sime, švedai Suomijoje, bet šiuos interesus gali
ma apsaugoji kitais įvairiais būdais.

'Štai pamatiniai mūsų užsienių politikos ruo
žai. Jie išplaukia, iš vienos pusės, iš lietuvių 
tautos noro ir pasiryžimo gyventi vienoje nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje, iš kitos — isto
riškai politikių aplinkybių, kuriose mums tenka 
gyventi. Suprantamas daiktas, kad tokios dide
lės programos ūmai neįgyvendinti. Taigi di
džiausia klaida būtų reikalauti užkart visa ir ne
imti nieko, -jei negauname visa. Nėjo šiuo ke
liu net dideles valstybės, kaip Italija, realizuo
dama savo tautinę vienybę. Jeigu jai šis darbas 
reikalavo keliosdešimties metų, tai kas gi besa-

tik šios derybos eis tais klausimais, kurie prisi
dės prie mūsų programos realizavimo. Ar kon
krečiai toks darbas galimas bus, pareis ne nuo 
mūsų, bet nuo Lenkų.

Iš pat pradžios mes žiūrėjome J abai palankiai 
į Lenkų tautos atgijimą nepriklausomam gyve*- 
nimiiį. Mes džiaugėme* kai matėme^-jogši. tau
ta! šu kūną mes turėjom^ praeity-(fauglbendra 
ir su kuria net dukart Lietuvos geresnieji sūnūs 
sukilo XIX amžiuje prieš Rusus politinei nepri
klausomybei atgauti, tikrai susilaukę skaistes
nės ateities po tiek persekiojimų ir kančių. Kai 
1917 m. Lenkai atėjo pasveikintų Lietuvius Pet
rapilio Seime, mes su džiaugsmu jiems priminė
me poeto žodžiais: fortunati ąuorum jam moenia 
surgant, — jog kyla jau nepriklausoma Lenkija. 
Nekitaip mes jaučiame ir manome ir šiandien. 
Nepriklausomos ir stiprios Lenkijos buvimas 
mums reikalingas, nes tada ir nepriklausomos 
Lietuvos likimas būtų tikresnis. Jeigu gi taip, 
tai kodėl tada Lietuvoje įsiviešpatavo didžiau- ' 
sias pyktis prieš Lenkus ? Gi todėl, kad Lenkų 
nepriklausomybėj kūrėjai nesitenkino etnogra
fiška Lenkija, kuri būtų modemiška kultūringa 
valstybė, bet panorėjo atgaivinti Lenkiją—^Lie
tuvą iš 1772 m., kuri istorijos pasmerkta ir am
žinai palaidotą. Tokios valstybės be plėšraus im
perializmo priemonių negalima atgaivinti. Iš 
čia gimė susipykimas Lenkų su visais kaimynais, 
0-ne.vien su Lietuviais. Bet teisingumas verčia, 
pastebėti, kad politinė idęologija Lenkuose 1927 
m. toli gražu ne toji pati, kuri buvo 1918 ir 1920 
metais.

• Iš viduramžio einanti riteriškai—feodališko- 
ji Lenkų politinė ideologija ir išplaukianti iš jos 
politikos programa pridarė ne tik mums daug
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kyli apie Lietuvą. Kas buvo Italijai Austrija sa- 
- vo metu, tas mums dabar tėra Lenkija. Mūsų 

“Risorgimento” prasidėjo jau keliosdešimts me
gs tų ir gali dar daug laiko paimti, kol tautinė vie- 
* • -nybė bus atsiekta. Bet mes šventai tikime, kad

-iHcttpttotosins-ETrtnvos dalys grįš nepriklauso-- 
mon Lietuvon ir ateis laikas, kada senojoje Ge
dmino pily plevėsuos nepriklausomos Lietuvos 
vėliava. Ruošdami šią atpirkimo dieną, mes ne
vengsime nei vienos priemonės, kuri mus artins 
prie galutino tikslo. Taigi jeigu būtų reikalo, 
mes nevengsime dargi derėtis su Lenkija, jeigu

Ekskursijos į Lietuvą
BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS LAIVAIS ;J

Tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą be persėdimo
(Jeriausi laivai, geriausia kelionė ir geriausias užlaikymMl 

•Smagiausia važiuoti su dideliais lietuvių būriais ir apturėti kO 
lionėje visus smagumus. Nereikia mainyti laivų, nereikia kaa* 
kintis mažiukais lab ukais kad pasiekti Klaipėdą, Lietuvos M 
tą. Išplaukimai tiesiog j Klaipėdą yra šiose dienose; Oegniil 
d., Gegužes 24 d. (su “Vienybės” ekskursija); BirMio 141 
(su didžiausia Lietuvos Vyčių ekskursija V; Liepos 19’d. Vbr' 
žiuokite «j pavasarį Į Lietuvą ir pasidžiaukite visais | 
ir linksmumais; praleiskite ten vakaeijas, nes pigu ir 
Laivakorčių kainos:

3 kleaa į Klaipėdą '...........................................I107A0
Turistų 3 klesa .-...........................   .|1174*
Nuvažtaoti ir parvažiuoti S kl. (tvpnd trip)... .181.09 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti turistą Mėsa.............1MA9

zLabai žemos kainos 2-ros klesos (cabin). Visais ekskursijų I 
c =1 L kalais kroipkitėaaaminižkai a r bu laiškais, o,jk____________

kelionę turėtumėt apsaugotą ir smagią. Apart agentŪNM 
Ivakoreių pinigų siiuitimb ir kitų* reikalų užlaikau krautuvą’ 

šoktų vyriškų, moteriškų ir vaikams apatinių drabužių. Pa* 1 
ne gausite gerą tavorų ir pigiau negu pas svetimtaučius, 
lankykite ir paremkite savo tautietį.

JONAS S1ST8
177 PARK STREET HARTfORC

Beeeeeeeeeaa*weąeetNNWNiNM
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ydant žmonės tankiai mirš- 
Gydytojo sunku dasišauk- 

nes reikia mokėti .51) milrei- 
(iydytojas apžiūrės, bet 

gausi gal tik už poros

* v* *
Pernktadienis, kovo 18 d., 1927
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Suteikiu juuL'. broliai Ame- 
yikiet •iai. taipgi ir .jums esan
tiems Lietuvoje, .jei tek' šillos 
žodžius skaityti, keletą žinučių 
apie lietuvių gyvenimą Brazi
lijoje. Lietuvoje nebuvo dar- 
)»o, nebuvo nei duonos kąsnio. 
Agentai, kad prigludus savo 
kišenes, agitavo, kad Brazili
joje esą labai gerai, tik trūks
tą darbininkų apgyventi dyką-, 
ją šalį. Jie -klcbč. kad Brazi
lijos valdžia-duodanti dykai ž.t - 
mės kiek tik gali aĮhiirbti. kad 
pradžiai duodanti arklį, karvę 
ir smulkesnių gyvuliii ir net pi
nigų. Taigi svietas kimšte kim
šosi i agento kontorą, nes ke
lias buvo už dyką, vežė imi 
grantiškai. Važiuodami džiau
gėmės. kad važiuojam-.* i Pietų 
Ameriką, kad nereiks dau
ginus taip sunkiai dirbti, kad 
lengviau pragvvensime. Svajo
nės buvo, kad važiuojame i ro
jų !

Rio d.* Janeiro imis išsodino, 
liet neleido į miestą. Įsodino 
nius, kaip nelaisviii'. į laive
lius ir migabeįio ant salos. Sa
la, tai tiesa, laivo puiki: pai
nios ankstos, gražios... žodžiu, 
toji sala buvo kaip žemės ro
jus. Čia mūsų Lietuvos darbi
ninkai dar labiau pradėjo 
džiaugtis. Bet neilgai mes ten 
viešėjvme: \o> tik šešias die
nas. Surašė* uitis 
10-12 šeimynų ir 
nuskirtus ponus 
plantacijų. Traukiniu važiavo
me tris paras. Iš pradžios dar 
buvo nieko, bet kaip pamatė
me kavos plantacijas, mūsų 
lietuviai nuleido uosi' ir čia tai 
pamatė tikrą savo ateitį. Va
žiuojant pakeliui palikinėjo 
po 1-2 vagonu ant kaiknrių sto
čių, Poni] automobiliai imi
grantus nuveža į plantaciją. 
Kartu su mui)ii< pateko keli 
Kauno gyventojai, pusiau inte
ligentai. Nuskyrė mums na
mus: vieniems teko plyti], ki
tiems lentų namai, visi nešva
rūs. Viena žmona pradėjo šluo
ti ir rado kampe susirangiusią 
gyvatę; kitos moterėlės stovė
jo krūvoj labai nuliūdusios. 
T:ri kaip suriks; gyvatė! trio- 
boj! tai mūši] pilietės iš baimės 
pradėjo “dūdas pūsti.”

Aplinkui kaip tik apžiūri
mas laukas. Visur kava ir miš
kas. Šiek tiek įsidrąsinę pra- 

' dejome t va fk y t i s imirus- prrres--* 
tuose namuose. Lovų jokiu ne
buvo. tai pasirovę žolės miego
jome. Dienos buvo labai karš
tos, o naktys šaltos. I žsiklo- 
jinio, nei pa.'iklojimo neturėjo
me. nes bagažas buvo suimtas 

.ir jį tegavome tiktai už dvieju 
savaičių. Ant rytojaus ponas 
išdavė vi'i-om< marškas, rėčius, 
grėblius ir kopėčias ir nuvarė 
kavos rinkti. Čia tai mūsų Lie 
tavos piliečiai darbjninkai ir 
pamatė, kad reik' pražūt ir 
nuo duono' atprasi. Miltai 
brangūs, uždaibi> labai maža', 
valgis toks:vi<*ną dieną ryžiai 
SU fasoliai'. kitą fasoliai >11 
ryžiais ir iu<><l;' kava, kartai' 
be nikrnu'. Rūbus, kuriuos 

s niiisų darbininkai at'ivež.ė. nu 
• plėšė. Ant kitų užsidirbti ne 

begalima. Tas yra m* tik su 
lietuviai', bet ir 'ii vietos gy - 
-TefltojftHv -pono daulmiiiilyy is.

-*s

tas
i grupes. po 
nuvežė pas 
ant kavos

jo dejuoti.kad kojos skauda 
ištino.* Hrar.Mtt-čint >akm kml 
tai koją blti'os sulenda >>o na
gelis. Vienas iši 
dar daugiau prilenjla, 
tankiai kojų naga

Yra tokiu tmisiiVlomios 
įkanda per rūlms. a i ga 
kirminu atsiranda žaizDoji 
neg- ......    ‘
la. 
t i. 
s t], 
vaistus 
savaičių. Daugelis taip ir mirš
ta vaistu nesulaukę.

Pinigų po’ui' nemok;:; vis 
atidėlioja. Kuomet paklausi, 
kuomet mokės. į|- pasakai, kad 
jau rytojui neturi maisto, tai 
ponas parašo raštelį i krautuvę. 
Tuomet k raut uvninkas duoda 
maisto, bet miestuką' yra 12- 
14 kilometru atstu nuo fazen- 
lo' (dvaro) ir reikia maistą 
gabenti ant savo nugaros. Ke
lias tolimas, dienos karštos; 
tai keliaujame naktį, o dieną 
dirbame: renkame kavą, arba 
nmtikiiojame. Kož.nam l'azen- 
los darbininkui yra išduota 
knvga. kur yra su ras v ta. kiek 
uždirbla. kiek išimta ant mais
to. kiek' yra skolos. Kaikurio- 
se lazentose yra elektros šviesa 
kož.nam name, o name gyvena 
po 2-4 Šeimynas. Tai kož.na 
šeimyfia moka p:> ū milreisus į 
mėnesį už šviesą. Kitam name 
tegyvena til< viena šeimyna, 
b 'l moka irgi 5 milreisus. Kas 
mėnuo atrokuojama po •“> mil- 
ruisus nuo dūšios ant gydyto
jo. Dar kitokiu smulkmenų 
prirokuoja ir pirmą mėnesio 
dieną duoda pasižiūrėti, kiek 
darbininkas yra ponui kaltas: 
mat skolos yra da igiau negu 
uždarbio. I ž marškas kavai 
rinkti 60 milreisų; grėblys—3 
m., rėtis — (i 
K m.: matikas 
liūs stengiasi kuodaugiausiai 
įtraukti darbininką skolon, lyg
ta.' voras musę įtraukęs į vo
ratinklius. stengjasi apipinti 
kuodaugiausiai. kad neištrūk
tų. kuomet Įiradč' čiulpti. Taip 
mūsų darbininkai, pusnuogiai 
ir alkani, kiauna milijonus 
plantatoriui. o patys miršta iš 
nuovargio. Kitas išsižada žmo
nos ir vaiku ir bėga, .lei pono 
sargyba pagauna, tai nukota- 
v oja iki pusinirč-iai. Nuo tų. 
kurie neina dirbti ponas viską 
atima ir pusnuogiu' išleidžia, 
lik dūšią tepalieka. .Jei turi

Va i trelių-, tai-TsnrJi'nn 
ir išveža girion, kur 
šaknelėmis maitintis.

kol išeina iš girios ir gauna kur 
prieglaudą.

Tie. kurie gyvena miestuose 
ir dirba dirbtuvėse, mažai te- 
uždirlia. bet gyvena karkas gė
liau negu plantatoriaus darbi
ninkai. Viskas brangu, o už- 
darbiai maži. Tai melibžiaT>ie- 
vo. kad išliuosiiof u iŠ porui vei- 

i.jos 
no', i

I

mažučių
vežiman
prisema

u 
k

Marškiniai iš l_'ko< lopu. * o 
tryliktas I a i ko I uos k i t u-. Duo
nos jie T)i'*kuotiH-l nevalgo. n<*s 
Tieuždii lm: ’i/lai ii mado' ,|č
ra.

(East Side)

Federacijos skyriaus 
darbuotė

»

Vasario 27 d. Federacijos 
skyriaus Įvyko susirinkimas. 
Alėja daug nauju atstovų ir 
naujoji valdyba užėmė vietas. 
Senasis pirm. p. K. Daunoras 
perduodamas savo pareigas ra
gino visus 
Bažnyčios, 
nes labui, 
kas p. K.

’‘‘>pyčių. 
kooperuoti su valdyba.

J tūlis 
eita 
Pir-

komisi- 
Žižis iš
buvusių 
pavyko 
Bet kur

•L

isi(‘Ze

dirbti vienybėje 
Tautos ir visuoilie- 

Naujas pirminin- 
Žižis užėmęs vietą 

.Jis kvietė

>

m.. kopėčios —
12 m. Plantato-

VIs’lS

Raštininkas Pranas 
perskaito protokolą ir 
prie nebaigtų reikalų, 
minusia 16 <1. vasario 
ja K. Daunoras ir K. 
davė platu raportą iš 
prakalbu. Prakalbos 
su mažais trūkumais, 
jų nėra.

Prisirašė šie garbės nariai: 
p. Brundza. K. Kernagis.

Kad atitaisius daktarėlių 
suklypusias mintis nutarta 
rengti dar vienas prakalbas ir^ 
tai trumpu laiku. Rengėjai 
tie patys ką ir vasario 16 d.

Prie šio skyriaus prisidėjo 
jau šios draugijos: LDS. 72 
kp.. 3 atstovus; SLRKA. 171 
k p — 3. r,. Vyčiu 7!) k p. — 3; 
SLRKA. 190 kp.-2: Apašta
lystes Maldos — 3. šv. Pran
ciškaus Vimiuolyno rėmėjų — 

šv. Jurgio jaunimo kliubas 
- 3. Moterų Sąjungos 54 kp. 

Gaila, kad visos draugijos ir 
kuopos negalėjo prisiųsti savo 
nt Movus.

Nutarė turėti šiokį tokį fon
dą. kad padidinus veikimą. Ti
kimės. kad šio skyriaus veiki
oms šiais metais padidės.

Daug garsintam laisvamanių 
koncerte pasirodė kad ir patys 
laisvieji ne labai i parengimus 
gavėnios laike eina.

Koncerte atsilankė vo> 80 
žmonių. Tam vakare dalyvavo 
viena jau (’levelande girdėta 
moterėlės. Padainavo kelias 
'liaudie' daineles ne. blogai. Vė- 
,Iriu bandė dainuoti tokius vei
kalus. kokiu jos balselis nepa
jėgė . (>t ir dainuojant vieną 
iš garsių, operos ariju pusiau 
ari ios, kur aukštai, mikliai rei
kėjo paimti, tai popiera užden
gė sau akis, rankas pakelė į 
viršų ir sustojo. Tada priėjo 
arčiaus publikos ir atsiprašė, 
kad “negaliu toliau.'." Publi
ka gardžiai pasijuokė.

Keli metai atgal toj pačioj 
svetainėj tai pačiai moterei jas 
pats atsitiko, kad net apslobo. 
Matyti kad laisvūnus nesiseka 
su gavėnios parengimais o dai
nininkėms nevyksta kabinti 
tokius veikalus.

“Ne laukęs pabaigos

CLEVELAND, OHIO

Viens iš komisijos

Padėka

šiitomi noriu viešai išreikšti 
mano gilią padėką draugijoms 
ir šiaip atskiriems asmeninis 
ir/ "ražų ir Įspūdingą surengi
mą mano vardo dienos paminė
jimą. už gausias dovanas ir šir
dingus linkėjimus.

d. Įvyko nepapra-’ 
iškilmė pašveniiiu- 
Šv. Jurgio bažny '

Kovo 13 
įai svarbi 
mo naujos 
cios pamatu. Pašventinimą
padare klebonas kum J. DaK' 
iivs. Dalyvavo visi parapija“' 
čiai ir visos šios kolonijos 
draugijos. Svetimi] kunig'J 
buvo keturi: kun. d. Ilarring- 
lon. kun. Griffin — jis pasa
kė pamokslus. Buvo irgi šv. 
Marijos parapijos vikarai- 
kun. Ibu-lie ir kum Dolierty- 
Žmonės sudėjo ginusias auka- 
naujam I >ievo mimui.

*
B

TV *

Klebonija jau baigiam; 
tvti. Tai labai gramis i 
ir <k(»los neturi m- c'-nto 
s\etimtaiič-ini stebisi, kai 
tuviai čionai gražiai dari 
-1 ir ūmai kila.... Nieko
nuostabaus, nes Niagara 
lietuviai rinktiniau-i kai:

* * *

\ I'
ras

X

kur nėra m*i šentos di *- 
nei poilsio. Tai. amerikie

čiai, jei turite Brazilijoje gimi 
uiu. tai kiek galėdami vaduo- 
l ite. m-s pražus varge.

J. Leikauskas

DETROIT, MICHIGAN
Vargonininko pastaba

Kilo neaiškumas kas iink 
maiK's. Jokio' iez.ig.nacij<>' šv.
JumiuJ.’arapi.įui. Kaiuik'tuljug. j^'s.

Vincas Medonis
Red. pastaba. Ar Detroito 

parapija' valdo klebonai ar ko 
lllilepli

Ypūlingai dėkoju kun. A. 
Daugiui, šv. Kazimero Sese- 
rini'. mokyklos vaikučiams, 
(•borui. Marijos Vardo dr.. šv. 
On<>' dr.. Moterų Sąjungai, 
Blaivininku kuopai. Tretinin
kų <Jr.. Marijos Vaikelių dr.. 
ir l-'ederacijos skyriui. Neuž
mušiu to įspūdžio kuomet vi
sai netikėtai per mano iškil 
mingas šv. Misiąs virš 400 die
nos intencija priėmė šv. Komu
nija. Mergaitės pasipuošusios 
baltais velionais. maldos, girs- 

. svcjkininiai ir abolnai vi- 
>a kovo I I diena neužmiršta
mai glūdės mano atminfvje.

Nemanau dengsiąs ir mokė- 
siąs jums, brangūs šv. Kaži 
m.<-ro parūpi ie čiai, afsilvgin 
Ii. bet loel'iu ir tikiuo'i gera'is 
I 'ieva' papiki) s. Ačiū.

Kun. K. A. Vasys, Klebonas

“Karolio Teta” scenoje
27 d. vasario. L. Vyčių 25 

kp. statė trijų aktų komediją 
“Karolio Teta.” Perstatė ge
rai, o ypač pirmą ir antrą ak
tą. Trečias aktas kiek silp
niau išėjo. Patsai veikalas y- 
ra užbaigojt' silpnas, tad nie
ko negalima primesti vaidin
tojams. Publikos prisirinko 
pilna svetainė ir visi kiek' te
ko patirti buvo 
lenkia pa.-yikyti. 
veikalo ėmė dalyvunią visi čia 
migo jaunuoliai, išskiriant vie
ną clevelandioč-iams žinomą 
veikėją J. Sadauską.

Atgijo L. Vyčių Choras
Kiek yra žinoma, tai gal nie

kur kitur nėra tiek Vyčiu prie
šų kiek (’levelande. Nebūtų 
ko stebėtis, kati vien laisvada- 
riai jų neapkęstų, liet yra ir 
iš tų pačių katalikų, kurie 
kartais pakiša koją. Gaila kad 
taip yra pas mus.

Vasario 28 d. lmvo sušauk'- 
jaunimas ir perorganiz.'io- 
Vyčių ('boras. Atsilankė 

Graži pra 
('limo mokytojas mtiz.

V. Greičius, pasižadėjo dirbti 
kiek galėdamas, kad Vyčiu 
(•boras užimtu pirmą vietą šio
je kolonijoje. Valio Vyčiai!

c*

patenkinti, 
kad šiame

tas
tas
net 69 dainininku.
< lž i a.

DETROIT, MICHIGAN
Vakarienė

\disario 2? d. .Mftt'-Pi Sąjįin- 
' o-l la kuopti surengė vakti- 
i:e. Puliliko' atsilankė iltiug.

.akai r,lažu i -- į > 11« i i »lare. lai

_ i

oik'-'tia p<> 
m. I. čižu ii' 

Noi' oi k<-st ra dar jaunutė, 
puikiai grieže visokius lio. 

iuviškii' šokius. Garbė kun. J. 
čižaii'kiii už .jo nenuilstantį 
da i bštimią.

V a karo vedėja ponia E. B;m- 
ra/.iciič pakvietė svečius prie 
-kanio> vakariem’s. Maldą at
kalbėju \|o{. S-gos kuopos dva- 
'i< s vadas gerb. kun. .1. ( ižaus- 

Laike vakarienės kulbė- j 
jo ku >|mis pirm. E. Pauražienč I 
vajau' reikale. Kvi -tė mote-.js 
ir merginas prisirasv ii prie M. 
S:t g<>'. Taipgi mergaites mie 
ja iiiamičiij sk vria is. I’ni E. 
i’aliraživm'- yra viena iš veik
liausiu nariu Mot. Są -;os Ū4 kp.

Kalbčjo gerb. kum J. Čižaus- 
k;i' ’rr -mrėįosi sąjungiečm vi- 
kiiuu.

l’-lė Valerija šianlaitė (iš 
J’o'ton. Mass) dabar amigyve- 
mis W. S. Detroite, kurios pa 
sidarhavimu ten sutverta Mot. 
S-'ios kuopa, išrėžė Bostouie- 
ti'ka ‘■'pyČ-iti." Valio \ aleli
ui 1

Buvo
\!vord ir p-u.ia A. \lvord. 

ra ibdeli veikė.;;
Iii'titiib- >r J'oard 
lion.į I’ ui;:-Alvor-I 
bėjo apie lietuviu'.

les irž skaitlingą lankymą ktur. 
; u.

P le A. Svil inte iteike dova
ną p lei Dav i' mio. sąjungj 'vių 
niiiiOs lanko kui'iis.

\ .ikaro programa .’ip\ uimk.i- 
• o p ui M. sirvait?<uič. slidu 
n.lodama kelia' ddim-le■; • • (jo

I

i

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

keletą a 11 lei'koim : Dr.
v- 

i i nlernation.i!
of Educa- 

gražiai knl- 
Dėkojo už 

pakvietimą ir isieiske norą da- 
iVViillti VlslOse I lepi visk IIO'V 

rengimuose.
P-lė A. Davi'. vakariniu vi- 

ri,co kursi] mokytoja, kalbėjo 
“fird clr.'-s.” Pagyrė Ib-Iiivai-

i
i

1

.Moterį: Dr-ja vi<us šioje ko
lonijoje ••Lyt im*...” Kuom k- 
O-gi pa-idarl'avue.1 šv. .Iurgi<» 
parapijos |,;lmi. Naii.ą'.i bažny
čiai jau y—a 'iidėju-i šlim. <> 
naujai klela.uitai nupila u.'i 
gražius “' Imd-s ” langam.;-.Da
bar \i'<>s parapiji'lės k' tina 
rašyti' į tą dr ją. nes mal<>. kad 
garbė toms kurios priklmi'O 
pl ie Motėm I b jos.

G»a'

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
p!'::l:<-'tl s;i\<> |>;:< ii‘l e :> Bis Il;i<! mului <1:1 k! ;i riši; ;i s ■!:>:i. yr;| 

i::- )-:'.-r:il in.ti'i"' Eur< >| ii'l<> i' in.-.'l"'. iurinli' s:i\ę (<• kn’Taius:::; g- 
r:i'il!' klinilė’s įr:ink;ti'. k;ii[i ijii •

]. AVI i ri<-i:i!:<l;ę s:illiė< š'.ii-:.1, lairin'- '| ;i I in i <b lu": i im i veikia 
ant m-kiiiiU nil'i' iisi.i. Ial|i iytri.ii išgviln prasiilt'ilnm i i ilžii>v<K lie.-i ir 
pradžiuje o<le' \<’ži. ’i'aip.'i turi lianų' reikAuiės plit: gvilymo vaians liguij 
ir gi/'Iii. i

' g iiieki f'" Įrankiai ir niašit «><. kuries yra prit:iikii'.le« i'el «hm > 
ti'.'rgl. reiliuat izay • ir immTii limi.

:: Sk.\rins <k-l p:.'k,;aitirą n.litrini ir vyru iiu't.
-t. I .aIs •)•;: 1.•! : J:'. klli’i”] \ fa bar krali ja'. -i- penia'- ir t. 1.

DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 
12900 jos Campau Avenue N. Detroit, Michigan
V.\T..\X! " »S : 1<»- < \ aka’?. 'JT.I.Eiž..X?.S : A: I;, ■

ž-c- 
i y77
?->• 
-te& 
Ibž r»J

i
7?-

B
o h p
ri 
e I

ii 
ib

----------------Į
(K.18)j:į

I i

Kolektoriai naujos parapijos 
ir kolektoriai senos parapijos 
Veikalam' uolini <l.-irl>tioj;*.'i rin
kimo aukii. Kasa auga lig ant 
mielių •• pyragas.”

•» ę «
Liet. Susi vienijimo kuopa ir-- 

gi nepasiduoda kitiems. Jos 
nariai taip sako; “ Mes juk irgi 
esame lietuviai ir katalikai, to
dėl mes nuo vi-u šio' kolonijos 
lietuvių neat'ilik'iiiu'...” Pa 
gyvensime — tai pamatysime, 
ką ji-* mums gero ketina pada
ryti. Aišku, jog* vienybėje 
g a I vbė.

t

Hokus Pokus1
i

Tuoj reikalingas yra atsa
kantis VARC-ONINKAS. Alga 
ir ineigos geros. Malonėkite ra
šyti: Kun. J. čižauskas, 1313 
Westminster Avenue, Detroit. 
Mich.

KOSULIAI ]
• ■ • ------------- ------------ '

vaistai, kure; t Z 
imant pasi< ksa pačia-; 
piltima*. Kaina (•('<-. n. 
vai.-tinėsc ar stačiai t .

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry A So. 5th Stv. l‘ro«’k!yn, N. \

&

paeinanti nuo r
peršalimų— j
—yra gr<-ilai r>a- 
leriKV itianii. naivi-'- / 
jant stebėtinai r;-r.i - J 
ANCHORBRAND /

COUGHSYRUP ,
Labai . silketiesntrnnli

nt : u

“DARBININKAS" y ra plačiųjų darbo žino
tini. kaip sodžiaus, taip ir miestu ir miesteliu 
ev\entoju laikraštis. .Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus. Sermo ir vyyiaųsybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politikę.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
j geresnę ateiti.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mu. patarimu ir straipsniu apie žemes ūki. n.ai- 
jakurių. mažažemių, smulkiųjų ūkininku ir ki
ni žemininkų būvi ir reikalus.

“DARBTN IN KAS” duoda įmniokarnai juri
diniu (teismo dalykais) patarimu ir atsako į 
]. laimimus savo nuolatiniams skaitytojams.

l

♦7

“DARBININKO Redakcijos Adminisiraci-
< >s a<i rc'ps : h aunas,

;> ><>. I.ITIir \XIA.

• I) ,\ R' B I \ 1 N K A S ’ ’ i š< i na k i ck \ i< n.a \;1 vjmK 
imi su priedais.

“ D AR BI N D KO” kaina tik 8 litai nu tams, 
pusei melu Hitai. Anų riboje, Anglijoje dvigu-

“ DA RI > ININ K AS” talpina gražiu apsaky
mėliu ir naudingu skaitymu kaip seniems, taip 
p- įamiiems. kaip vyrams. taip ir nmierims.

•• DAR BI N IN KAS” y ra visu doru Žmonių 
dr.uu .as ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai-

ii ir kiliems patarti išsirašyti ” Dai bininką.”

H v* 
g■ i

I

&

v:

M

M

II

HS
,N < pril.bni*"))) < Aikštė

II h



SUSIRINKIMAS

KRUTAMI PAVEIKSLAI

Dr. Joseph

L. D. S. Reikalai

Valdyba

Raudona Dėžn

VELTUI! VELTUI!

REIKALAUJAM AGENTŲ’ IR AGENČIŲ VISUR

užldetCJimo vkfarių, dlecSo ir 
gio viduriuose ir skilvyje ne-

20,0000 ŽINGSNIŲ Į DIENĄ'

. BOSTON.
Lelyveld apskaitliavo, kad 
namų šeimyninkė per die
nų vidutiniai padaro apie 
dvidešimt tūkstančių žings
nių. .._________

Pastaba naujiems nariams

Tėmykite mūs kuopos susi
rinkimus organe. Įvyksta kiek
vienų menesi ketvirtų nedekiie- 
ni parapijos salėj, 1:30 po pie
tį]. Malonėkite ateiti ir blan-

Vtflstija______  -
DEKSNIS OINTMENT CO,

518 Main Street Hartford, Conn. U. S. A.

KALBĖS A. F. KNEIŽYS, LDS. Sekretorius ir “Dar
bininko” redakcijos štabo narys apie darbininkų reikalus 
čia ir Lietuvoje ir abelnai apie Lietuvos politinę ir ekono
minę padėtį.

Dabar tokios prakaltas lietuvių kolonijose kaip tik rei
kalingos. kad paskleidus teisingas žinias apie Lietuvą ir 
darbininkus.

LDS. Ncw Yorko ir New Jersey Apskričio prakalbų 
maršrutas įvyks sekančiose vietose:

Kovo 19 d., 7:30 vai. vak., LDS. 73 kp., Linden, N. J. 
Kovo 20 d., tuoj po sumos, LDS. 15 kp., Harrison, N. J. 
Kovo 20 d., 7:30 vaL vakare, Jersey City, N. J. . ,

kimas įvyks sekmadieny, kovo 
27 d., Parapijos Svetainėj, 1:30 
po pietų. Gerbiami visi L. ,D. 
S.kuopos nariai malonėkite at
silankyti koskaitlingiausia, nes 
yra dar užsilikusi ųreikalų nuo 
pereitų metų kuriuos norime 
užbaigti ir varyti darbą pir- 
mvn.

Policistas per kelius meti*. 
Ravau Reumatizmą kojose, 
lėilavaii sykiais nei |>jrstovėti, 
is kelius gydytojus ir taip 
visokių gyduolių. liet geria* 

Ūnno motina parneš# Deksnio

ANT REND0S 
barbenu: puikioj vietoj, prie lie
tuviškos pirties. Pirmos rūšies į- 
taisymai. (Jaii atsišaukti gerai mo. 
kas“ savo darbą dirbti nž algą. 
Chestcris nemažas miestelis o tik 
viena lietuviška barbenu*. Atsi
šaukite: MIKOLAS NAVICKAS, 
623 Pottcr St., Chester. Pa. (K22)

gavome dailių •

rankų darbo tautiškų

— So. Bostono tretininkų 
dr-ja rodys ateinantį sekma
dienį pobažnytinėj svetainėj 
Kristaus kančią krutumuo
se paveiksluose.

Šie paveikslai dar niekuo
met nebuvo rodyti pas mus. 

'Rodoma mašina vra didelė 
!ir nauja. Ateikite visi. 
Į Kviečia —

Rengimo Konti^ja

Votsl dožų Hlllšalti — j 
24 valandas. * > • ■. » ’
v Sustabdo ir galvos skaudėjimų, karš
ti, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogą pa
sekmių.

šaltis, dalykas rimtas, Kasmet nuo 
šalčiu priežasties miršta' virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptickos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk eAll J’<\. Kaina 30c

BAYONNE, N. J.
Naujos darbininkų kuopos 

susirinkimas įvyks sekma
dieny, kovo 20 d. Prašome 
visų narių sueiti, kurie tik 
prisirašėte ir padavėte var-
—■ —-................... .............. ■ ■■»

K. Sarpalius risis su Joe 
Malcewicziuni kovo 17 d., 
Grand Opera House. K. 
Sapalius yra daug geni ris- 
tikų paritęs ir tai daugiau
sia savo gudrumu ir atsar
gumu.

Joe Malcewicz vra skai- 
tomas geriausiu šių dienų 
ristiku. Tai mūsų čampijo
nas K. Sarpalius turės dėt 
visas pastangasrir gudrumą, 
kad tik likus" 'laimėtoj u šių 
ristvnių.

New Britain, Čt., Saus. 2,1925. 
Guoilotiiii Tamstos:—

Turėjau Reumatizmą i>er ilgus metus 
buvau baudęs visokias gyduoles ir gyJ 
•lytojus, l»et naudos nebuvo. . Išgirdę* 
nuo žmonių pagyrimą apie jūsų Galin
gą ilostį parsitraukiau panaudojau te>' 
vaittį laiko, dabar jaučiuosi tikrai svei
ku jau pradėjau dirbti ir tariu tepM, 
aeiŲ’Už just] gyduoles. Jus guĖtė pa
garsinti "šTrą mano laišką arba pasultyį 
ti kiekvienam jeigu norėtų žinoti tei- 
sybės apie jūsų gyduoles, tegul rašo pus 
mane f r aš parašau jiems kaip aš sir
gau ir kaip mane išgydė jūsų gyduolėm 
D:rr aš prisiunčia jums $3.20 dėl 3 dė
žučių Deksnio Galingos Mosties po 
$1.50. nes aš siųsiu savo dėdei j Eu
ropą šitas stoliėtinas gyduoles, meldžia 
kaip greičiau prisiųsti.

Šu pagarba. Toni/ Vnrotuu, 
55 Areli St., Nevv Britain, Conn.

Šis jo atsilankymas yra pas
kutinis, nes jau iškeliauja ge
gužės 24 d. laivu Estonia į Eu
ropą ir daugiau Amerikoj ne
pasirodys.

Prof. J.čekanavičius, viena
tinis šiais laikais Amerikoje ir 
gal visame pasaulyje Lietuvis 
magikas, stebuklų rodytojas, 
kuris rodys savo įvairius ste
buklus.

Magikas čekanavičius šiuo 
atsilankymu parodys daugiau 
ir naujų1 magiškų dalykų, kurie 
būs žmgend^ kiekvienam pa
matyti.

Prof. Cekanavičius mokinosi 
magijos paslapčių prie pažy
miausių Vokietijos ir Indijos 
magikų ir stovi pirmoj vietoj 
kaipo magikas Lietuvių tarpe.

Įžanga 50c. ir 75c., vaikams 
25 centai.

Ateikit pamatyt naujus ma
gijos stebuklus!

BRIGHTON, MASS.
Nepriklausomybės 

paminėjimas

Kovo 6 d. įvyko bendros vi
sų šios kolonijos lietuvių Lie
tuvos Nepriklausomybės 9 me
tų sukaktuvių paminėjimas. 
Prie šio taip gražaus ir kil
naus darbo prisidėjo šios 
draugijos ir kuopos: Šv. Jur
gio, Šv. Vincento, LDS. 22 kp. 
ir Moterų Sąjungos k p.--------

Pirmiausia p. Buinio moki
nių orkestrą jam pačiam va
dovaujant griežė tautines me- 
liodijas iv Lietuvos .himną. 

■*' Kal^je^gerb. CambridgSiuš 
lietuvių klebonas kun. F. Juš
kai tis, Jonas Vaitkus, A. F. 
Kneižys ir p. Ščesnulevičius 
apie Lietuvos ekonominę ir po
litinę padėtį ir mūsų tamsū- 
nėlių bolševikų anti-valstybi
nę propogandą.

Programo vedėju buVO smar
kus darbuotojas Baltrus A- 
jauskas. Jis yra šios koloni
jos stulpas. Bolševikai jeigu 
galėtų, tai jį šaukšte vandens 
paskandvtų.

Pasibaigus kalboms p. B. 
Ajauskas perskaitė šią rezo
liuciją:

“Brightono lietuviai susi
rinkę Lietuviu Liaudies Na-

Geriausis Kūdikiams

K
“ "uomet kūdikis verkia ir skausmo 

kinamas spardosi savo maitomis 
ozais--pamėginkite

SfiLTOIĄUŠ
sičiais bus
VO20d., 1927

kas išpildyti ir mėnesines už
simokėti.

Kviečia Valdyba.

Nesiųsk pinigų t’k parašyk savo adresą ir prisiųsk mums 
šitą kuponą užmokėsi paštininkui, kada gyduoles atneš. 
,GV AR AKCIJA. Jeigu pasekmių neaplaikysi į 15 dienų, 
pinigus grąžiname.
Vafdas ir pavaąįė 
Nb~ ir grttvS J_L
Miestas

menei didžiau^iąipegajfcąuž  ̂
išgelbėjimą;
klausomybėš ^vikųir$|pW5

W J1.0O: P.a Ka-

=• * i
mas
A. Drąsaiudt^/^^^M^skaa. 
J. Raudoliūnas, F/R&HdoiiiP 
nas. L. Staskus, M. Tinteriė- 
nė, įausISenė’ J. Ado--- r - 

mavičia, S. Kud^auska^s, A. 
Anilonis, P. Kaukis, A. Jaku
tis, S. Vaičiulis. ; t x

Viso surinkta su smulkiais 
$32.90. . :

Visiems, kurie aukavote-ta
riame širdingiausią padėką.

Turbūt per klaidą kai kas 
iš publikos įmefėte vokišką 
mdrkę. Galite ateiti pas ko
misiją ir gausite atgal.

Dekeiis New fiiscovery Ointment?
- ‘ ' > 1 i

Deksnio Galinga Mostis, kurios pasaulis per šimtus metų 
laukė tai jau yra GATAVA. ' M _ ------- -—

Deksnio Galinga Mostis yra sudaryta iš geriausių ir bran
giausių gyduolių iš visu kraštų svieto girių, visokiu medžiu 
aliejų, iš žolių, kvietkų ir visokių šaknų. .

Deksnio Galinga Mostis eina per skūrą į gyslas ir darbas! 
į kraują ir būna ilgą laiką žmogaus kūne, tai tokiu būdu išsi
skirsto kraiyą, sustiprina visą žmogaus organizmą ir išvaro lau
kan visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ,' 
KOJŲ, GALVOS skaudėjimą, šaltį, rankų, kojų tirpimą ir atša
lusio kraujo^ir taip visokius skaudėjimus (tik ne ronas).

Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 
sveikata. Didžiausi skarbai lionorai ir užsitarnavimai nieku yr 
prieš atsakančią sveikatą.

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo no- 
tiešija, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant atydon 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius, neturintis svei- - 
katos atiduotų savo bagotystę su mielu noru bile tik atsikratyti 
ligos. Ir tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik 
tuojaus į vaistinyčią ar pas vietinį agentą ir pasipilk Deksnio 
Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir vargi]. ■*' 

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi pasau
lio gydytojai. Kurią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino 
kaipo geriausią gyduolę pasauly dėl lteumatiškų skaudėjimų.

Garsinant visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa
saulis paliūdija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių.

Tūkstančai žmonių yra išsigydo, o milijonai dar nežino apie 
tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso, kiek ji paŲ 
sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 centai, $1.59 ir $3.00 ir 
15 centij'už persiuntimą ekstra.

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai.
-Klauskite taip: DEKENS NE\V DISCOVERY OINTMENT. 
Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorin, tai prisiųsk 

mums šitą kuponą. - . v - ’

Štai ką mums rąšo šimtus tokių laiškų su padėkavonėmis 
aplaikoin iš vifco pasaulio kraštų. Žmonės dėkavoja ątvirai ir 
teisingai. • '

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos, kurios mane iš- 
gelličjo. Turėjau pritrauktą ranką per 
ilgus metus ir niekaip negalėjau Išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę pinuti. 
Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prirodė 
ir patarė naudoti Deksnio Galingą Mes
ti sunaudojau D>riį dėžučių ir likos ma
no ranka sveika. Ačiū iums išradėjai 
tų brangių gyduolių, .kati jums Foaas 
Dievas padėtu tolinus darbuotes.

Emilija Rusti i k ieitč 
Kražių paštas ir miestas, Lietuva.

Negirdėjau ausimis per 20 metų.- bu
vau pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau. l>et visktis buvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKS
NIO GALINGOS MOSTIES pamisiinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su
naudojau apie tris dėžutes ir dar pra
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 
atsidarė ant žemės, nežinojau nei kas 
daryti iš to?, tinksmylies verkiau ir mel
džiaus už tas stebuklingas gytluoles.

Tūkstančius sykiu tariu učių išradė
jui Deksniui.

O. Piilubii nienč, 
Pasvalio paštas. Tnlnčkonių kaimas, 
Pasvalio apskritis. Lietuva.

r
Plymoutli. Pa..

Birželio 8, 1921 m.
• Gerbiamas Tamsta :—
i Aš 53 metų senumo vyras, turėjau 
. skaudėjimą jier 2 metu rankose ir nu- 
~ ■{'liroj.' Panaudojau jūsų Galingų Mostj. 

dabar esu sveikas. Ir mano moteris 
turėjo šone skaudėjimą per daug tnetų. 
išsitrynus .su Galinga Mostimi kelius 
sykius ir nežinia kur tas skausmai 
dingo. Ir velinam kiekvienam jūsų Ga
lingas gyduoles.

- 533 E, ALiIh- Si.. PlymiHifirTm’ —

' Pittsfon. Pa.. Vasario 18. 1924
j Gerbiamieji Tamstos:—

tfKnriu širdingą ačių už jūsų Naują 
” išradimą, kuris man suteikė sveikatą 

aš 05 melų amžiaus moteris turėjau n*-
- umatizmą per 17 metų buvau pas viso-
- kilis gydytojus ir naudojau visokias 
. gyduoles, kas ką tik sakė, l>et niekas

negellM'jo.

Pnsiplrknu justi Galingą Mostį pas 
vietinį agentą tik sunaudojau 3 dėžu- 
les. Galingos Mosties ir atgavau savo 
sveikatą. Ir tariu labai ačių už jūsų gy
duolių galingumą.

Su pagarba, .Imat Vnrifxkicnė,
■ 14 Stark St.. Pittston. Pa.

LDS. 1-mos kuopos susi
rinkimais įvyks kėtvirtadie- 
“T, kovo 24 d., 7:30 vakare, 
parapijos salėj, 492 Ševentli

*
Visi nariai prašomi skait

lingai susirinkti. Mes visi 
turime domėtis mūsų orga
nizacijos reikalais ir rūpin
tis josios gerove. Ypač tie 
nariai, kurie esate skolingi, 
prašomi būtinai ateiti ir už
simokėti duokles.

Valdyba

V MEtMABllOUvla 
. _ z?

Nedalioj, kovo 2D :d.,- 
m.,' bažnytinėj salėį?' 

St. Pradžia 7 xal.
; ‘ Vakai'ienbutis,” keturių ak- 1X) ;00 ’ F?

tų drama su prologu ir 
mėmis, lietuvių kalboj da ne- 
atspausdintas; tad šis lošimas 
mums naujenybė. Perstatymas 
reikalauja-didelių pajėgi]. .

1. PROLOGAS. Sujaudi
nančiame giėdojiipe angelų 
choras atvaizdina veikalo tu
rinį bei Kalvarijos tragediją.

2. Parodoma Jeruzalės gy
ventojai! Vieni nori Kristų 
gelbėti, kiti daro suokalbį kad 
jį nužudžius; da kiti nelaimin
gi ieško Jo, idant stebuklin
gai išgyjus; žydai prikalba 
Judą Iskarijotą. Jis už tris
dešimts sidabrinių eina suim
ti Kristi], i

3. Ką tik po paskutiniosios 
VAKARIENĖS. Kristus išė
jęs meldžiasi Getsemano dar
že. Judas nuveda minią žy
dų ir Jį suima.- Marija Jo Mo
tina ir Magdalena sužino apie 
tai nuo Akazo tarno Samuelio. 
Budeliai veda Kristų teisman.

4. Judas desperacijoj. Ma
rijos gailestingumą jis atmeta. 
Išbėga pasikarti. Jonas išsi
veda Mariją, kad palydėti 
Kristų sopulinguoju keliu į 
Kalvariją. Sopulingoji proce
sija.

5. Po nukryžiavimo. Petras 
atgailauja. Veronika ir ka
reivis, kuris atvėrė Išganytojo 
šoną turi ženklus Kristaus die
vystės.

Visi kviečiami atsilankyti į 
šį vakarą. Tikietus įsigykite 
išanksto. i

■. Kvieslys

n m*, kovo 6 d. 1927 ir išklausę 
prakalbų apie Lietuvą pareiš
kė:

Kadangi dabartinė Lietuvos 
valdžia yta teisėtai stilyg kon
stitucijos išrinkta ir atstovau- «• 
ja visą visuomenę;

Tad, sveikiname Lietuvos 
valdžią, jos Prezidentą p. A; 
Smetoną ir visą katalikišką 
visuomenę, ir

Reiškiame Lietuvos kariuo-

KAKLARISlri
> • .1

AR ŽMOGUS YRA MAŽINA Jis sąko, kad moteris Bve 
BOSTONCla-!riaūti„150

. v ščioja per dieną 1,500 to rence Darrow, vienas zy- • d . i .
A i i • _ •nų.. . i ceverykus.miausių Amerikos laisvama- z J

nių debatavo su Bates kole
gijos prezidentu, Clifton D. 
Gray klausim: ar žmogus y- 
ra mašina. Darrow buvo 
apsiėmęs tvirtinti, kad žino- ‘ 

. gus yra mašina, bet jau pra- 
džioje jis pareiškė, kad jis 
įlegalįs įrodyti, kad žmogus 
yra mašina, bet įrodinėsiąs, 
kad žmogus yra KAIP ma
šina.

Dr. Gray pasakė, kad i 
Dan-oiv negina to, ką yra 
apsiėmęs. Gray sutiko, kad 
žmogus gali būti kaip maši
na, arba kaip beždžionė, 
kartais net elgtis kaip bež
džione, bet tas dar jo nepa
daro beždžione. Koki maši
na gali pati savę pataisyti 
jei jos dalis sugenda? 

-- Dėčiai jos, kas debatus lai
mėjo, bebuvo.'

LDK. kuopų valdybos iii kolonijų veikėjai išgatsiliki
te šias prakalbas kuoplačiausia, kad visi turėtų progą iš
girsti svariiių ir naudingų žinių. ,

Maršruto rengimo komisija šį /aiką rado tinkamiau

siu prakalboms. z

• Apie Lietuvą šiandien kalbą .visas pasaulis. Kalta ir 
mūsų nenuoramos raudonieji bolševikai ir sandariečiai. 
Tad šiose prakalbose išgirsite, ką Lietuvos valdžia daro sti 
darbininkais ir už ką suašudė keturius raudonuosius bol
ševikus ; ar Lietuva padarė sutartį su Lenkais dėl-Vilniaus; 
kas yra fašistai ir ką jie veikia: ką reiškia profsojrtzai ir 
valstiečiai liaudininkai f

Visi sueikite į rengiamas prakalbas, o nesigaiIrsite.
Mar»rale Rengime Komisija
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ADVOKATAI
su Sandow, The Wonder Dog

-j “žvaigžde 
- L T n.

>
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I

išitns- i

Tėvas J
(K.22)
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Massacliusetts
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DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

man paliko

®©©©®©©©®®©©®<3©®©©®®®©®®®e
| TeL S. B. 2805—B. |

Lietuvis
| OPTOMETRISTAS

Pirmadieny, Progų Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalą 
Bandymo Vakaras

Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.
_ - Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare l5c., 20c., ir 25c.

JUOKELIAI

Išlygų dėlei kreipkitės 
antrašu: KUN. J. LIPK:
Quarry Avė., N. W., Grand Ra- 
pids, Mich. (K-25)

•

rakančiu
/O .ertu

X -•> 1 Į - *»

sav®

•rRA.Y kūdikiu gurėjau, ^t<s-Botaen^r°dep sun-

-paskta , •n'-®*v3»tVcras pavy-* j

keta- Sya ~ s. jokios v^109

Ulboje

. pasiduoda 'A5°8'

Bor4«“BW8"

vos gyventojams “žvaigždę

AMERIKOS “LIETUVIŲ” 
 KALBA--------   

si-*- - • '• >'------------:—t~
Commonwealth of Massachu- 

seets
■ Žinok visus virus per sitos 
dalikus, kad aš, Jozupas 
Plymouth County is Mąssaehu- 

~£softs Ižvas situ
’ vaiku turu valė kaip savo vai
kus šelpt-ir laikei! nes kur jei 
bus, Cecilia (X) ir Pranas 

y-4X)? dabar ir pasku daguo ir 
gero apie yous pasakita, daro 
per šitos dalėkus ir dodu savo 
vaikins C e c,i 1 i a (X), i- 

‘gimesi maiuantf Balando dvi- 
dššims-tretča (2S) diena 1916

- metas, ir Pranas (X) giniesi 
Spalis ketvirto (4) diena 1919 
metas, ir do&i visus daiktus 
kur priguli mano vaikam, nes l£^ y 4 įf
kas bus,, dėl Ądelphmos ir 
Alexandro (X), žmona ir vi-, 
ras, kad yei laiketu ir turėtu 
vąikus tik kaip savo. Čia as 
dabar ir visaduos duodu Situs 

|, vaikus kad yei po šendeinos t*' ‘ —n t r.
? * butu adoti Adelpliine ir Alesc- 

and.ro (X), ir kad yei nebūti 
pas Jozupa ir Lousa (X) kas 
dabar turi ir laiko Situs vai-

. kus. Viską daro dėl ge
rumo mano vaikam kano ma- 
mie mirė ant Balando 13, 1920 
npetas, ir 
vaikus.

■

■

Statė of

NE BE SUSISIEKIA
—Mano draugo žmona daiu

giau su jUo nebeshėka.
f — Ką jis padarė?

— Pasimirė. r

GRR...
- EH « '
— Ko nęnkam manę &- 

dinil r ,T,rX._
>.. — Aš tik norėjau tau pasa
kyti, kad gali dar dvi valandi 
miegoti. ‘ *>/. ,

SU VIŠTOMS, NE SU 
GANDRAIS -V*

JI. — Kaip tai?... Tamsta iš
šokai iš baliono, ir tebesi gy
vas.

JIS. — Balionas <lar nebuvo 
pradėjęs kilti.

Kiek tai būtą nepaprasto džiaugs
mo visai jūsą šęimynai ir kaip ma- 
loną siurprizą Jūs galėtumėte pa
daryti savo giminėms . Lietuvoje, 
jeigu tik jūs užsirašytumėte iš j 
Lietuvos sau ir savo mylimiems 
pažįstamiems Lietuvoje gražužėli 

dvasmio turinio laikrašti

“ŽVAIGŽDĘ”
• • * ** w

Kiekviename “žvaigždės” nu- 
meryje pilną įdomią apsakymėlių, 
dvasią žadinančių pranešimi) ir ži
nių iš viso katalikų pasaulio, daug 
rašoma apię paskutinių laikij jven_ 
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai .atsivertusiųjų stab
meldžių tolimose kat. misijii šaly
se, teikiama daug rimtų nurody
mų bei patąrimų krikščioniškaiii 
mūsų gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymų Į pačius įdomiau
sius skaitytojų-klausimus ir tt.

i” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune.

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litų į metusygi užsakant Lietu
vos gyventojams “žvaigždę” me- 

itams mokama 8 litus, pusei metu 
4 *•

KAIP APYKAKLĖS
JI. — Moterą nuomonės yra 

kur kas švaresnės negu vyrų.
JIS. — Kur ne bus! Juk jos 

taip tankiai jas maino. -

PERŠOKO
— Kam paliksi savo knygas 

mirdamas?
— Vaikams, kuomet apsive- 

siu. —
— Bet, jei vaiku neturėsi?
— Tai paliksiu anūkams.

South Bošton, Mass. Broadway and F Street

SEKMADIENY, kovo 20—didelis koncertas, ir 
APKASTAI PAVEIKSLAI---------—

Pinąadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

KOVO 21—22—23

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

KOVO 24—25—26

Egy
Rįi APSIGIMĘ

Vedęs. — Kuo Tamsta gali 
pasiteisinti, kad esi nevedęs?

Viengungis. — Tokjno gi
miau. -

4 lt.
Adresas: “Žvaigždė,” Tėvų Jė

zuitų Namai, Kaunas, Lithnania.
Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi

rūpinkit, kad sušvistą ties jūsą pa
stogėmis laikraštis “žvaigždė!”

KRAUTUVĖ ANT RENDOS 
. jabai gera vieta dėl bučernės ar 
grosernės. Dėl informaciją kreip
kitės Į “D-ko” Administraciją - :____ (k.29>

PARSIDUODA GERA 
BUČERNĖ

HGIAI ir GREITAI. Savininkas 
is\ažiuoja i Lietuvą. Kreipkitės Į 
“D-ko” Administraciją. (K.22)

JUST ANOTHER 
BtONDE 

su Dorothy MacKail

MEET THE PRINCE 
su Joseph Shildkraut 

X.

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- B' 

tams 52.00. Už tą pačių kainų S 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- 1 
LTS. 421 6tb St.; S. Boston. Mass. S

CHORO REPERTUARAS |!

PARADISE FOR TWO
su Richard Dix

GODE 9F THE NORTH 
WEST

kUDIKIų 
GEROVes SKYRIUS

County of Plyniouth

•; Ant šito penkto diena
vo menesi, 1927, prčs mani 
pat» atiejo Jozupas.(X), man 

, pažįstamas kad būtis tas viras 
• *apie ku ištas instrimentaš ra-
šitas ir tas pats kas padare 

. jei, čia vis prisipažino kad jis
šita instimenta padarei? iš sa
vo Uosos valios.

(Parašas)
Notary. Publie

PATOGŪS NAMAI — MŪSŲ 
SVEIKATA

Greit, Pigiai, Stipriai ir Gražiai 

atlieka visokius prie namų 
pataisymus ir padailinimus

WALTER ADOMONIS 
painting, paper hanging, ivhite 

\vashiTfg and kalsomining
88 F Street South Boston, Mass. 

Duodu patarimus ir mokinu

Problema kurią 
kiekviena 

motina turi
.♦>r- *v.« išrištir^7

A £

Tel. .Haymarket 1307 
ife iki &—Subatomls 

JUSĮI KREDITAS YRA 
GERAS

Mes parduodam. liekitU iš musų 
roi-ii(li.»-.liw geriausios ru-
štes vyrų ir moterų drabužius, ser
mėgas, kailius, auksinius daiktus, 
rakandus, karinėtus, pianus, fono 
grafus, radios, ir tt.. už prieinamų 
kabĄ. iSygna-lengvos — pritaiko 
mos jums.

L. GOLOSOV CO.
39 Washington St Boston

\ > (Audrosi Luboš)
šitas kuponas yra Vartas 
? $2.00 kaip pirksit—

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
A D V O K A T A S

811-812 Old Sonth Building
294 TVashington Street

. \ Boston, Mass.
Valan A. M. iki 5:30 P. M.

? GYVEN O VIETA ’Į

$37 Gorham/Ave., Brooklinel 
v Telephone Regent 6568
I ANTANAS F. KNĖIŽYS

kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 

g mažai sukalbantieji angliškai gali 
Ž kreiptis {vairiais reikalais pas ma- 
& nę. A F. Kneižio adresas yra toks: 
g 308 E. Ninth St. Tel. S. B. 1696. |

DAKTARAI

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOŪR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrą, moterą 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budaiB. ’ 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare į

381 WEŠT BR0ADWAY 
Sonth Boston, Mass.

(Antros lubos) *

VERAGKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE__
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BBOČKTON MASS.:
683 No. Malu Street

TeL Brockton 7180
■---- ■ i 6 < ■ =

STRAIPSNIS 2

Motinos Atsakomybė

Tūkstančiai kūdikių kasmet 
miršta nuo apleidimo. Jie šiandien 
galėtu būti gyvi, sveiki ir linksmi 
jeigu jais būtą buvę tinkamai rū
pintasi. Kas kaltas? Suprantama,, 
kad ne kūdikis.. Taigi atsakomybė 
•priklauso tiems, kurių pareiga yra 
žiūrėti, kad yiskžts kas galima bū
tų buvę padaryta pirma lygiai 
kaip ir paskui gimimo, ka<3 apsau
gojus kūdikio'sveikatą ir gyvybę.

Paprastai molina yra kaltinama 
už netinkamą kūdikio ‘priežiūrą. 
Kai kada ji užsipelno šitos kriti
kos, bet daugelyje sykių ir ne. Tė
vas daug atvejų yra lygiai kaltas, 
o kai kada ir jis vienas yra kaltas 
už kūdikio apleidimą ir mirti. Bet 
nepaisykite kas kaltas^— vistiek 
kūdikis turi nukentėti.

Todėl dėl žmonijos labo bukit 
žmoniški ir duokit savo kūdikiui 
teifingą progą gyventi, būti svei
ku ir Unksmių, kad galėti) vėliau 
ne tik pats savimi pasirūpinti, bet 
-aprūpinti gali, liuti ir tčva ir moti- 
ną. Atminkit kad jūsų kūdikis 
nieko negalėjo sakyt nei už nei 

^p^eš a t e j i m ą j ši pasauli — jus-jj 
čionai Įvedėt — taigi duokite jam 
dabar progos.
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Resldencijos Telepbonas: 0779- R. K 
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Graborins ir Balsatnuotojas 
448 Ir 983 CAMBttlDGR STREET 

CAMRRIDGE. MASS.

1179 WASHINGTON STRIČET 

Norwood, Mass.
o

<2 Išegzamlnnojn akis, priskiriu aki- s 
g nlus, kreivas akis atltiesinu ir 5 
ffi ambiijoniškoee (aklose) akyse aso- | 
5g gražinu šviesa tinkamu laiku.
i J. L. Pašakarnis, O. D. 1 

447 Broadway, So. Boston. |

Skaityk atydžiai kas savaitę tuos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Ofiso Telefonas Universtty 8831-wf
Reziilencijoa TeL Unlverslty 8834-Ri

D. A. ZALETSKAS

J

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborins

820 E. SIKTH ST.. SO. BOSTON 
___ TeL S. a 4-IS6

GRABORIAI

kaip tai: pirkime ir pardavi.
kreipkitės pas;

l

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborins, balaaaraoto 
Jas, Real Barate Ir PubUc Notaras. 

258 W. Broadway 
Sonth Boston. Mass.

Realdencija 838 Dorcneater Avenn» 
Dorctraster, Mass.

_______________________________________ t

pirmu ir antrų morgičių. Teipgi su
teikiam legališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 
vime visokio turto ir L t. Reikale

I
I

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SH ALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitete 
CORNEI.LJUNIVERSITY su A. B.

DAKTARAI SAKO, KAD NEGE
RAS VIRŠKINIMAS IR UŽKIE

TĖJIMAS VIDURIŲ PAGA
MINA DAUG LIGŲ 

Tie visi nesmagumai dabar yfa 
greitai prašalinami su nau

jomis gyduolėmis
Jei jūsų daktaras dar nėra jums jų 

užsakęs, eikite pas aptiekorių ir gau
kite butelį. Jos vadinasi Nugn-Tone. 
Jos yra malonios vartoti ir jus galite 
gauti visam mėnesiui apie už

G. IVASHINGTON UNTV. ku J;LB. .Iri vh1w4h+ nevirškiaa. yra už-
kie'ėjė ir raugėjatejyi valgio. • skamla 
galva, kepenys nekeikia gerai. sipstrF=- 

liežuvis, atsiduoda kvapas, jaučia
tės labai nuvargęs iš ryto, bandykite 
Nnga-Tone. Jos atliks darbą gerai ir 
gnu tai. Ntiga-Tone suteikia daug anų 
bfrijos rr-vikrmn<t»-uHyargnsiems. nasį- 
a»riatslCTtcg~limmrmar AesAĮM^ėkrntn^ 
gai padidina stiprumą ir sj>ėkų gyveni- ’ 
Ine. Jos suteikia ramų, atšviežinanti 
miegų, gerą a)t«>iiią. stimuliuoja kei>o- 
nis. skilvį, ir žarnas labai pasekmin- 
gaf Pabandykite jas tik'keles dienas, 
jei jus nepajusite geriau ir neišrodysj- 
te geriau, nuneškite likusias pas nptifs 
korių, kur jas nupirkote ir gaukite at
gal savo pinigus. Išdirtiėjai Nuga-Tone 
žin< labai gerai ką jos padaro tekino-, 
sejr.tsitikiinuose. jie privertė visus ap- 

jliekorins suteikti garantijų ir sugrų- 
įžiuri, pinigus, jei jus nebusite užganė
dintas: Rekomenduojamos ir nardavf 
nėj-irhos pas visus genis aptiekorius.

“Darbininko” Name 
(antros lubos) c

366 Broadway, So. Bostor 
Rezidencija 

Haęvard SU Cambridge. Mass. 
*-•^1 4TnWamMy34ea—T.-.

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chronišku li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

PERSIKĖLIAU NAUJOM VIETON i
ŠIUOMI PRANEŠU, KAD PERKĖLIAU SAVO 

KRAUTUVĘ NAUJ0N VIETON

Visokius pasipuošimui Reik
menis, ir Ceverykus geriausiai 
ir pigiausiai gausit pas mane. 
Kurie reikalaujat gerą GRA- 
MAFONĄ, PIANOLĄ, PIA
NĄ, PIANO ROLIŲ arba RE- 

ORDŲ, kreipkitės nanja 
resu. Persikėlus į Naują Vietą, viską parduosiu per kokį 
laiką nužeminta kaina. * z

/ * • • •

GEORGE MASILIONIS
377 W. BR0ADWAY ŠO. BOSTON, MASS.

Prie E Street

• C

PINIGŲ SUTAUPINIMO
___±RIEŽASTI&, PĄS MU.S ’ , K

me! m'tfią^S^žįnriausiom-'
S w^\PTaStlS k°del turėtūmėte pirkti šioj krau- 
Boston^ 1 ’ kad meS eSame seniausia krautuvė South

Užtikrintas ir Patenkinantis Patarnavimas

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO
405 BROADWAY i

SOUTH BOSTON, MASS.

perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkęs ir visokius biznius, kaip tai 
buvei nes, bekernes ir restorantus. In- 
siurinnm (apdraudžiamo) namus nuo 
Ugnies ir nelaimią, taip pai-krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis. koksus ir Tnatk.Tš, Išrandavrtjam 
kambarius. Užlaikome kamarninką, 
arkilektą ; padarome planus dėl bū
davot.jų; užlaikome namų taisyto^, 
jns, stogdengius, phimborius ir elck-

Motinų Mirtingumas

Retai kas iš musų tikrai įsivaiz
duoja, kaip kūdikių, gimdymas y- 
ra pavojingas gyvybei. 1916 me
tais Amerikoje netekta mažiausia 
16,000 molinų nuo priežasties su
rišiu su kūdikių gimdymu, ir be
veik viso to galima buvo išvengti. 
Gimdymo karštinė yra dažninusia 
mirties priežastis, o ji paprasčiau
sia paeina nuo užkrėtimo pribuvė
jų ar patarnautojų rankų motinos 
žaizdų.

Jš 150 atvejų gimdymo vięna 
molina netenka gyvybės: vienas 
kūdikis iš kiekvienų dvidešimts 
gimusių neišgyvena nei šešių sa
vaičių. O mirtiš kam laųJųHiūvo 
vienas vyras iš penkiasdešimts ak- 
■J y y iai dalyvavusių.
. i ______ ___________i
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'! 332 WEST BROAnur Av' S TI S $ORffirrDytYc » ' S0UTH BOSTON, MASS.
it____ L.. , Offlce Tel So. Boston 1662 arba 1373 <

• K

lietuvės ‘ 
uoliuos angino snvn kūdikius: 
Bordcn’s Eagle Pienių Tni lodei, ' 
kad joms tą pieną rt'konu'mlavo 
-h;.ugii ir tcdel. kad jos tą piėną - 
rado patenkinančiu. Re! ant nėlai- .... . - . j
buvo tikrai informuotos delko jos 
gavo tokių geru pasėką. Eagle 
Kiniui ym puikiausias pienas mo- 
lydiškai sumaišytas1, su geriausiu 
•’ukm ir sudaro gerinusį maistą 
ten. kur motinos krūtų neužtenka.

4ffi©ffi@©e3®©ej(9©ffi©<5Offi©©©©©©6-
Tel. Norvrood 1503

E-¥rWWB0W
(WBUBLIAUSKAS) 

LlETUVlS/URABORTUSr 
IR BALSAMUOTOJAS

£K3OC9£%3fi9S9S3C9S9t3nC9C9S3ESC9C9S963S3C9S3EJ 

TEL. So. Boaton 0506—W.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(‘’Kdęivto’’ name)-
Onso VAUJoce: nuo 9 Ud 12. U* j 

n 6 ir nuo 6^Q Ikt 9 vatam i 
redomia nuo 9 iki 12 vaL dlen% j 

Subatomb nūo 9 ttVO rak. NadS 
Įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti?

flE3Č«3as3«9S»tXX3(3SX3S^^

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTO JAS

Specialistas sekretną ir chroniš
kų vyrą ir moterą ligą ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Bteton, Mat 
Room 7—Tek Richmond 0668

♦

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietą

DAKTARAS HN, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
' Dorpnto universiteto klinikoj. Per 
i 11 naetų specijnllzavost gerinusiuo- 
1 se vokiškuose. rusiškuose, Francu- 
! ziškuose ir amerikoniškuose hoo- 
i pitaltuose. Riliai studijavo vidarl- 
l'ucs ligns. Kviečia pas save pneien- 
i tus. nepaisant kaip Ilgai artu kaip 
Į gilini Ilga yra inignlėjnsl. Atlygt- 
i nlm.as gan vidutiniškas. Valandos:
• 12—2: <1—S ir pagat susitarimą. ;

340 Centro St.. Jamaica Platu. 
Mass. Tol. Jamaica 3975-VV.

Ros. Talhot 5868- •

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broad^ay So. Boston 
Ofise tik vakarais


