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Likimo sparčiai sukas ratai ; 
. Žiūrėkit: jau Naujieji Metai 
Ir sąžinė vėl verčia mus 
Daryt^pasiketinimus. - 
Nors prityrimOf pamokvti, 
-Kad jų negalim išlaikyti, . 
Kad cykdom juos vos laiką ! rųM 
Paskui kiekvienas, vėl suklumpei 
Tečiau Naujiem atėjus Metami 
Visi gerais palįkti ketam. z dj

Kiekviens ką nors daryti žada! 
- IV amt širdies sau ranką deda, J 

Kad ne bmjta^ne pyks-, ne"k| 
PageftilI^HB^^uteiks. ~ r 

iuštynių ir skriau 
šią auką duos,
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dybos nutarimus ir dedamas 
nariams pareigas, nes orga
nizacijos disciplina, susi
klausymas tąi organizacijos 
galybė, kuri jų augina, pa
laiko, iš visokių nelaimių ir 
krizių išveža. Be susiklau
symo, be vienybės, jokia or
ganizacija negali ilgai gy
vuoti bet turi šiirti ir išnyk
ti.

Nuo šių naujų metų pasi- 
ryžkime kiekvienas savo or
ganizacijos naudai pasidar- 
buot uoliai toje srityje kur 
kas geriau sugebėsime, kur 
pajėgsime. O veikimo dir
vonų dar labai daug yra. 
Dar mūsų “Darbininkų” ne 
visi katalik^&džfl-bininkai 
skaito, pasistengkime jį iš- 
platyt savo drangų ir pažįs
tami], tarpe, kaimynų tarpe, 
net savo priešų tarpe.

Yra mūsų organizacijos 
išleistų knygučių, pasistęng- 
kime jas paskleisti kad jos 
nepelytų o eiti] į visuomenę 
atsiekti tų tikslą kuriam y- 
ra parašytos ir atspausdin
tos.
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• VARŠUVA.-'^i 
ša, kad Varšuvos 
y^atažavvski” • kor^įi 

’ tas'Airejo pariksdfcra 
Voldemaru Kaune.^įl 
josi apie padarytą || 
taikos. Sako, kad 
raą Lietuvos praūžęs 
re$K$s, kaiT tęsimi^ 
priklžuso nuo Varšū 
kad jis ivikalauriąa 
Lenkija paduotų, pasitį 
Lictūvai išrišimui gną 
Vilniaus, ir kad ,atida 
rubežių negalimus pu 

_ simaą dėl rubežiu nriž
BUENOS AIRES. A^en- ta& _jis 

tma. - Čia prieš Kalėdas tnra hein« initĮS" 
i^udonieji bolševikai ir įį^ 
anarkisto bnvo pasįkesinę]

DIDIS iMttS ;
■ . raus ;

RYMAS. —- Kalėd^ąnt- 
Eą dieną Čia. įvyko smaukus 
žemės drebėjimas. Sugriau
ta nemažai namų ir'keletą 
Besętaą žnionių žuvo griuvė
siuose. Drebėjimas buvo 
jauČiąHmątaVktikane. ?

-KAUKAS. V 
pas išleido ūptinkųditi kle
bonams/paskirdamas gruo
džio 9 d visose bažnyčiose, 
.pamaldas už Lietuvą, kad 
^Dievas ją saugotu nuo viso- 
3kių nelaimią . < . /

Ba^^j i^dlngongose pa- 
£naldose dalyvavoJ.ELPre- 

>ntas Smetona* vyriausyy 
atstovai ir aukštoji dva- 
ija. ’

ra, amžinatvėm Vienais 
į^ais prisiartinome v prie 
dlrtioB valandos, kurios 

ai vėliaus susį-

gAv šiuos ųjetaJius laimin- 
^ sveiki pragyvensime, ar 
t jąu ne vienam iš mūsų ir 
Įtisįę i dantis pažiūrės?.. 
ta visokiu.
Darbininkas žmogus drą- 
į žiūri į ateitį: jam gy
lamas perdaug laimės ne
rta, bet ir beviltės jis ne- 
M>. Kol dirbs, tol ir duo- 
i valgys. Jis ponu nebus, 
įf ir neubagaus. J ei tik 
įevidisc duos sveikata o

’.T • .* — > • *

tabtarkad ne šioks tai toks' 
s^atsiras.
Bet ąr tik vienintelis žmo- 
ųis tikslas pilvą prikimšti 
| nuodėmingą kūną pri- 
tagįtit'z-^Ne. Žmogus Die- 
r Privertas negvvulišku gy- 
^įimų gyventi bet aukštes- 
Egę prakilnesniu, tobules
ni. Žmogus turi rūpintis 
taigų savo, bet ir savo 
Sra savo ' vi^Uonoėtees,
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UMvka turto neblaškvs.• *- * *• . . * ■ 
Teisybę visados sakys, 
Nebetingės jau eit į darbų 
Ir atiduos risimos "pagarba. 
Kiek prižadėjimų puikių ! y 
Kad juos įvykinus sykiu, ’ 
Kitoks šis ašarų bų^f klonis,' 
Nes tobulais paliktų žmonės! < 
Bet nors tą žadame kas mets, 
Pasaulis liekti vis tas pats: 
Atsikartoja senos klaidos. 
Vaidai, gyvenimas palaidas, 

, Suktybes, prigavimai; melas 
Ir vėl numiršta idealas...

• '■ >' ' -r ■ -
Šį^ųetą prižadekk!i broli: 

.Ko nežadėdavom ikSeferi- ..
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NEW YORK. ^*G%uo- 
džio 23 d. iš New Yorko(iš^ 
lėkė orlaiviu “Dsąhvn” Mrs. 
Gravson su trimis pagelbi- 
ninkais į Europą. Tą pačią 
dieną jis dingo ir ligšiol dar 
nesurado. Amerikos laivyno 
ieškovai* dar tebeieško, bet 
kol kas jokių pėdsakų nesu
rado.
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ABGENTnrOJ BOMBININ- 
KAIVBIKIA /

-r

sunaikiuti dvi didžiausias *..■ • 
bankas 1 —' National City 
Bank ir First National 
Bank.

Nors jienją nevisai pasise
kė ątri|lti' tikslaąybet viš
tidę National . City?“ Banką 

ir daug žmonių šu- 
ėir jau keletas nuo žaiz- 

&£mirė. " --.5 •-
Ž’.; ..- --»».-■.■«■ • ' . •- -■ ■■

ąt^ąlti‘tikslas, ^t vis-

f fci,

Jv -♦•,

me, iąi Lietūv'os-Lri 
derybos tiirėg*apj;įsti« 
visai smulkių klaiiįMB 
rašo Varšuvos spaudi

VOLDEMARAS $jį| 

KAUNAS.
neša, gruodžio ,.jį»jas

badauja dešimts tūkstančių 
gyventojų.

Prasidėjus šalčiams badas 
gręsia ir kitose provincijose. 
Žmonės neturėdami ko val
gyti maitinasi žievėmis, sa
manomis ir kitokiais daik
tais. '

' v* n nuėis.O mūs vargai ša
Kuomet išnyks girtybės tvankas. 
Bus nekalta širdis ir rai^-os.

maro “taiką, ” taF^pBj 
viską nudailinti ir nesj 
jenkinimus prašalinti1 '*:J 

Sako, kad kariuomd 
viršūnėse eina brūzdė jin 
Ar tik nevers Voldenį 
nuo sosto. ' 51

Voldemaro taika su :1 
sudskiu geriausia pateni 
ti “emigrantai” su PlriSĮ 
čiu priešaky. Jie net fiP4 
nifestą išleido, kuris-bau 
si šiaip: “Tegyvuoja L# 
vos ir Lenkijos tatttų 
be, mes nenorim Lien 
karo su Lenkija. .

Valdžios oficiozas “iŠ 
va” skaito Voldemaro 
laimėjimu.Pažiūnesime 1 
tas “laimėjimas” užsibd 
Greičiausia taip, kad suj 
jais metais turėsime Blį 
ministerių kabinetą, n® 
bijosi, kad Voldemarū^ 
ka” neišeitų taip, kafpB 
metais su Paderevrskm i 
sveikinimas. A >

■■■■i 1 ■■

ANGLIJOJ SNIBŠjO TO SUSD^pa 

LONDONAS.—KiM 
neša, «■ kai kuriose Adra 
dalyse prisnigo 16 pūoį 
lio sniego. Nukirto 
kimus? ir gyventojai jm 
ko miisto ir kuro.5^ 
žmonių jau mirė nuo m 
limo fr nedavalgymo,||

VILNIUS. DarbSI
-—- •

paųųęinwium aH*4NRra| 
brdatfiių

- ■' ■ ■ v
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X'dar mažai, per šiudė metus 
paastengfeme narių skaičių 
padvigubinti prirašant savo 

1 draugus, pažįstamus, kaimy
nus. .. , - • • ’

Koperatyvų tinklas dar 
taip kaip ir nepradėtas, o 

^sielotis visi mes privalome I čia labai plati dirva veiki- 
6^- -jei tik norime tinkamai! 
^žmogaus vardą nešiot. 1 
KrVieni daugiau rūpinasi 
^Menais dalykais, kiti kitais 

negi visi žmonės vienodi) 
ybUs, tas tuomi. rūpinasi kas' 
Bkam arčiau prie širdies, ką 
jĮms geriau supranta, atjau- 

mėgsta.
LDS. nariai kuomi šiuos 

-jųaųjus metus pradedant tu-1 nė nesuprasdamas nuodija 
rūtų būt susirūpinę pirmoje I savo ir savo namiškių dva- 
mięje, kas jiems labiausia] šią, čia proga pasidarbuot 
į&pi, kas arčiausia prie šir-1 geros valios pasišventėliams. 
Besi.-' * | Darbų begalės, reikia dar-
OPirmiausia kiekvienas rū-1 bininkų, reikia labai daug, 

uždirbt doleri ir jį beibūkime visi savo organizaci- 
raSĖalo nelaidvti, neaikvotiJ 
teaT ir tuomet, kaip darbo 
■tetaręs ar sirgs, turėtų kwH 
ra pragyventi, neprašant 
atitaomenės pašalpos. 
C^olians rūpinasi savo sei- 
M9pos reikalais, kad visi tu-
|M$' ta» kas jiems būtinai I galėjau tiek dirbau, tebūnie 
Bįnkalinga; rūpinasi vaikė-Į Dievui ant garbės o visuo- 
Ką auklėjimu, kad jie išaug- 
Mpdprąis žmonėmis, kad iš 
■te būtų nauda visuomenei. 
Įrami garbė ir tėvamrf 

^■Bėtao luomo, savo klases 
^■btais kiekvienas &ribi- 
|MfikM privalo rūpintis, <t iš 

kad ir LDS. reika- 
Hfc taes pri privalome rū-

^'■Ftautos. savo tikybos! 
Bįįįdais. O tu reika-j 
lę"' kiekvienoje paminėti j! 
grupių yra daitg ir labai 
3ang. Vieni iš jų svarbesni, 
|ati ne taip svarbūs, bet juos 
aprūpinti, jais rūpintis ir

‘.♦r
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Jonas Kmitas
Šio miesto Valdžia išleido 

Įsakymą, kad viešbučiuose, 
šokių salėse ir teatruose bū
tu uždaryta visi pasilinks
minimai nuo 12 vai. vidur
nakčio.

mui...
Pati koperacijos idėja 

permažai '■ dar aiškmama, 
permažai dar suprantama ir 
dėlto permažai atjauęiama. 
Čia mūsu kopėratorianis 

į plati dirva pasidarbavimui.
Ar vienas mūsų draugas 

dar skaito prieštikvbinius 
šlamštus ir tuomi, gal pats

jos labui uoliais darbinin
kais, dirbkime, * dirbkime 
vienybėje, organizuotai, ne- 

I atlaidžiai, dirbkime nuola-

PRENUMERATA NUPIGINTA
‘ ; - * ■: . r-'- .".‘-z--' «

Pradedami Naujus Metus, pradėkime su svaigiausiu 
ir kilniausiu darbų, kad užbaigę galėtume pasidžiaugti ja 
vaisiaią Nėra svarbesnio ir kilnesnio darbo kaip spau
dos platinimasi Ūžtad Lietuvių Darbininku Sąjunga savo 
narius, “.Darbininko” skaitytojus, priefcEus ir rėmėjus 
kasmet kviečia darban prie išplatinimo vienintelio Ame
rikoje lietuvių darbininkų laikraščio •‘Darbininko.”

LDS. Centro Valdyba pildydama Seimo nutarimą šiuo- 
mi skelbia “Darbininko” prenumeratų vajų. Šis vajus 
prasideda sausio 1 d. 1928 ir tęsis iki kovo 1 d.

Vajaus laike kiekvienas LDS. narys ir “Darbininko” 
skaitytojas turėti] užrašyti “Darbininką” savo giminėms 
ir pažįstamiems į Lietuvą ir taipgi gauti .keletą naujų 
skaitytojų “Darbininkui” Čia Amerikoj. •

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA : <

Naudokitės proga. “Darbininko” prenumeratos kai- 
na^vąjaus laike yra tik $4.00 metams; pusei metą $2.00.

HONG KONG, Kinija.— Iš-karto komunistai neno- 
Praneša, kad gruodžio 22 d., rėjo atiduoti areštuotų ir 
netoli šios vietos, miestely kankinamų katalikų, bet vė- 
Swabue, komunistai buvo Jiau pamatę, kad negalės at- 
suareštavę ir pasmerkę mir- silaikvti prieš gerai apgin-
tinti dešimts italų ir kinie
čiu kunigų ir kelioliką vie
nuolių.

Vienas kinietis, atsivertė
lis į kataliku tikėjirtių, čia 
atvykęs papasakojo vysku
pui kaip žiauriai ir žvėriš
kai komunistai elgiasi su 
1 » — • 1_; 1  i_ *  

pasakė,. kad vienas kinietis komunistai
r_--------x_,_ 1—--------------------- ------------- .

italės ir keturios kinietės 
vienuoles pasmerktos nužu
dymui ir kad keliolika yra 
kankinami kalėjimuose; kad 
misijų namai, vienudtynai ir 
prieglaudos iškraustytos ir 
uždarytos ir.kad kunigus 
ir vienuoles 'išmetė amt gat
vės ir paskui areštavo.

• Vydcupas tuoj' pašaukė

kluotas Britanijos karines 
jėgas, pasidavė ir atidavė 
kankinamus kunigus ir vie
nuoles.

Atgavę laisvę kunigai pa
pasakojo baisių dalyki] apie 
komunistų žvėriškus darbus 
toje provincijoje. Sako, jie

k

sėdėdami kalėjime per lan-
• A -A 1 1 r ■ • • . I !’*«•« AVUlUlUOtai

" *! KiJM* «*«
vvrus ir keturias moteris už 
tai, kad jie. neva teikė pa- 
gelbį seserims ir kunigams.

Hoi Lnkfuųg distriktuo- 
se. komunistai turi visą val- 
džią„savo rankose. Jie vei- 
kia sulig Ruąįjos bolševikų 
instrukcijų.
. / Rutija visomis pajėgomis 

Britanijoj laivyno- admirv- veikia, kad tik jmbotaevikir 
rtas Kiniją. Gal jieiM ta$jprataūiiRU,l 
nepasiseka, brt ^aug krav taikų 3505* 
> galifė tara* —
iitevteiya |-<*pus»

• > -4^'-

tos, o sulaukė metų užbai- ^ren tik penktadienio numeris metams $2.00; pusei metų 
$1.00. J užsienį metams $5.00, pusei motų $2^0^ Vien 
tik penktadienio numeris $2.50. ;

Šis nupiginimas bus tik laike vajaus, sausio ir vasario 
mėnesiuose. z '

Ką gaus tie, kurie užrašys “Darbininką” kiliems ? Štai 
ką: Nuo .kiekvienos metines prenumeratas ypma 50 centų 
arba dolerio vertės knygų; nuo pusmetines 2&eriitu0 arba

tik penktadienio numerio 25 eentns 50 emtų vvttės 
knyįų. . . .......... - • ■ ■ y-;J

Nanjislmityioj^vistiekgaanamiųnęiinBiątfrjiepa- 
tya u&info arba per tarpininką. Skirtumo aėM. A. < 

Tikimės^ kad “Darbininko” skaitytoji!, ir tDS.’na
riaišiame vajuje pasatebooą kadį padaeguiOBtdArM^tar 
kų ieienynMe, Giežiai paiNlBtbevt*vk 
ranuat važiuoti «u tinkamjarlaietavon.

s • »
• ■ * ■> -■

t \ .<

gos galėsime ranką ant. kru
tinės uždėjęs sakyti: “Kiek

f ta® reikalus ranki, kis tinkamai attikti, 
lt Seimų ir CentrąvaL Į i ; v Jft
■p'. > ■ *

5’n.' V
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menei ant naudos.”
Jei visi nuoširdžiai dirb

sime, visuomenės gyvenimas 
tobulės, eis geryn, visuomet fo* centų vertės knygų; nuo metinėj praraMBntim> vien 
nės nariai bus gresuiais, vi* 
sdme kame bus pažanga ge- 
tojon pusėn, to aš jums vi
siems nuoširdžiai linkiu ir 
pasižadu'man skirtąją dar
bo dalį sulyg išgalių steug-
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gyvenimą,

veltui,

Kalvių pktapijd— tamsūs 
ir skurdus kampelis. Yra čia 
trys pradžios mokyklos, ta
čiau iki vėlyvo rudens kas- 

knet esti tuščios, ųęs čia žmo-
Suvirš 20 Metų

JUOZAS P. ŠARKIUNAS
DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

ši kompanija ISdirbinčja pianus 
Bostone per 75 metus suvlrž. Lie
tuvis .Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Pon$ 
šarkiuną.

Vose & Bona Piano Oo.
160 BOYLSTON Š?. BOSTON

Visos persekiojimo pastangos 
nes:

lt "

Ktffc TAMSA TIK tB 
BKBIBAS;

KALVIAI (Trakų ap.). 
Kalvių phr&pljd7

■. ■■

ii f L! Ė

1835—1902 m.
“Ir Jus, AnyfcSftal, garsus šiandieną: 
^uginot dainių, kurs mums . dainavo; Į 
Kursai prikėlė brolį nevieną 
Iš gilaus miego dainomis savo.” - I 

Maironio I 

etų lapkričio mėn. 26 d. sukako ly-
25 metai, kai persiskyrė su šiuo pasaų- 

mūsų mylimas? dainius, “Anykščių Šile- 
sįP ir daug kitų dainelių ir giesmelių au- 

&|rius, mokslininkas, matematikas, Seinų 
vyskupas Antanas Baranauskas. Į

A. Baranauskas gimė 1835 m. sausio 17 
Anykščiuose, ridury Aukštaitijos, toj po- 
goj, gražioj Lietuvos daly, kur teka ša

lčiais, gražiais krantais Šventoji! 
pe). Gimė prastoje medinėje, sam'anoto- 

ėje iškabai neturtingų tėvii. Sa-" 
iro. kūdikystės dienas praleido dideliame 

pradžioje turėjo ganyti bandą, 
rkti lietuje, kaip ir kiekvienas kaimo ber

nelis ir gyventi mažoje susmukusioje, be ka- 
įo grįtelėje. Kiek paūgėjęs turėjo eiti 

jrie juodo žemės darbo, bet tai jam nelabai 
ir nesisekė dirbti, nes 13-15 metą vai

sinas dar nesugebėjo valdyti arklo ir vieną 
, sako, arklys jį su akėčiomis iš dir- 

ros parvežė į namus, bet už tai jis gavo ge- 
^ąi nuo brolio į kailį...

Jau iš mažens Antaniukas mėgdavęs sa- 
draugams — piemenims “pamokslus” 

sakyti, daineles dainuoti ir buvo iš tikrųjų 
prastas berniukas.

1845 m. dešimties metų Antaniukas įsto- 
O rudenį į vietinę Anykščiu mokyklą, kur 

inosi labai tropini, kad net tos mokyk
los, mokytojas rusas Lebedievas kartą tėvui 

P pagyrė: “Tavo sūnelis, Baranauskai, 
š arba didis žmogus, arba atsidurs Sibi-I 

Mokytojo pranašystė išsipildė — 
L Antanas ta|>o vyskupu.

Iš pat mažens Antaniukas jautė pašau-1 
| Miną dvasiškan luoman. liet kunigu tapti! 

’^ liegalima buvo nė svajoti, nes ddielis netur-1 
^^ neleido eiti aukštesnio mokslo.
^^ Pasimokinęs, kiek Anykščių pradžios! 

jis, vieno kunigo padedamas, į-Į 
l otojo Į Rumšiškės mokyklą, kur buvo ren- 
t giami Valsčiaus raštininkai. 1853 m. baigęs Į 

inokyklą, gauna raštininko padėjėjo vie- 
y$ą Vainutoj, vėliau jau raštininku Rasei- 
| Įntios ir už metų pateko į Sėdą ir Skuodą.

Iš Skuodo, padrąsintas savo artimųjų 
pažįstamų. važiuoja jis 1856 m. į Telšius J 
į>ieia progimnazijoj “nusiperka” už 10 mblių 
NBV klasių liudijimą ir tų pačų metą rude-Į 
jnį įstoja į Varnių kunigų seminariją, kur 

LJ&buvęs dvejus metus, išvažiuoja į Petra- 
Sjpiho Dvasinę Akademiją ir 1862 m. gauna 
Ideologijos Magistro (tam- tikrą mokslo) 
- laipsnį, įsišventina į kunigus. Paskui dar 
t* važiuoja į užsienį toliau mokytis ir 1865 

sugrįžta į Petrapilį Į tą pačią Kunigų 
f Akademiją, M jau profesoriauti (mokyto- 
^^Rti), kur pabuvęs tik metus sugrįžta į1 
"^Lfetuvą. 1867 m. tampa Kauno kunigų se- 
_;«inarijos profesorium, kur tarp kitko dės- 
Jto ilgą laiką ir lietuvių kalbą. 1884 m. buvo 

teitas Žemaičių vyskupijos pavyskupiu, 
f 1897 m. — Seinų vyskupu, kur vyskupą-, 
to apie 5 metus ir 1902 m. lapkričio mėn. 
BGd. pasimirė: ten pat’ ir palaidotas po Ka- 

bažnvčia.
^jVYSK. A. BARANAUSKO BŪDAS

Antanas gimė iŠ tikrų lietuviu tėvų, au- 
,ir mito Lietuvos duonele, kvėpavo savo 

s oru. Motinėlė mažą liūliuodama 
avo lietuviškas dainas, mokino tėvų

• ■
L- Koi’s mokykloj girdėdavo rusą ar lenkų 

t bet namuose visados lietuviškai te- * 
vo ir iki 17 metų nemokėjo jis lenką

mas intensyviai ir nenuilstamai.
Buvo didelį tėvynės-Lietuvos ir Kata

likų Bažnyčios mylėtojas. Labai jam bū
davo graudu it skaudu, kai reikėdavo va
žiuoti užsieninį palikti mylimą Lietuvą, ma
lonius atsiminimais ir poetingus Anykščius 
ir brangus tėvelius.

Štai kaip’ jis išvažiuodamas dainuoja:
Sudiev, Lietuva! Man linksma buvo 
Gyventi tavo šalelėj.
Širdį man spaudžia, skaudžia ir glaudžia, 
Svetimon važiuojant.

i *•

Jis tikėjo ir numanė, kad nežus mūsų tė
vynė Lietuva,-; kad jau nebeūžilgo turės at
sipalaiduoti iš po sunkaus rusų jungo ir 
Dievui padedant vėl bus galinga nepriklau
soma valstybė. Jis sako:

*
Kad tu, gude, nesulauktum — 
Ne taip kaip tu nori, 
Bus, kaip Dievas duos, 

Į Ne tavo priesaikai nedori.
Silpna trumpa savo valdžia 
Dievo provą laužai, 
Mygi spaudi mūsą štili, 
Mūši] žmones gniaužai.

Neįveiksi, sūnau šiaurės. • 
Mūsą širdys tvirtos.
Sena? buvo išmėgintos,
Senai keptos, virtos.
Viduj vilnių mes pasiekėm 
jau Bažnyčios dugnį,
Dvasia šventa mums krūtinėj 
kursto šventą ugnį.

nės jsiififima sventę. I 
mėtą, iatedrdje įvyko ” 
iūitigos pamaldos kar 
nėil? Jks laikė_____ .____ vika
ras phet Urbonavičius. Upei. 
Borisevičius pasakė kariuo- 
mebei pritaikintą labai gra
žų pamokslą'ir prašė Dievą 
pagalbos Vilniui atvaduoti. 
“Tė Dėum” laikė pats.vys
kupas StaUgaitis.

Vakare naujai atremon
tuotame Telšių įgulos būste 
susirinko Telšių Visuomenes 
ir Valdžios Įstaigų ' atstovai 
kariai. Pulk. Rusteika pa
sakė klabą apie mūsų ka
riuomenės kūrimąsi ir jos 
augimą.1 Pr. Genys laikė ka-

KAUNAS- Lietuvos U- 
niversiteto senatas susipaži 
no su universiteto dėstytoju 
p. Herbačausko interview. 
duotu latvių laikraščiui 
“ Jaunukas Žinąs,” kuriame 
Herbačauskas tarp kita ko 
pareiškia, kad :

1) Ryšy su Rygos kongre
su reikią turėti galvoje dvi 
pagrindinės mintys. Viena, 
esą, jei sulaužyta teisėta de
mokratinė valstybės tvarka, 
tai logiškai išeina, kad kiek
vienas turįs teisės imtis ini
ciatyvos naujai vyriausybei 
sudaryti, jei tiktai už savęs 
t«rp pajėgos. O mes ma
tom, kad pajėga atsirandan
ti. Antra pagrindinė min
tis — kongreso uždavinys 
buvęs pafodyti, ksul.lietuviu 
tauta norinti pabaigti ne- 
normalinį padėjimą santy- 

. kiuos su Lenkija. ( ? Red.) 
Lenkijos vyriausybe esanti 
gerai informuota, koks esąs 
tautos nusistatymas 'ir ko
kios svetimos įtakos esančios 

| Lietuvoj. Lietuvos vyriau- 
svbė tvirtinanti, kad tauta 
norinti užmegzti gerų santy
kių su Lenkija, bet tikrenv-

* z

bej esą visiškai priešingai.
2) Būdamas Varšuvoj jis 

aptaręs su lenku politikais 
visus Lietuvos Lenkijos 
konflikto likvidavimo gali
mumus. Buvo numatyti tie 
įvykiai, kitrie dabar esą, o 
kiti, kurie gedi būti dar pa
vojingesni-, liekanti p. Her- 
bačiausko paslaptis.

3) Lietuvos politikų tar- 
beveik didžioji

vys-

neš aukščiau viso stato pra
turto, todėl ir 

mokyklinio amžiaus vaikus, 
vieton leist mokyklon, vėly
vą rudenį ir anksti pavasa
rį, verčia dirbti šiokius ar 
tokius namų darbus, ganyt 
ir 11. Aiškinimai ir ragini
mai-juos visai neveikia. Ir 
nenuostabu, nes čia yra kai
nui; kur neskaitant lankau- tiams pritaikintą ilgoką pa- 
čiųjų mokyklą vaikų, mo
kančių rašyti esti tik apie 
10—12%. Tai liūdnas vaiz
das., Laikraščius,, taip pat, 
mažai kas skaito. Pigiausią 
“Mūsų Rytojų” vargiai 
kaili galima įsiulyjtiJ Tačiau 
girtuokliaut sugeba gana ge
rai — geria tiek kiek ištek- 
lius laidžia.

Dvasinė vyriausybė Kal
vius, ta^p pat, pamiršo. Se
nas klebonas kuo ne visus 
metus jau serga, retai kada 
atsilanko bažnyčioj, todėl 
žmonės dar labiau dvasiniai 
skursta. Čia reikėtų ener
gingo, pasišventuiso kunigo, 
sugebančio visais galimais 
būdais kovot su šios apylin
kės tamsybės bei skurdo įsi
kerojusiais elementais, nes 
Bažnyčia suaugusių tarpe 
(o ypač šibj apylinkėj) 
daug daugiau gali nuveikti, 
negu mokykla. Tebeskurs- 
,tant’ dvasiniai — medžiagi
niai pakilt nėra galimybės.

skaitą.
Po to prasidėjo bendra 

vakarienė. Ūpas susidarė 
nepaprastai geras ir malo
nus. Pasakyta daug sveiki
nimų ir linkėjimų kariuome
nei ir pulk. Rusteikai. Kel
ta tostai už Valst.' Preziden
tą, kariuomenės vadovybe ir 
t. p.

Svečiai giliai įsitikino, 
kad Telšių įgulos kariai yra 
savo viršininkų labai myli
ni, gerai aprūpinami ir do
rai auklėjami. Aišku, taip 
yra visoj mūsj kariuomenėj. 
Dėl to ji tvirta ir galinga.

Teko pastebėti Telšių ko
mendantūroj vienas mažmo
žis. .. Šventei salės papuoš
ta tik dviem paveikslais: 
vienas — senovės Lietuvos 
įkūrėjo, antras — jos atgai
vintojo — J. E. p. A. Sme
tonos. .
s » t ■"> ■ ■ —■« ■’

; AJ JUODLIGĖ ,
Žagarės valsčiuj, Rukai- 

žių kaime pasirodė juodligė, 
pas vieną ūkininką krito 17 
gyvulių.'
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STATYS SKERDYKLĄ
Šiaulių miesto taryba pa-’i^;X 

tvirtino naujos skerdyklos -jž 
planą. Skerdyklos pastaty- 
mas sulig sudarytos sąmatos l 
sieks 432,981 lt. ' Statybos 
darbai, numatoma tęsis ke- < 
lėtą metų. , -^^4.

Mes aldijoj Petro plaukiam 
tu grekonių geldoj.

Baranauskas buvo pirmas lietuvis 
kūpąs Seinų vyskupijoj. Koks džiaugsmas 
buvo vietiniams žmonėms, kai pirmą kartą 
išgirdo savo aukštą Ganytoją kalbant pri
gimtąja lietuvių kalba! Baranauskas ar tai 
iš savo katedros, ar lankydamas bažnyčias 
visados pamokslus sakydavo lietuviškai. 
Tai labai patikdavo žmonėms ir dėl to greit 
Suvalkijoj pradėjo kilti lietuviškumas ir 
tautinis atgimimas.

Vysk. Baranauskas buvo drąsus, pasiry-1 P(S

žęs ir griežtas kovoje su rusų valdžia ,iiž j dauguma esanti už susitarį- 
Bažnyčios teises, rūpinos drausmės palai
kymu kunigų tarpe ir pasižymėjo apašta
lišku uolumu belankydamas savo vyskupiją. 
Dėl to jo vardas yra brangus, kaipo Bažny
čios ir Tėvvnės A*vro. ir visados bus mumsv » - z
atmintinas. ’ -

VYSK. BARANAUSKO RASTAI

Jau vien dėl viršminėtų ypatumų Bara
nauskas mums yra gerbiamas ir mylimas 
asmuo, bet da didesnę sau pagarbą užsipel
nė ir paliko savo neužmirštamą vardą tuo, 
kad parašė daug skambių, gražių, žavinčių 
dainų, eilėraščių, giesmių, kurios taip yra 
karštos, patrijotiškos, kad kiekvieną skai- 
bdoją žavėte žavi.

I • J a
Kas nėra skaitęs jo Anykščių Šilelio” 

arba nėra girdėjęs plačiai jaunuomenės dai- 
Inuojant “Sveiki, tėveliai, sveiki broleliai,” 
“Sudiev, Lietuva! Man linksma buvo gy- 

Įvent tavo šalelėj,” “Nu, Lietuva, nu Dau- 
I guva pasilikit sveikos!.. ” 
I ‘ Daug ir giesmių paraše, kurios dabar 
daugumoj yra mūsų kantiškose: “Sveika 

(Marija, Dangaus Lelija,” “Skaisčiausioji 
gražiausioji.” “Ateik, Dvasia Viešpatie,” 

I “Jėzus dėl dūšios mano suronvtas” ir daug 
I kitų. Be to. išvertė beveik visą Senojo Įsta- 
I tymo Šv. Raštą..

Bet svarbiausias jo parašytas kūrinėlis 
yra “Anykščių Šilelis.” Jį parašė dar klie 

I ūkaudamas per dvejas 1858 ir 1859 m. va
saros atostogas.

Labai mylėdamas savo tėvyne ir norėda
mas parodyti, kad lietuvių kalba graži, 

Juvo visados labai darbštus, susirūpinęs,|sklandi, turtinga gražiais žodžiais—para
šo “Anykščių Šilelį.” taip gražiai, vaiz
džiai, jausmingai aprašydamas mišką, jo vi
sas grožybes, -neapsakomą puikumą, kiek
vieną miško jnedelį. grybus, uogas. ž«irles. 
net ir įvairius miško balsus, ūžimą, šlamė
jimą ir t. t

Primena tuos senovės laikus, kaip gra-

Xš pat kūdikystės, motinos išauklėtas re
ty toksai pasiliko ir iki pat mirties.

įsiėmęs; vieną darbą pradėjęs dirbti, ne- 
rudavęs mesti kol pabaigs ir todėl, kaip 

jp jo geriausias draugas Symonas, dažnai 
kdaves nesi prausęs, nesišu’<avęsfc.pasišiau- 

skalbinių nemainęs..
S; Iš tikri] jų vyskupas A. Baranauskas y- 

t ik ras darbštumo ir maldingumo pavyz-

t

mą su Lenkija, bet jie esą 
bejėgiai prieš valdančią įta
ką.

4) Lietuvos Lenkijos san
tykiuos susidariusi tokia pat 
padėtis, kaip 1908 m. Aus
trijoj, kai Austrijos užsie
nių reikalų ministeris. Eh- 
rental aneksavo Bosniją ir 
Hercogoviną. Į Rusijos grą- 
sinimus Ehrental atsakęs: 
“Mes pasiruošę’’ ir Rusija 
turėjusi nusileisti. Kol Len
kijos pavojingiausi priešai 
esą dar silpni, lenkai sten
giasi išnaudoti Lietuvos 
Lenkijos konfliktą, tačiau 
likvidavimas galįs eiti Lie
tuvos sąskaiton.

Senatas ryšy su tuo iškėlė 
klausimą, ar galima tokios 
lūšies politiniai pareiškimai 
suderinti su universiteto 
profesoraas pareigomis.

Tenka patirti, kad univer
siteto sferose, tiek tarp pro
fesūros. tiek studentijos 
reiškiasi didžiausio pasipik
tinimo p.'-HerbaČiausko e- 
nunciacijortiis ir manoma, 
kad p. TĮęfJiaėauskas busiąs 
iš Univeįffltgo prašalintas.
■... i., «<» <» . , ,

BUCINČIŠKE, Mirosla
vo valse. — Šis mažas kai
melis turi labai seną močiu
tę Zubrickienę, turinčią 10(5 
metus ir dar stiprią moteriš
kę. Ji augina savo mažiu- 
čius proanūkus, kuriuos vy- 
giuodama gražiai pagieda 
senovės dainelių.

Minima moterėlės turi ge
rą atmintį ir gali daug pa
pasakoti apie senovės gyve
nimą ir lenkmetį.

SkulptoriusKAUNAS. -
Zikaras, kaip tenka patirti, 
gyvena dabar Kaune ir lip
do Prezidento A. Smetonos

• , * v.

biustą.

PANEVĖŽYS. — Pane
vėžio apskr. šiemet išrūšiuo
ta apie 24,000 ha. žemės. 
Dirbo 3 rūšiuotojai. Rūšia
vimas ėjo 5 valsčiuose. 1926 
m. buvo išrūšiuota apie' 76.- 
000 ha. Praeitais metais rū
šiavo 9 rūšiuotojai. Galuti
nai užbaigtas rūšiavimas tik 
2 valsčiuose.

— Gyvuliai šiemet Pane
vėžy daug brangesni negu 
pernai šiuo metu.'

$

NUTEISĖ
Rokiškyje teismas 

dviejų merginų iš Naujaso
dės kaimo. Juodupio vai
siaus, Rokiškio apskr. bylą. 
Tos dvi merginos buvo laba 
susipykusios, besivaržyda 
mos dėl vieno jaunikio, ir 
viena jų kitai vitrioliumi ££ 
smarkiai nuplikino kitai 
veidt]. Teismas degintoją -v./ 
nubaudė pusketvirti] mętų l 

f 
f 
i

teisė
v

sunkiųjų darbų kalęjimo ir 
priteisė sumokėki nukentė
jusiai puseptinto tūkstanči 
litų atlyginimo už sužaloji-. 
mą.
--------------   ------- - --- ——■ .

— Tamsumas yra žmogaus N. 
dvasios naktis be mėnulio ir ,.7

■ z

žvaigždžių, — pasakė senosios r 
Romos didelis išminčius Cice-

- • X.-1*

ronas. A-
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VAITO “RINKIMAI” , į
' ' f ’.f’

GERVĖČIAI. Lapkričio 7;, 
18 d ieną, buvo sušauktas vai- 
sčiaus tarybos posėdis, Bo- 
sėdį atidarius laikinasis vai- 
tas'A. Achramowicz’ius į- - 
teikė naujai išrinktajam 
vaitui Br. Jodzevičiui sta-Ą' .Z/' -'■*1 
rostos raštą kuriame atsaky- 
ta tvirtinti Jodzevičių vaitu. < 
Rašte nepaduota jokių prie
žasčių. Kartu, griežtai pa
reikalauta, kad tą pačią die
ną būtų atkartoti rinkimą^ 
kuriuose būtų išrinktas 
tas tarybos narys vaitu, 
kia pažymėti, kad kviečiant 
į posėdį valsčiaus tarybos 
nariams apie tai nebuvo vi^ J 
sai. pranešta.
Paskelbus Achramouicz’iGi 1 

tokį neleistiną parėdymų, 
Auris juk clementariškiau- 
riu būdu laužo savivaldybių f. 
gyvenimą, lietuvių atstovai 
ažprotestaro. Trenku nariai • 
iutiko rinkti vaitų antifr 
kartų ir prasidėjo lialsavi- 
mas. ' '

Įvyko rinkimas ir 7 bal
sais prieš 4 buvo išrinkti

•- Ajsffi. f
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DIDELĖS PŪGOS
Seredžiaus, Burbinės ir 

kitose apylinkėse šiemet tiek 
daug prisnigo, kad žmonės 
neprakasę kelfti, negali visai 
išvažiuoti. Gili žiema pasie
kė ir gilininkus. kur kitais 
metais jo visai nebūdavo.

• »

VILNIAUS KRAŠTE SIAU
ČIA DIDELĖS PŪGOS, 

VILKAI IR NE
DARBAS

Preš keletą dienų Vilniuj
ir provincijoj siautė didelės 
pūgos, kurios nutraukė dau
gumoj vietų telefonų susisie
kimą it sulaikė kelyje trau
kinius. Pav., tarp Barano
vičių ir Varšuvos nutrauk
tas telefono susisiekimas ir 
išvartyta Apie 300 stulpų. E- 
jusį traukihi-iš Krulevščiz- 
nos į Vilnių tarp Adutiškio 
ir Lentupio stočių užnešė 
'sniefcąs irtrrikėjo keletą ya-

^^^ęjĮ-taip ūmai Žie
mai ii&;pt!orriųp>jo§ galinama 
žirniai dangutėj; vietų 

vilki;P

>

žiai šlamėjo baito, miško lapeliai, kaip liū
liavo tylumą, svaigino įvairūs kvapsniai. ir 
kiekvienas balselis liflksmino sielą', bet... 
negailestinga žmogaus. ranka nukerta šile
lį, prapuola visa grožybė, “tik ant lauko 
pliko kelios 
I lėtinai gfife
na kiekvienam perskaityti ir pasigerėti j® 
gražumu, maloniais vaizdais ir sklandžia 
kalba.

r - - —- -J ; ■ 5T
Baigdamas noriu primintiXkad Kia.< jo 

25 metų mirties sukaktuves minint kuo iš 
kilmingiausia reikia afšktefeti\|o vardą, ge
riau supažindinti mūsų liaudį su juo, at> 
spausdinant iš naujo bent Žymesniuosius jo 
kūrinėlius, pastatyti atatinkamoj vietoj pa
minklą, nes iš fikhffų'vt-sk. A. Barhi\aus- 
kas buvo žymus vyras. kaipo katalikybės 
ginėjas, savo kalbos ir tėvynės mylėtojas ir vaitu dvarininkas Br

A

I
“A. x kaipo darbštus nenuilstamas asmuo, "tf-ms’hd’s.

jykteįvės likit!” Ste- 
it patarti-
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įgalime
;igu Dievo 
me mūsų 

tagisspadarys labai 1 
gili Išvadų. Žinome, 
stabmeldžiu tikvba,

t

y *Tu amžiais savo grožiu augsi!
• . i • " ' :
Kur tavo rankos plūgą veda 
Ar lengvS "plunksna mintį piešia, 
Ten tyros liepsnos tirpdo ledą, 
Ten visados linksmybė vieŠia.

V*
!.

■ 1 • • i *
to,” taip sako Kristus. Jo 
visąs. mokslas, darbaį įr ste
buklai turėjo vienintėlį pa
grindą —: meilę. Be jneilės, 
anot šv.. Pauliaus, žmogus 
niekam nevertas, kad ir an- 
gėlų liežuviais kalbėtų. Sv, 
Jonas Evangelistas, tas pats,

—- Dievo duotas,
O didis darbe — džiaugsmo au 
Tu amžiais būsi vainikuotas,

• r-F?

neįstengėme , pastatydinti 
taip reikalingos mūsų ber
naičiams Kolegijos! į

Tik padaryki m e pasiryši
mą ir skirkime dienos už
darbi ir turėsime Amerikos 

•r 

lietuviu Bernaičiu Kolegiją.( 
Fed. Sekretorijatas

' /

s

<■ y
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LIKKIMŠ >L!AtMl\Vm j

j 
stabmeldžiu tikvba, kurie ]. *

.vien savo protu stengėsi 
Dfevą. pažinti. Jie priėjo 
prie |okių nesi)monių. kad 
sui&tlo ne vieną, bet .daug 
dievų ir. dievaičių, ir kas į- 
stabiausia, tų dievų*įpročiai : 
it-gyvenimas buvo visai ne 
dieviški. Stabmeldžių die
vaičiai buvo pilni 'visokių 
žmogiškų klaidų ir nuodė
mių ir žmonėms duodavo la
bai blogą pavyzdį. Taigi 
žmogaus protas Dievo paži
nime nusvajoja klaidingu 
keliu.

Reikia, kad Dievas pats 
duotų apie savę. žinoti ir ap
reikštų žmonėms, koks Jis 
yra. Dievąs- tai padarė Se
name ir Naujame Įstatyme. 
Sename įstatyme Dievas pa
skelbė savo valią ant kalno 
Sinai, kuomet davė dešimtį 

t įsakymų. Paskui Jis smulk- 
Lmeniškiau pareiškė savo va- 
ylią Mozei, kuriam liepė su- 
? tvarkvti visa žvdų gvveni- 
į mą. Naujame Įstatyme pats 
y Kristus, atėjės ant žemės, 

Savo pamokslais ir pavyz- 
Adžiu pilnai išmokino žmones 
i/kaip reikia Dievą pažinti, Jį 
■Igarbinti ir Jo klausyti. Į- 
"■įžengęs į Dangų. Kristus į- 

|rūrė čia savo Bažnyčią, ku
riyra tikroji Dievo valios 
reiškėją.

^■■'Taigi matome, kad Dievas 
( Užtektinai mums dąvė prie

monių, kad Jį galėtume pa- 
? žinti. Tik mums reikia no- 
. rėti susipažinti su tikėjimo 

’ dalykais, o šaltinių turime
■ pakankamai.

, Daugiausia klaidų žmonės 
pūdaro dėl savo tikybos ne
žinojimo. Tikyba mus mo
kina, kad Dievas yra Aug- 
ščiausioji Esybė. Kad Jisl 
viską sutvėrė iš nieko. Kad 
sutvėręs pasaulį, Dievas sa
vo galingiausia ir išmintin
giausia Apveizda viską už
laiko ir sutvarko. Tikyba 
mums skelbia ir dažnai pri
mena, kad Dievas ne tik Su
tvėrėjas, bet ir Teisėjas. 
Kaipo teisingiausių teisin
giausias, Dievas nepakenčia 

" pikto ir už jį baudžia, bet 
L. kaipo gausiausias dorovės 

šaltinis, Jis gausiai užmoka 
į už visą gerą ką žmogus pa- 
įt daro. Tuo būdu tikyba ne- 

-tiktai supažindina mus su 
Dievu, bet ir priverčia dorai

■ įgyventi, nes teisingas ir ge
ltas. Dievas mato visus mūs
garbus ir juos atsimena.
y Tikyba mus mokina, kaip 

‘ reikia Dievas garbinti. Jos 
apšviesti, mes žinome, kad 

^ Dievui geriausia tinka vidn-
- jinė pagarba, vadinasi, mfi- 
^bų sielų ir širdžių pasiauka

usimas; kad,maloniausia Jam
auka, tai Jo Sūnaus kan- 

į* šios paminėjimas bei šv. Mi- 
į jšioa, Tikvba mus mokina,
- kad svarbiausioji dorvbė tai

kurį Kristus labjausia .my
lėjo ir kuriam savo Motiną 
paliko globoti, kuomet jau 
paseno ir ilgu pamokslų nei 
galėjo sakyti, dažnai karto-1 
davo šiuos žodžius: “Vaike
liai mylėkite viens kitą.” Jo 
mokiniams jau nusibodo 
nuolatos klausyti tuos pa
čius žodžius ir jie jo paklau
sė^ kodėl vis tą patį kartoja. 
Šv. Jonas jiems atsakė, kad 
tai yra svarbiausias Viešpa-I 
ties Įsakymas ir jei kas tą 
išpildys, viską išpildys. Ga
lima drąsiai sakyti, kad ti
kybos mokslas tai Dievo ir 
artimo meilės mokslas.

Pagaliaus tikybos mokslas j 
išriša ir žmogaus klausimą. 
Mums tenka pastebėti, kad 
žmogus gąn keistas sutvėri
mas. Jis savyje talpina dau
gelį priešingi) dalyku: kilnią 
minti ir žemus geiduliui; I nuveikti, reikalinga 
augsią dorą ir blogus palįn-| tvirto pasirižimo, kad 
kimus. Kaip jis gali tą sa
vyje suderinti? Žmogaus 
protas tikėjimo neapšviestas 

į nieku gyvu negali to supras;
ti nei išaiškinti. Gi tikėji- 

. mas mus moko, kad žmogus 
buvo sutvertas nekaltas ir 
kilnus Bet kuomet nusidė
jo, j° prigimtis pakitėjo. 
Viskas ten susimaišė. Pali
ko s dar jame kiek nekalto 
žmogaus liekanų, bet jas 
nuslopino nuodėinėc pasek
mės. Kuomet Kristus mus 
atpirko, tai jis ištobulino 
geresniąją žmogaus dalį iri eitų be jokios žymesnės reik- 
pasmerkė blogesniąją. Su §mės, mes privalome padary- 
Jo malonės pagelba mes ga- ti tvirtą pasirižimą padaryti 
lime išauklėti savyje gėrės- ką nors tokio, kas mums pri- 
nijį žmogų ir pavergti blo-Įmįntų tas garbingas sukak- 
gesnijį.

Tat mokykimės tikybos, 
nes ji net ir šiame gyvenime 
apsaugoja mus nuo daugelio 
klaidų ir nelaimių.

’ j

O šventas darbe — žemės turte, 
O šventas darbe — dvasios žiede, 
Tu amžiais moki burtus kurti, 
Tu amžiais Saulės himną giedi!

• i 
i
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Kur tavo rankoj kūjis dunda 
Ai- cirkelis matuoja dangti, " 
Ten žmoguje Kūrėjas bunda, 
Ten laimė supa varpą žvangi).

Tu amžiais kaip galiūnas augsi 
O šventas darbe — Dievo duotas, 

- Tu amžiais kaip galiūnas augsi 
Ir amžiais būsi vainikuotas!

v

1927. X. 20.

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ!

A. L. R. K.z Federacijos 
skyriams, Centralinėms or
ganizacijoms, draugijoms ir 
visiems Federacijos sandar- 
bininkams ir rėmėjams lin
kime Laiminąu 1928 Nauju 
Metų! / ‘ .

Fed. Sekretorijatas

Pirmadieny, Antradieny ir
Trečiadieny ?

r Vilma Rankv-Itonald Colman i 
“THE MAGIU FLAME”

REGINAI.!) DENNY j 
“ON YOUR TOES”

Pirmadieny—5 dideli aktai vodevi
lio ir Strsuid Orkestrą 

Antradienio vakare—Kabaretas

■ .

Ketvi rtadieny. Penktadieny 
ir Šeštadieny

1“Lietuva”
L '

Iš KATALIKŲ FEDERACIJOS CENTRO

PASJFĮŽIMAS

Norint ką nors naudingo 
labai
savo

užmanymą įkūnijus.
Daug yra žmonių, 

jaučia ir aiškiai mato savo 
klaidas, bet jiems stoka pa- 
sirįžimo ir tvirtos valios, kad 
savo pasirįžimus išpildžius.

1928 m. lietuviams yra ga
na svarbūs metai, nes šiais 
metais visi tikrieji lietuviai
džiaugsmingai minėsime Lie- naudotis plačioji visuomenė 
tuvos dešimties metų nepri
klausomybės paskelbimo su- 
kaktuves^ . •* .

Kad tos sukaktuvės nepra-

kurie

mūsų geriausių norų galime 
savo jaunuoliams duoti.

Bet Tėvai Marijonai pa
tys yra nauja organizacija’ 
ir savo jokio turto neturi y tą 
ką turėjo sudėjo aukščiaus 
.minėtai Bernaičių Kolegijai 
vietos užpirkimui ii- pirmu
tinio labiausia reikalingo 
mokyklai namo pastatymui, 
kur sutalpinta visi mokyto
jai ir Kolegijos pirmos kla
sės. Pradžia jau padaryta, 
bet kad ta Kolegija galėtų

“AVĖ MARIA” 150 KALBŲ

“Sveika Marija,” išvers-

tuves. Veltui būtų visos tos 
paneštos aukos dėl Lietuvos 
nepriklausomvbės, jei mes 
nesistengtume tą sunkiai iš
kovotą nepriklausomybę pa
laikyti.

Amerikos lietuviai, sulig 
savo išgalės ir supratimo, dė
jome aukas, davėme žmonių, 
auklėj ome Lietuvai vadus,

ta ir surašyta 150 kalbų, su- Į kad tiktai Lietuva būti) lais- 
daro dalį papuošalo Dievo 
Motinos garbei pastatytosios 
bažnyčios. Ta bažnyčia yra 
ant Rafatos kalno 30 mai
lių atstu nuo Jeruzalės mies
to.

Vėliavos ir Organi

yra reikalinga pastatyti di
delis Kolegijai tinkamas na- 
,mas. ;■ .

Kadangi Kolegija tarnaus 
Amerikos lietuvių visuome
nei, taigi tos visuomenės pa-! 
reiga paremti savo lėšomis 
tą Kolegiją pastatyti.

Šiais Lietuvos dešimties 
metų nepriklausomybės su
kaktuvių metais, padaryki
me tvirtą pasirizimą skirti 
dienos uždarbį Amerikos lie
tuvių Bernaičių Kolegijos 
naudai per Tėvus Marijonus 
Chicago j e.

Jei mes dėjome aukas'Lie
tuvos nepriklausomybei iš
kovoti ir ją palaikyti ir da
bar kas metas nemažiau vie
no milijono liti) prisideda
me tai nepriklausomybei 
palaikyti, taigi turime neuž
miršti ir savo vaikelių liki
mu ir jų tinkamu išauklėji
mu, kuri galės duoti tiktai 
lietuviška katalikiška Kole
gija-

Ana BrookĮvno katalikai, 
kurių yra apie pusė milijo
no, trys metai atgal sudėjo 
du milijonu dolerių katali
kams High School įsteigi
mui, nejaugi mes Amerikos

Lš’ TAUTOSAKOS 
DAINA

(Iš gruzdiečio knygnešio aš aš Mode
linis Slančiausko užrašų)

Smiltiniai takeliai, 
Piltiniai keleliai, — 

Žirgelį sušildžiau, 
Patkavėles sudildžiau, 
Kol panele siekiau.

Pririšo žirgelį
Prie nitų darželio, 

Ir išėjo panele
• Iš rūtelių darželio —
■ Klausia juodbėrėlio: 
j Žirgeli mano!

Juodbėrėli mano!
Pasakyki, žirgeli: 
Koks budelis bernelio?
Kokia natūrėlė?

— Pažiūrėk, panele,
Ant mano garelio, — 

Koks ant manęs garelis. 
Toks bernelio budelis, 
Tokia natūrėlė.

Jojo per lankelį,
Pamatė kruogelį, 

Kai prijojo kruogelį, 
Sėdo nuo žirgelio.

Pririšo žirgelį
Prie karčiamėlės, • 

Žvingavo, trinkavo 
Per dieną neėdęs.

O jis pats bernelis
Naujoj karčiamėlėj — 

Šukavo, rėkavo 
Karčiamoj už stalo.

Saugokis, panele,
Pijoko bernelio,— 

Pragei’s mane ir tave 
Ir matušės kraitelį, . 
Tėvo pasogėlę...

P. S. Šio vėlionies knyg
nešio pomirtiniai tautosakos 
užrašai randasi pas laikraš
tininką Leoną Vitkauską.

1
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ŠAI.I.Y O'NEII. i 

“B E C K Y” Į 

-,1*

“SIRONGHEART” 1

“The Retum of Boston
Blackie”

.r

tai musę specialybė ir ilgų metų prak- 
: tfka. Darbas artlstiSkas. Kainos Šėmos. 

I ____ ..
t., . „ . , . . . ‘ M. A. NORKTTNAS .
fteilę turėsite viens prie ki- 10 pašant st, Lawra«w, ym.

| 'meilę, “Iš to žmonės pažins, 
^*gfcąd jūs Mano mokiniai, jei»

va ir nepriklausoma valsty
bė. Dabar.-kuomet Lietuva 
jau minės dešimties metų ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktuves, mes pasilikusie
ji Amerikoje turime padary
ti tvirtą pasirizimą, kad ir 
mes savo tautinį susipratimą 
ir gyvybę palaikysime, ne 
tiktai mes ateiviai iš Lietu
vos. bet ir savo vaikelius iš- 
auklėsime toje pat dvasioje.

Kad* tinkamai galėtume 
savo vaikelius išauklėti.'bū
tinai reikalinga tam tikros 
mokyklos^ kurios tuos mūsų 
vaikelius auklėtų lietuviško
je katalikiškoje dvasioj.

1 Tėvai Marijonai yra’įstėi- 
gę bernaičiams Kolegiją ne- 

J toli Chicagos, kur yra moki
nama pilna valstybės reika
laujama programa. Da dau- 
giaus, nes ten mokinama ir 
lietuvių kalbos, istorijos, ge
ografijos ir taip toliau. Te- 

’nai mūsų bernaičiai gauna 
pilną auklėjimą kokį sulig

TIKIS

LIETUVOS
* Per BREMEN’Ą

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUHBMS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riais— tik miegamieji 

KOBTH GERMAN 

LLOYD 
65 Statė St., Boston, Mass. 
Arba pas bile vietinį agentą

■ ■ ■■ ■ ■ - ......... — i. , , ■■

PENKTADIENIO VAKARE—SAM COHEN’S .MĖGĖJAI |
1‘ilųa d 
Estrada ' 
1 k>vanų 

* 1
- 'Al

ŠEŠTADIENY jm> pietų—Vaikams Dovanų vaidinimas. 
Vakare—Pirkėjų vaidin imas

• \ \

ŠIS KUPONAS
su 20cv geras <le! suaugusių bile koki vakarą, išskiriant sekma
dieni arija holidays. ' s

PRANEŠIMAS IR PADĖKA ;

Šioje gruodžio 17je dienoje, 
metinėse Lietuvos Respublikos 
Revoliueijinės valdžios sukak
tuvėse, pildant Chicagos lietu
vių gruodžio 4 dienos masmi-

X

tingo dalyvių norą, tenka 
mums maloni pareiga siųsti L. 
Resp. Prezidento A. Smetonos 
vardu ir adresu Lietuvos Rau
donajam Kryžiui minėto mi
tingo kabeliu lėšų likučius 
200 litų, Unievrsal Statė Ban
ko draftu No. 277.

Širdingo dėkingumo reiškia
me programo vedėjui Jonui 
Ločaičiui, pp. Saboniams už 
muziką, kalintojams: Adv. 
Bradclmliui, Adv. Mastauskui, 
Kun. Vaičiūnui, Liet. Armijos 
Leitenantui Zamkui, Dr. Dran- j 
geliui, kup. Dr. Matulaičiui, j 
mitingo dalyviams ir aukoto
jams.

Speeialė padėka šiuomi tei-’į 
kiama kun. kleb. ATbavičiui už ■ 
suteikimą dykai salės, kurioje 
liuosai tilpo virš tūkstančio 
mitingo dalyvių.

Su pagarba,

K. Draugelis, pirm. 
V. M. Stulpinas, rast.

4
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L. KAT. MOTERŲ DR-JOS 
ATSTOVĖS P. F. PIKČI- 
LINGIENĖS PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS
"V" “‘■"H

ALRK. Moterų Sąjungos už
kviestoji Lietuvos Kat. Moterų* 
Dr-jos atstovė .poni Fr. Pikčį- 
lingienė laimingai aplankius 
Scrantono — AVilkes Barre’ų 
lietuvių kolonijas, tęsia savd 
maršrutą toliau.

Apie sausio pabaigą gerb. 
atstovė pradės lankyti Mass< 
valstijos lietuvių kolonijas. <-

Gerb. p. Pikčilingienė laii* 
kys šias kolonijas:

Saus. 1 d. Mahanoy City, Pa, 
Saus. 2 d. Shenadoah, P&- 
Sausio 4 d. Mt. Carmel, Pa. 
Sausio 6 d., Sliamokin, Pas 
Sausio 8 d. St. Clair, Pa.^ 
Saus. 9 d. New Phija., Pa. .
Sausio 10 d. Seltzer, Pa.-
Sausio 14, Minersville, Pa. ?5

Maršruto Reng. KtrirnSF 
’_________ __ —-

REDAKCIJOS ATSAKYMU
Seniui, Morcester, Mass. • — 

Korespondencijos apie 40 vai 
atlaidus nedėsime, nes ja« 
“Darbininke” tilpo kito mfls’Ę 
korespondento.

LIETUVIAI!!
(“Lietuva”

' * I

BALTIK O AMERIKOS LINIJA I 
tai pirmutinė laivinė bendrovė

Kurios Laivai Pralaužė Kelią Iš 
Amerikos New Yorko 

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
siunčiant du laivu pernai o jau net J 

penkis šįmet

I
LIETUVON ir iš LIETUVOS 

per Hamburgą
Mūsų 3 vary kliu garlaiviais: 
New York (naujas), Ham- 
burg, Deutschland, Albert 
Bailiu, Resolute, Reliance, ir 
populiariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphalia, 
Thuriugia. Savaitiniai išplau. 
lamai iš New York’o — gar- 
laivais Thuriugia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.
Asmeniškai vadovaujamos 

Europines kelionės
| $203.00 iš New York’o į . 
į Kauną ir atgal 
Į (Karo taksai ekstra) 
Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimų x ir kitų 
informacijų kreipkite pas: 
Hamburg-American Line 

United American Lines, Ine. 
General Agents

131 Statė St, Bartos, Mass.

I

i

> KAINOS IAIVAKORČIŲ Į- 
KLAIPĖDĄ

s Trečia klesa--------------$107.00
| Ten ir atgal tiktai----- $181,00
; Turistinė III klesa----- $117.00
I Ten ir atgal tiktai—$196.00 
5 Valdžios taksai atskirtum. «

_______________________4
LAIVŲ IŠPLAUKIMAI 

“LITUANIA” — 31 Sausio' 
“ESTONIA” — 21 Vasario 
“LITUANIA” — 13 Kovo

2

a

Žiniom Kreipkitės į Vietos Agentą Ar j Bendrovę
. BALTIC AMERICA LINE

8 Bridge Street New York, N. Y.

1

✓

• «

“TIESOS AIDAI”

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams.,...........
Atskira knygelė.....................................

Adresas: “TIESOS AIDAI’
1624 E. Pails St,

MM Am MM

■

/
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Vjg 
n.$1.20

...lOe.
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O verkiau aš, pamačius, kaip žūva, jaunystėj 
Kaip vysta žiedai— . • ,
Aš verkiau — mano širdį miltinai apkerėjo 
Saldūs saldūs nuodai.

M*;
1

j ? v"--

Ir išvydau — tai tu iš kalnų mane nioji, 
Mano motina tu !
Sugrįžtu į tave, mano mūza baltoji! 
Sugrįžtu, sugrįžtu—

«

J 4-

Sugrįžtu | tave, mano mūza baltoji!
Sugrįžtų.. . l - ! *
Aš buvau ten, kur džiaugsmas, kur taurės putoja^
Kur pilna šviesos ir žiedu— ’ ’1; 1

Aš mačiau, kaip jaunystė žemės pokiĮv juokės 
Aistri ir nuoga.
Aš mačiau, kaip jaunutė nualpo suvyto
Po nakties uždanga. - .

■
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* Pohlialied every TUESDAY and PBIDAli r
—-r

JOSBPH’S UTHUAKIAirB. a A9BO<3UnOVOr LABOS 
" ■ • • -

i M mcMMi-dam matter SepL 12,1815 at tbejgort ai Boatou. Ma^> 
oneter the Act ot Mareh S»

aca tor mniling at special rate of postą* provitM for ln £ectton IK* 
Act of October & 1817. authorfaed <m Jol7 IX 1M**

IB8CBIPTI0NBATES: PRENUMERATOS KAINA:
yearly .........  >A50 Amerikoje metams  ............... .$4.50
yearly ........... $5.50 Užsieny metams.......................... $550
• once per week yearly. .$250 Viena kart savaitėje metams ....$2.50 

Forelgn once pe: week yearly....$3.00 Užsieny vieną kart savaitę) met. $3.00

“DARBININKAS”
166 West Broadway Sonth Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

PRADEDANT 1928-US 
METUS

■ ■ i . ■ i ■
t * *

. Nereikia nė kalbėti, kad trokštame ir linkime, kad 
£ ^naujieji 1928 metai būtų laimingi netik LDS. nariams, 

mūsų skaitytojams, ir draugams, visai mūsų išeivijai ir 
į-ypač mūsų tėvynei, Lietuvai- Troškimai ir linkėjimai 

ką daug tegelbės, jei prie jų nepridėsime daug nuo- 
T;; sirdaus ir apgalvoto darbo, ypač gerai apgalvoto, nes 

vien nuoširdumo nepakaks. Štai kad ir anoji meška pa- 
_ sakaitėje, dirba nuoširdžiai, prakaituoja, bet iš to'jos 

darbo nėra naudos, nes .ji nesugeba galvoti. Pasiryžę 
t dirbti ateinančiais metais turime pažvelgti į praeitį ir 

atydžiai apskaitliuoti. ką ir kaip veikėme praeitais me
tais, kas nuveikta, kame esame apsileidę, kur suklydome. 
Apie savus reikalus parašysim vėliau, dabar apie Lie
tuvą.
; Šiandien visų Amerikos lietuvių akys yra nukreiptos 

į Lietuvą. Netik akys, bet ir širdys, daugiausia pilnos 
kur nekur su vilties kibiršte, liet visos tikni tė- 

& vynainių širdys yra tėvynės meilės kupinos. Ką mes 
ąmerikiečiai bsame nuveikę Lietuvai praeitais metais? 
Ką mes galėjome jau nuveikti? Nedaug mums tebuvo 

įleista pagelbėti Lietuvai tėvynei.
• * •

1927 metais prasidėjo protestų banga po bolševikų ko- 
mauda. Tik katalikai tesuprato, kas ir kieno tikslams 

t uorėj o pasižvejoti sudrumstame protestų sūkury. Kata
likų spauda perspėjo Amerikos lietuvių visuomene, jog 

tikslas yrą,, duoti bolševikams progos pasipmi- 
gaųti'iš nesusipratėlių. Tuomet katalikus puolė visi, ne
išskiriant ir tų, kurie dabar yra aršiausi fašistai. Netik 

^‘Laisvė,” bet ir “Naujienos” ir “Keleivis” ir “Sanda
ra” ir net dabartinė Voldemaro garbintoja “Vienybė” 
/ vaišino katalikų spaudą fašistų vardu. Dabar jau virš- 

minėti laikraščiai patys suprato, kad jie tuomet buvo 
aklais “Laisvės” ir “Vilnies” įrankiais ifdabai* nebeno- 
ri nei kalbėti apie kokius ten “bendras priešfašistinius 

. frontus” su raudonaisiais.
. ’ Mes Amerikos lietuviai katalikai galime pasididžiuoti, 
.kad 1927-ais metais, nežiūrint į aštrią partijų kovą Lie- 
| tuvoje, nežiūrint į diktatūrą su visais jos gražiais priža

dais ir negražiais darbais, nesidavėme įsivelti į partines 
s-kovas, nesidavėm nuvesti kuriai nors partijai, netapome 
netik aklais, bet ir paprastais partizanais. Kuomet “Vie- 

ynybė,“ “Dirva” ir “Amerikos Lietuvis” su savo skaity- 
«£-tojais tapo aklais Voldemaro diktatūros garbintojais; 

^ykuomet socialistų ir sandariečių srovės aklai gyrė Šleže- 
/^/vičiaus juodą sojuzą su priešvalstybiniais gaivalais ir lic- 
W a^aras> kad jie nebešeimininkauja Lietuvoje; kuomet 
■įg^jie.lygiai aklai keikė tautininkus, — mes, katalikai, džiau

gėmės, kad mūsų tėvynė nusikratė antilietuviškų šeimi
ninkų ir laukėme, ką jos naujieji šeimininkai veiks. Lau
kėme ilgai. Jie žadėjo daug. Jie smerkė partyviškufną, 
įe dėjosi tikrais patriotais, kuriems rūpi ne partija, bet 

"tėvynė. Jie žadėjo pataisyti konstituciją. Ir ko tik jie 
•'nežadėjo! Susipyko su krikščionimis demoktatais. Pra- 
«ęjo kampaniją prieš kr-demolcratuš, ėm.ė juos šmeižti,’ 

^primetinėti jiems partinį egoizmą. Mums nei galvoj ne- 
vo ginti krikščionis demokratus. Vis laukėme daug 

žadėtų darbų. Ir nesulaukėme. Ir matomai negreit dar 
/tesulauksime. Gal niekuomet.

Diktatūra ir cenzūra, aštri ir pirma, vis labiau aštrė- 
o. Valstybiškai nusistatę žmonės protestavo teisėtai, Pa

jaujai, Plečkaičiai pučus darė, arba ieškojo talkininkų 
'prieš diktatorius Lietuvos priešų tarpe. Kaip visur, taip 
■ ir Lietuvoje su diktatūra eina greta egzekucijos ir kalėji- 

nai. Bet už vis blogiausias, nedovanotinas tautininkų 
įtasižengiirias, tai LIETUVOS ARMIJOS ĮVĖLIMAS 
POLITIKĄ. Armijos įsipolltikavimas gręsia Lietuvai 

chaosu ir nepriklausomybės praradimu. Jei tiesa, kad 
.nėra dūmų be ugnies, tai sprendžiant gandais apie Lie
tuvos karininkų intrigas, atrodo kad velnias kaskart 

rkiau'kuria ugnį Lietuvos armijoje, ir kad toje pra- 
r gališkoje politikavimo ugny kepa ne tik aukštesnieji ka- 

' ai, bet ir Žemiausi leitenantai. Gen. Žukauskas iš
važiavęs neribotam laikui užsienin, nes karininkai jo ne- 

usą; Petrtlitis esąs areštuotas; orpričnikui—leite-
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s Lietuvai 
santykius su Lenkija. Tada 
Lietiivos-seksportui atsidarys 
tų naujau trinkos, pradėtų 
plaukt milžiniškas tranzitas, 
Nemunu eitų lenkų medžiai, 
Lietuvos ūkis pradėtų augti, 
kaip ant mielių, iždo paja
mos padidėtų* keliomis de
šimtimis mil. ir visiems bū- 
tų geralT Taip jie giedojo 
Kopenhagoj ir Luganoj 
1925.m. Ir deja, reikia pri
pažinti, kad tas viliojantis 
lenki! piešiamas vaizdas 
kartais veikė į kai kuriuos

& . I

naivesnius lietuvius.
Tuo tarpu, bent kiek jį 

panagrinėję, mes rasim, kad 
tai yra gražus miražas leng- 
vatiikams vilioti.

Sakoma: atsidarytų Lie
tuvai naujos rinkos. Atsi
daryti), tik ne Lietuvai, o 
Lenkijai. "

Ką Lietuva galėtų ekspor
tuoti Lenkijon? Žemės ūkio 
produktus?

Lenkija pati laužo galvą 
ne mažiau už mus ir neži
no kur dėti savuosius žemės 
ūkio gaminius. Javai, gyvu
liai ir jų produktai, mėsa, 
sviestas — visa tai lenkų ga
minama ne tik kiek yeikia 
sau, bet ir-eksportūi. Pasi
taiko, kad pramonės šalys 
pasikeičia savo pramonės 
gaminiais; bet žemės ūky at
vežamieji produktai gali 
konkuruoti su vietos pro
duktais tik ten, kur yra di
delis skirtumas gamybos są
lygose. O Lietuvoj ir Len
kijoj žemės ūkio gamybos 
sąlygos yra maždaug vieno
dos, ir todėl nei Lietuva 
Lenkijoj, nei Lenkija Lietu
voj savo;; gaminiais konku- 
ruoti negali. Transporto iš
laidos, nekalbant jau apie 

Kadangi ekonomika ir ū- muitą, tokios konkurencijos 
kio reikalai šiandien stovi 
pirmoj vietoj, tai lenkai bei 
jų agentai ima savo tikslams 
daugiausia argumentų iš 
šios srities. Jie sako: — be 
Lenkijos Lietuva ūkiškai 
gyventi negali. Ji skurs, 
vegetuos, bot gerovės nema
tys. Visai kas kita, suregu-'sai maža. Tilmansas, Šmitas,

Mes senai esame pasfe 
ję ir esame jau ne sykį rašę, 
kad tautininkai su Voldęma- 
rų. prięšaky neapgalvotai šo
ko skųsti lenkus Genevoje ir 
kad jie ten susilaukė visai 
ne to, ką tikėjosi gauti. KacĮ 
taip, o ne kitaip ištiknjjų y- 
ra, įrodo kad ir žemiau tel
pantis straipsnis ištysai per- 
spauzdintas iš valdžios ofi- 
cijozo “Lietuvos.” Mes pil
nai sutinkame su straipsny 
išreikštomis mintimis. Įdo
mu, kad yra tai ne kokio 
bendradarbio bet pačios re
dakcijos vedamasai straips
nis ir jis telpa “Lietuvos” 
275-me numery iš gruodžio 
5-tos, t. y. tos dienos, kuomet 
lietuvių-lenkų klausimas tu
rėjo būti iškeltas Genevoje! 
Bet jau gruodžio 10-tą Vol
demaras padarė su Pilsuds
kiu taiką!

Praeity lenkams pavyko 
įvesti Lietuvą luiijon dau
giausia dėka to, kad jie mo
kėjo suvartoti įvairias prie
mones. Jie gązdino lietu
vius ginklu, baugino visokio
mis nelaimėmis ir drauge vi-i 
liojo ekonomine nauda; Ir 
kas svarbiausia, stengdavosi 
rasti pačių lietuvių tarpe ša
lininkų.

Panašiai eina prie tikslo 
lenkai ir šiandien. Be to, 
jie stengiasi sųgestijonuoti 
lietuvius gražiomis ekonomi
nėmis perspektyvomis. Len
kai gązdina lietuvius . čia 
Pilsudskiu išdaviku, čia 
Plečkaičiu, čia abejais kar
tu ir dar mobilizacija.

neleidžia.
Vadinasi’ tai, kas sudaro 

daugiau kaip 80% mūsų eks
porto. Lenkijoj rinkos rasti 
negali. '<

Apie pramonę nėra ką ir 
kalbėti. Galinčios ekspor
tuoti pramonės pas mus vi-

tuvės turi tiek konkurentų 
Lenkijoj, kad net ir nesant 
jokiems muitams jos nepa
jėgs konkuruoti.
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Taigi, kaipo rinka mūsų 
eksportui, mes Lenkija nei 
kiek negalėtume pasinaudo
ti.

Visai kas kita Lenkija. 
Balstogėj, Bielicoj, Lodzėj, 
Galicijoj ir kitur, o ypač 
prijungtose nuo Vokietijos 
Silezijos žemėse, Lenkija 
turi gerai išsivysčiusią eks
porto pramonę. Lenkai vež
tų pas mus eukrų, kurio im
portas pas mus sudaro apie 
20 milijonų, audinius, kurių 
įvežama už sumą arti 50 mi
lijonų, žibalą ir benziną, ku
rio mes suvartojam už G 
mil., akmens anglies, kokso, 
briketų, kurių įvežama su
mai 14 milijonų, geležies ir 
skardos, kurių įvežama už 8 
milijonus. Taigi imant tik 
stambiomis pozicijomis, ma
tom, kad lenkai, ypač turė
dami šiek tiek lengvatų, ku
rių jie žinoma pasistengtų 
geruoju ir bloguoju iš mūsų 
gauti, galėtų padengti žy
mią pusę mūsų eksporto. O 
kur gi daugybė visokių 
smulkesnių dalykų, kuriuos 
lenkai gamina ir kuriuos 
mes įvežam ? Jau dabar ver
žiasi visokiais aplinkiniais 
keliais lenkų cukrus, manu
faktūra, anglis ir kitos pre
kės. O kas gi būtų nusta
čius normalius santykius ir 
ypač lenkams gavus lengva
tų?

Daug kalbama dar apie 
tranzitą iš ir į Lenkiją per 
Lietuvą..Bet niekas nepa
rodo, iš kur ir kuria kryp
tim tas tranzitas eitų. Mes 
žinom, kad Lenkija prekybą 
veda su šiomis valstybėmis, 
'surašius jas čia sulig apy
vartos didumu: Vokietija, 
Austrija, Čekoslovakija, An
glija, Amerika, Prancūzija, 
Rumunija, Italija, Olandija, 
Vengrija, Danija, Belgija, 
Latvija, Rusija, Šveicarija, 
Švedija. Visos tos valstybės 
guli arba i vakarus, arba į

•i
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“Tavo laimė ne čia, kur vainikai ir vynas, 
Tavo kelias ne čia!
Ir klaikus, kaip bedugnė, ir skaidrus kaip žvaigždynas? 
Tavo kelias nakčia.”—

per Lietuvą, tad, supranta
ma, lenkai pirmiausia rū
pinsis duoti uždirbti savo 
geležinkeliams ir uostams, o 
ne Lietuvos.

Klaipėdos uostas, kurį 
mes turim pirmiausia gal
voj, kalbėdami apie santy
kius su Lenkija, bus arčiau
sia tik iš Vilniaus ir tik ta
da, kai .bus tiesifginis gele
žinkelis Vilnius—Kaunas— 
Klaipėda. Šiandien, susisie
kiant geležinkeliais, Ryga ir 
Karaliaučius yra lygiai toli, 
kaip ir Klaipėda. O kadan
gi vežant prekes iš Vilniaus 
per Rygos ar Karaliaučiaiis 
uostus lenki! geležinkeliai 
daugiau uždirba, tai supran
tama, kad lenkai ves tokią 
tarifų politiką, kuri neleis
tų prekių per Klaipėdos uo
stą. Pamirštama, kad kiek
viena nepriklausoma val
stybė tranzitui pakreipti tu
ri galingą Įrankį — geležin
kelių tarifą. Suprantama, 
kad lenkai tą tarifą naudos 
taip, kaip jiems bus geriau, 
o ne Lietuvai.
Lietuvos ir su jomis per 
pietvakarius į rytus nuo 
LietuVą jokio tranzito nega
lėtų būti. Pasilieka tik Lat-

*

vija ir Švedija. Bet su Šio-.J4^ 
mis valstybėmis lenki) pPe- 
kybą yra visiškai maža. Be. ą 

to, su Švedija tolumas tas j j 
pats per koridorių kaip ir . * 3

s. z* . •

Keleivių tranzitas? Kelei
vių tranzitas per Lietuvą 
galėtų eiti tik iš Vilniaus.' \ 
Bet kulia kryptimi? Vokie-'vJ| 
tijon? Taigi, iš viso keleivių 
judėjimo tepasiliktų tik ti 
kurie važiuoti) iš Vilnį 
Karaliaučiun. Ar daug 
turėtų Lietuva lielnof^j^^l^ 
žinia, kad keleivių tr P°r-.1J 
tas net ne visada apsimoka. w 
Geležinkeliai jei turi pelno, 
tai tik iš prekių transporto. ;- ?- 

Taigi, šiek tiek panagri-^^ 
nėję matom, kad iš garsaus * Į 
tranzito per Lietuvą iš Len- f 
kijos ar Lenkjjoų.pra1^1'''4-'*^ 
visiškai nieko nelieka. * 
• Daug kalbama apie mė- > 1 
džių plukdymus Nemunų. ' 
Daugiausia klaipėdiškiai, o< \ 
paskui juos ir kiti tvirtina,* • 
kad medžių plukdymas tuo- ? ’ 
jau pakeltų Klaipėdą, o ir-r 
visai Lietuvai būtų ne maža 
naudos. Bet ar "bandė kas t 
ištirti ir apskaičiuoti, kiek 
dar liko miškų Nemuno upy- .* 
ne ? Ar nežinia, kad lenkai ; ^ 
didelę tų miškų dalį iškirto, 
supiaustė ir išvežė geležįn- 
. 1 • • TT 1 • 1 • • • -
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nantai jau pradėję valyti kramolą ir revolverių pagelba likiška. Mes be pasigailėjimo kritikavome ir smerkėme 
bandę atversti Krupavičių i tautininkų “vierą;” Plecha
vičius pabėgęs ir t. t. ir t. t. Kad panašiuose ganduose 
yra tiesos, parodo kad ir Eltos pranešimas apie pulk.
Petraičio “susinervinimą.”

Vilniaus skundas ir Voldemaro rolė yra visiems gerai 
žinoma. Voldemaras padarė tą, ką Plečkaitis kėsinosi 
padaryti — susitaikė su lenkais. Plečkaitį užtat pasmer
kė. bet jjs mat buvo ne/diktatorfhs. Voldemaro smerkti v 
neleidžia jo paties cenzūra.

Visa .tautininkų politika 1927-ais metais, ypač per pas
kutinius kelius mėnesius visiems kuoaiškiausiai Įrodė, kad 
jiems žūt būt rūpi pasilikti prie valdžios. Jie turėjo ga
na laiko pravesti penkius referendumus, bet bijojo, kad 
referendumas išeis prieš juos ir nepravedė nei vieno. Kas 
tuomet likhj daryti? Šaukti seimas ir trauktis iš val
džios. Bet tegul ir nubalsuotų už referendumą. Reikia 
daryti rinkimai i seimą. Bet visos partijos eis prieš tau
tininkus. Čia vėl galimybė pralaimėti rinkimus ne tik 
į seimą, bet ir paties “visagalio” prezidento. Užtat nėra 
nei referendumo, nei rinkimų. Juo labiau kraštas bus 
diktatorių įerzintas, juo mažiau šansų tautininkai turės 
laimėti referendumą. Taigi tautininkų projektuojamas 
referendumas, matyt, niekuomet neįvyks. Diktatūrai ne
simato galo. Aišku, kad taip būti visuomet negalės. O 
čia dar derybos su lenkais. Pad/etis liūdna.

Mes Amerikos lietuviai katalikai nieku būdu negali
me remti tokios partijos ir tokių žmonių, kurie virš viso 
kito stato sąvo asmenines ambicijas. Tokia partija da
bar yra tautininkų partija. ♦ ” •

Ar mes remiame krikščioniškas partrjns, liaudininkus, 
ar. kurią kitą partiją? Turbūt nesuklys)me sakydami, 
kad NE. Mums nerūpi jokia partija, mes neperšame j 
valdžią jokios partijos, ar ji bus katalikiška ar ne kata-

keliais Vokietijon ir pei^T 
Dancigą užjūrin? Lenkai^ 
tyčia taip sumažino tam tik-- 
romis kryptimis geležinkelių^ 
tarifus medžiui, kad pilnai 
apsimoka medžius paruošus t 
vietoj lentomis ar popierme-< 1 w 
džiais vežti, geležinkeliais w 
Vokietijon ar užjūrin. Jei*^ 
gu lenkams būtų didesnis 
skaičiavimas plukdyti moA 
džius Nemunu Klaipėdoj * 
čia juos apdirbti ir siųsti to- J 
liau, -negu apdirbti vietoj ir- 
vežti savo geležinkeliais, tatv 
juk jie galėjo tai padarytu;-, 
Lietuva juk senai jau pa- 
skelbė medžius Nemunu lei<. 
džianti.

Jeigu kas sakytų, kac 
mišką eksploatuoja priva 
čios firmos,, o ne valstybė 
tai vistiek ir firmos, ypai 
anglai ar prancūzai būtų ra? 
dę priemonių išgauti iš len-" 
kų vyriausybes medžių pra- j 
leidimą Nemunu Bet, ma-A 
tvt. niekas tuo rimtai nesi// 
interesavo, nes niekam n 
vo tas kelias siarbu.

Angių vyriausybėiki 
m. kėlė tą klausimą Ka 
bet, paskelbus Lietuvos j 
riausybei plukdymo

liaudininkus, kuomet jie susidėjo su priešvalstybiniais ir 
prieštautiniais gaivalais. Smerkėme lygiai ir kitas par
tijas, neišskirant ir krikščioniškųjų, jei mums rodėsi, kad 
jos klysta. Ne partijos mums rūpi, bet Lietuva, jos vie
nybė, jos nepriklausomybė.

Užtat šiandien smerkiame tautininkus, nes jie rodo 
nepažabotą partinį egoizmu. Užtat šiandien pritariame 
krikščionims ir liaudininkams, kad jie pamiršta savo ki- 
virčius ir eina į talką ir rodo norą dirbti tėvynei išvien. 
Jei prie tos talkos prisidės dar ir social-demokratai ir pa
sirodys, kad jie yra pasiryžę nuoširdžiai dirbti tėvynės 
labui; remsime ir jų geras pastangas, taip pat kaip kad 
galime užgirti rimtą talką Vokietijos katalikiškojo Centro 
su socialistais. Iš .kitos vėl pusės, jei katras iš talkininkų 
parodytų partinį egoizmą, mes esame pasirengę tokią par
tiją smerkti, nors ji būtų ir katalikiškiausia.

Ką mes amerikiečiai galime nuveikti Lietuvai, jei jos 
diktatoriai nė su Saviškiais namie nesiskaito? Galime ne
mažai padaryti. Viešoji opinija yra galybė su kuria 
skaitosi net galingiausios valstybės. Ne veltui tiek pini
gų išleidžiama propagandai. Aiškus mūs pačių nusista
tymas, laiškai giminėms į Lietuvą nušviečiantys tikrą jos 
padėtį, kurios jie per cenzūrą negali matyti, bus tai tūks
tančiai daugiau balsų, kurie kasdien būbni ja diktatoriams 
į ausis, kad jie veda Lietuvą prie bedugnės krašto. Anksr" 
čiau, ar vėliau jie turės noroms nenorams nusilenkti prieš 
taip aiškiai reiškiamą tautos valią.

-r

■ Tegul tai- bus visų :mūsų pąsirįžimas pradedant Nau
jus Metus padirbėti, kiek kas išgali, kad įdėtu vos vaikai 
vėr sueitų vienybėm kad Lietuvoje pamiršti! partines ir 
asmenines ambicijas, o čią esantieji lietuviai nesiduoti) su
vilioti nei fašistams, nei raudoniems “antifašistams.”
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- gonistui žodį: meluoji! • Jis 
'į be abejo pasakytų: Tamsta

’.7 r-iX~
iv* “ulzi — tai jau kas, 

tiiekas žanaan ne- 
j. ' -

“D-kąs” kiek galint ven- 
į gią'asmeniu priri^b), bet 
. Retkarčiais, kad ir kažin klysti. Bet ant pppieros 
£ kąip nenorėtum, artimo paei- 
c lė verste verčia pakišti po 

nose veidrodį'įsisiūbavusiam 
partizanui, kuomet jis pa-, 
miršta ir laikraštininko eti- 
ką ir paprasčiausi padoru
mą.

“D-ko” redakcija savo 
straipsny paminėjo 17-tos 

' - gruodžio metų sukaktuves. 
" Tą patį padarė ir “Drau-

Vraščio straipsniai nepatiko 
‘ * Naų j ienų ’ ’ redaktoriui.
Nepatiko — tai nepatiko. 
Juk tam jis ir socialistas. 
Bet kam čia reikia koliotis? 
kam reikia kolioti “D-gą” 
dideliu melagiu, o “D-ką” 

'“mažesniu? Kam reikia pri: 
idėjiniams- kaišioti savo

priešams blogą valią? Juk 
meluoja tiktai blogos valios 
žmogus.

Dar taip nesenai tas pats 
“N-nų” redaktorius yrą ra-
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< “N-nų” redaktorius yrą ra-
3 * sęs, kad politiniuose, parti-

r niuose, idėjiniuose ginčuose

reikia prisilaikyti tos pačios

į A manome, kad “ N-nų ’ ’ redak-
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“. kėlė, tai ne dėlto, kad jie bū- 

tų. .juo ūkiškai . interesuoti, 
ty^;y:-?"bet dėlto, kad matė Lietu-

A*

> • - '

etikos, kurią vartojame pri- 
vatiniuose santikiuose Ne-

torius privatiniame pasikal
bėjime taip lengvai drėbtų 
į akis savo idėjiniam auta-

c

les, pamažu ir Anglija nu
stojo interesuotis. Matyt, 
medžiams gabenti atsirado 
kiti, neblogesni keliai kaip 
Nemunas.

Jeigu lenkai Šį klausimą

lieti savo t 
kita. Čia i 
skels uz įžeidimą. Bet vis 
dėlto yra lygįai neetiška ir 
nemandagu.
“Lietuvos Žinios” straips

ny “Ar lietuviai psicholo
gai” labai teisingai pastebi* 
kad “vidujinėj mūsų kovą j 
mėgstama, tam tikrais neap
galvotais išrokavimais, mė
tytis kartais ir labai nepa
doriais įtarimais” ir pataria 
sekti ne vokiečių pavyzdį, 
kurie šiuo žvilgsniu yrą pa
našūs i lietuvius, bet pran-, 
cūzų ir ypač anglų, kurie 
vietoje užgauliojimų ir įta
rimų vartoja jumorą ir pa
tyrų. Su “L. Žiniomis” mes 
patariame p-nui “N-nų” re
daktoriui: “Daugiau vietos 
jumorui, satyrai ir karika
tūrai, o mažiau Įtarimui, 
priekaištams, ir visas poli
tinis (ųųo savęs pridursime: 
ir laikraštinis “D-ko” Red.) 
gyvenimas bus ne tik links
mesnis, bet ir padoresnis, 
kultūriškesnis ir žymiai vai
singesnis.”

Keiksmų ir špygų badymo 
taktika iliustruoja ne priešų 
klaidas, liet tik iliustruoja 
paties “kovotojo” ūpą ir ne
kultūringumą.

ų
Komercinė oriaivininkvstė 

žymiai išsivystė7per^pereitus 
dvyliką mėnesių.- Pradžioje’ 
1926 m. buvo sekantieji oro 
keliai—Transcontinental ke
lias iš New York’o į San 
Franeisco, - Ohicago - New 
York vakaiinis kelias, ir dvi 
mažos svetimos kontraktiio- 
tos linijos. Bet ta§ tuoj per
simainė. Pašto Departamen
tas paskyrė naujus kelius ir 
naujos kompanijos organi
zuotos į trumpą laiką per 
visą šalį.

Šiandien reguliariški oro 
keliai apsupa net 7,628 my
lias. Kelionėms vartojama 
net 150 orlaivių, ir tie orlai
viai aplėks 16,690 mylių kas
dien. Prieš pabaigi) 1927 m. 
kasdieninės mylios dasiekia 
21,536, ir oro keliai inims a- 
pie 9,435 mylias. Suvirs 24 
milijonai žmonių 82 mies
tuose galės naudotis šia nau
ja tarnyste. j

Suv. Valstijų Komercijos 
Departmentas paženklina o- 
;ro kelius stiprioms elektros 
šviesoms, kad lakūnai galėtų 
rasti savo kelią nakčia, 
lįaipgi prižiūri nusileidimo 
vietas. Dienoj tie nusileidi
mo laukai paženklinti dide
liais ratais, kad lakūnai 
šviesoj irgi galėtų lengvai 
nusileisti. Nakčia aplink vi
sus laukus elektros šviesos 
parodo lakūnams kur gali 
nusileisti. Miestuose kur or
laiviai sustoja yra dideli 
laukai pavadinti “airports.” 
Nakčia apšviesintos. Čionais 
lakūnams pristatvta visoki 
reikmenai.

Oro keliai gali būti labai 
ilgi, su j^Jdžios laukais tar- 
pd-nfiestų. Transkontinen
tinis kelias yra 2,665 mylių 
ilgio, su apie 17 miestų su 
apsistojimo vietomis, tar
pais yra kiti laukai. Tas ke
lias yra apžibintas nuo New 
Yoririo iki Salt Lake City. 
Kuomet šviesa Įvesta nuo 
Salt Lake City iki San 
Franeisco orlaiviai galės 
lėkti nakčia ir kelionės bus 
greitesnės. Bet net ir dil
ba r laiškas pasiųstas iš Ne\v 
York’o vakare pasieks San 
Franeisco antrą dieną.
-.Bet orlaiviai netik nešioja 
paštą, moderniški orlaiviai

gali nešti pasažieriuflį 
iki 10. Europoje 
laiviai vartojami. 
|K>s 1 d. Komercijos Jie 
tamentas išdavė lei 
šiems orlaiviams šioją 
nešti pasažierius už vi< 
kąiną. lVpartamedtalf: 
išlavintus inspektorius,*; 
rie‘ atydžiai iŠegza 
orlaivius ir lakūnus, kfg 
saugojus pasažierius ii 
čius lakūnus. '»

Visi orlaiviai turį 
ti komunikacijos J, 
kaij) automobiliai tūriui 
kyti savo taisykles 
se. Orlaivis turi nešti 
meri, kad būtų galima 
žinti orlaivį kuomet n 
laiko prie visų taisyklių- 
lakūnas, neužlaiko v 
sykles praranda sa\. 
mą. . '

Ne kiekvienoj vietoj“. 
V aisti j ose galima tur 
si stojimo vietą* bet 
keliai negali privažiuoti 
kaikurių vietų.

Radio telefonas užimą 
bai svarbią vietą orlaivio 
kystėj, nes tuo būdu g 
nuo orlaivių susinešti su: 
me, ir galima lakūnams, 
nešti jiems reikalingas', 
formacijas.

Interesinga atsimintu 
kuomet laivai pirmą sy] 
vesti, visi tikėjo kad 
labai pavojingas persik 
mo būdas. Per pirmu, 
dešimts metų suvirs 50 ė 
pliozijų atsitiko ir d? 
žmonių užmušta aribA< 
žeista. Bet kuoiiiet -1 
įvedė peržiūrėjimą inžim] 
katilų padėjimas 
ir taip bus sti oriai 
te.

susilaukė? Derlius ir rinka. Kokie ateiti) 
bes pageltai Baįies gerovė. Darbininku 
mo' dvelkimas.
r •

Ruduo. Baigiasi paskuti
nieji šių metų mėnesiai. Ū- 
kininkai baigę laukų darbus 
dabar, tik. pastogėje baigia 
laukų vaisius doroti. Vieni 
iškūlė ir supylė javus į klė
tis, kiti, baigia kulti ar linus 
mina, braukiame įbraukę su- 
raišioję į jpūbJelius turgun 
važiuoja. Daugelis ūkininkų 
pusę savo derliaus jau net 
pardavė pavyzdžiui: linų sė
menis, kviečius. Ko šiemet 
ūkininkai tikėjosi? Kasmet 
ūkininkas.su didele viltimi 
laukia vasaros rir rudenio, 
norėdamas savo reikalus pa
taisyti. o tie “reikalai” to
kie dideli ir apleisti, kad 
kariais nežinai už kurio galo 
griebtis. Čia padarai sudi
lo, stogai baigiasi ir trobos 
pūva. Gerai jei savo šeima 
gaji, tvirta — tai dar pusė 
ar visai be bėdos. Valgas 
tam, pas kurį vyras ir žmo
na pirmi ir paskutiniai dar
bininkai, kurių tėvai jau ne 
ką begali pagelbėti. O čia 
tų vaikų už kits kitą mažes
nių ! Tie pumpučiai tėvams 
ne tik ką nemano padėti, bet 
pridaro visokių “zbitkų” ir 
iki gyvo kaulo įgrįsta, pri- 
gaišina. Tik ką jau dėl jų! 
Dejuoti neapsimoka; jie 
mūsų ateities vilčių gyviau
sias šaltinis. Taip kaimie
tis prakaituoja ištisus metus 
tų vilčių kupinas, apsikro-
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miečių didžiausias rūpesnis 
— tai savo vaikų ateities už-

Vyriausybė, ypač šiais me- 
.tais, parodė didelį aktingu- 
mą ir norą kiėk galint keįtį 
ūkininkų gerovę. Kaimai į 
temptu tempu skirstomi į 
vienkiemius. Melioracijos 
(pelkių nusausinimo) dar
bai kiek galint plečiami. Ū- 
kio reikalams didinamas 
kreditas ir mažinami pasko
lų nuošimčiai. Prie dabarti
nės vyriausybės ūkininkas 
visais atžvilgiais negali 
Spūstis. Juotui rūpinamasi 
Jcui^^Wmuoju ir geriausiu 
savo vaiku, iš kurio taip pat 
daug tikimasi. Žinoma mū
sų krašto gerovė ir remiasi 
beveik tik ūkininkų pasise
kimais. Alkiausiai tatai į- 
rodo paskutinieji pablogėju- 
sieji metai. Mūši) valstybės 
užsienio balansas bematant 
nustojo savo aktivumo. Val
stybei prisiėjo imtis griež
tesnių priemonių pusiausvi
rai palaikyti.

Deja darbininkų ir bied- 
nuomenės reikalai nustumti 
antron, trečion o gal ir 
priešpaskutinėn eilėn. Val
džia rūpindamosi ūkininkų 
reikalais daro pastangų, kad 
glūdų ir kitų ūkio gaminių 
kainos būtų kuoaukščiau- 
sios, kad kuodaugiau turėtų 
naudos. Tačiau biednuome- 
nės reikalų visai nepaisyta. 
Sakoma, kad bedarbių su
mažėję. Tatai galėjo būti, 
ypač vyrų, nes vasaros me
tu jų dauguma turėjo darbo 
prie pelkių 'nusausinimo 
darbų. Bet žiemą dalykai 
pakitęs. Moterų dalis sun
kesnė. Nežinau mieste. Kai
me gi vasarą moterėlės uo- 
gaudamos galėdavo duonos 
kąsniui užsidirbti. 0 žiemos 
metu ? Verpimas namie pra
deda išeiti iš mados. Maši
nos verpia pigiau, dailiau ir 
geriau prisitaiko vartotojo 
reikalavimų. Šiandien Lie
tuvoje linus ir vilnas dau
guma šeimyninkių ir jaunų 
dukrelių bevelyja atiduoti į 
verpyklas, o pačios rodžiau 
sėdi staklėse dailius milelius 
beausdamoš ar dailiaraščiųs 
rankšluoščius, . gražiaspal- 
vias užklodes bedusgenda- 
mos. Nors verpti lietuvaitė, 
sakosi jai esą nuobodus dar
bas. Tačiau austi, jai nemaž 
nenubosta. Ji staklėse pra
sėdi nuo Užgavėnių iki pat 
sekminių. Inteligentės mo
terys, kurios iš mažens nesi- 
mokinę ūkio darbų — noriai 
stengiasi pramokti audime 
pramonės.

Dar porą žodžių sugrįšiu 
darbininko reikalais. Dabar
tiniu laiku valstybė manoma 
tvarkyti naujais pamatais. 
Šaukiama ūkininkai vieny- 
bėn, ir net varu beveik no
rima juos ton vienvbėn su 
vesti. Darbininkų reikalais 
nė vienu žodžiu neprisimin
ta. Skaitoma, kad Lietuvo
je jų toki nežymi mažuma, 
kad dėl jų neverta ir galvos 
kvaršinti, juoba kad iš jų 
jokios žymesnės naudos val
stybei nėra ko laukti. Jais 
rūpinkis — o jie tupjau apįp 
socializmą komunizmą! Tas 
iš dalies gal ir tiesa, nors 
ne visuomet. Dažnai nesirii- 

Jiežinia tikrai pinimas biednuomenės

Pnibągudų metų apyskaita. Ko ūfrinmkai t&ejosi ir ko tikrinimas. 
Vyriausy- 
Liberaliz-
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tas pajamas greit sudoros 
trejų pereiti) metų ūkio pa
syvai (nepritekliai) dėl ku
rių oi — daugelis yra į sko
las įbridęs. Kiti net dalį že
mės yra užstatę ar pardavę.

ž »

Paliksim tokius, kuriems 
nebus iš ūkio pajamų žymių 
likučių o dirstelėsim į “lai
minguosius.” Ką jie, daugu
moje ketiną daryti su savo 
ūkio aktyvais? Į banką šiais 
laikais mūsų kaimiečiai ne
pratę krauti. Ūkininkai dau
gumoje jaunesnieji, kurie 
seka ūkio spaudą, nori pa
žangiau ūkininkauti,—tiems 
pinigų niekad nelieka, 
greičiau stinga. Paėmė už 
linus, kviečius, sviestą — 
stengiasi naują įrankį maši
ną Įsigyti, žmoniškesnį tro
besį pasistatydinti, šiaudinį 
stogą, čerpėmis ar skarda 
pakeisti. Ir veislinių gyvu
lių reikia, ir geresniij sėklų, 
ir žemė nusausinti ir krū
mai, kęlųjwa^šarti, išly- 
ginti...-Žodžiu — ko geriau 
sekas, ko daugiau pajamų — 
tuo daugiau ''darbo ateičiai, 
daugiau išlaidų ir klapatų. 
Jau mat koki godi žmogaus 
prigimtis. Bėga, triūsia, pra
kaituoja nuo pat .jaunatvės 
iki plaukai šarmuoti ima, 
kad net apie gyvenimo pa
baigą netenka prisiminti. O 
čia žiūrėk mirtis dzigtelėjo 
per blauzdas — ir po vis-
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viešpats. Iš čia didžiausioji 
lenkų pyktis, grasinimai ir 
kvietimas viso pasaulio val
stybių, kad jos “visomis e- 
sančiomis jų galioj priemo
nėmis priverstų Lietuvą” 
pakeisti savo nusistatymą. 
Ekonomika ankstai rišasi su 
politika.’ Ekonominis įsi
viešpatavimas veda paskui 
save politinį ir atvirkščiai. 
Kartu atsistojusi Lietuvos 
ekonomiškai ar politiškai, 
Lenkijai atsidaro perspek
tyvos pavergti Lietuvą ir 
padaryti savo politikos įran
kiu, savo rinka ir eksploata
cijos objektu.

Taigi matom, kad kiek 
Lenkija yra suinteresuota 
ieškoti santykių su Lietuva, 
kad kaip nors ją Įtrauktų Į 
sa*o tinklą, tik Lietuva pri
valo būti atsargi, kad, i tą 
tinklą nepakliūtų.

Tie, kurie laukia iš santy
kių su Lenkija- naudos Lie
tuvai, panašūs yra į nelai
mingą Jogailos dinastiją, 
kuri ieškodama unijoj nau
dos Lietuvai, ją pražudė.

vęs vis naujais ir naujais .kam!..
Tatai viskas būtų gerai, 

kad žmogus dirba '• triūsia, 
urtus gamina, vaikams švie

sesnę ateitį kuria, bet kad 
dažnai vien tuose materia
liuose rūpesniuose iki kaklo 
amžinai nugrimsta, — dėlto 
nelabai rodos sveika.. Kny
ga ir laikraštis, tik ūkiškos 
dar jam šiek tiek rūpi. Ki
tokiems jis nebeturi laiko. 
Naujų knygų Įsigyjimui ar
ba kokio meno dalyko — jis 
savo biudžete neskirs nė cen
to. “O kam tai reikalin
ga?!” — jis su nuostaba pa
sakys.

Viena iš gražių kaimiečio 
pastangų — tai vaikus leis
ti į mokslą. Pradžios mokyk
las lanko visi ūkininkų vai
kai, kuriems mokykla ran
dasi nepertoli, ne už gilių 
neišbrendamų raistų. Maža
žemių ir bendrai biednuome- 
nės vaikams ir pradžios 
mokslas sunkiau prieina
mas. Pirmiausia jiems trūk
sta šiek tiek pąkenčiamesnių 
rūbų ir apavo rudens ir žįę- 
mos metu. Be to knygcfe- 
rankvedžiai tuojau paims 
keliolika liti), kurių ne pas 
visus rasis atliekamų.

Užtat pasiturintieji lei
džia vaikus į.gimnazijas ir 
kitokias mokyklas. Dažnai 
vaikus leisdami į mokslą tė
vai neduodą ; sau dėl to jo
kios atskaitos, nenubriežia 
jokio ateities plano. Dabar 
vis dažniau ir dažniau gir
dėt balsų — kad gręsia mū
sų nędįdejiavČAliai inteligen
tų perteklius. T ūkio amatų 
ir kitokia sspeeialias mokyk
las neperdatlįpausia leidžia-

M'’b,

“reikalais.”
Šiemet, rodos, tos viltys 

šiek tiek išsipildė. Daugu
ma kaimiečių po ištisų tre
jų metų lengviau atsiduso ir 
užkiš matyt gerklę daugeliui 
“nenuoramų reikalų.” Li
neliai dėkui Dievui užaugo 
kad ir ne pergeriausiai, bet 
sėmenys ir pluoštas šiemet 
gražus. Kainos jų, kol kas, 
nematytai ir nelauktai ge
ros, aukštos. Dabar kaimie
čiai džiaugiasi kad ūkio ga
miniai brangūs, bet sykiu ir 
nerimsta, bijosi, kad tos kai
nos dar ilgai pasilaikytų, 
nekristų, kol savo ūkio ga
minius pavyks parduoti. Gy
vuliai taip pat šią žiemą bus 
patenkinti. Tokių ^obilų ir 
šakniavaisių — Senai bebuvo 
užderėję. Galvijai jau nėra 
tokie pigūs, kaip kad per
nai rudeni, kai už pusdykį 
ūkininkai ašarodami parda
vinėjo : pašaro ir pinigų sto
ka — vertė ne vieną žalmar
gę turgun varyti.

Teko su jiekuriais ūkinin
kais pasidalyti šių metų der
liaus Įspūdžiais. Vienas, 
dvidešimt penkių ha., ūki
ninkas tikėjosi . ši rudenį 
turėti ūkio derliaus paja
mų apie penketą tūkstan
čių litų. Toki suma Lietu
voje šiandien yra žymi. Už 
tiek pinigų galima ir dabar 
pastatydinti visai naujų net 
pusė ūkio trobesių, arba su
mokėti vienai dukteriai (kas 
jų turi) vidutinį pąsogą. 
Tiesa, ūkininkai daugumoje 
turės žymių šį rudenį paja
mų. kad ir menkesnių, kaip 
aukščiau buvo minėta, tik

vos susiinteresavimą ir no
rėjo jį pavartoti, kaip spau
dimo priemonę. Ir Kopen
hagoj ir Luganoj lenkai už 
medžių leidimą reikalavo 
normalių santykių ir kada 
lietuviai norėjo kalbėti apie 
medžių plukdymą, tai lenkai 
atsisakė.

Negalima abejoti, kad jei 
Lietuva būti) sutikusi su 
lenkų reikalavimais, tai jie, 
praleidę šiek tiek medžių, po 
mėnesio kito pasakytų: jei 
norit, kad leistume daugiau 
'medžių, tai duokit mums to
kių ar kitokių kompensatų.

Taigi, medžių plukdymas 
yra ne kas kitas, kaip lenkų 

' išpūstas mums apgauti bur
bulas, o kai kurie mūsų nai
vuoliai palaikė tą burbulą 

- realiu dalyku.
_ Tuo būdu matom, kad

jie

rinkos neginčijamas

L. Vitkauskas
RUDENĮ

X

t I f I

r

d*

/jį'*- * ;

. įuu uiiuu iiiutuiu, nau 

Lietuva iš Lenkijos savo ū- 
kiui arba jokios negali turė
ti naudos,, arba visiškai men
ką. Kas kita Lenkija. Ji 
nesunkiai galėtų greit paim
ti apie pusę mūsų importo. 
O gavusi lengvatų, žymiai 
daugiau.

Nenuostabu todėl, kad 
'Lenkija griebiasi visokių 
priemonii), kad kuogreičiaii- 
siai pradėti) normalius san
tykius s»i Lietuva. Ji nori 
sustiprinti ir išvystyti savo 
pramonę, bet jai stinga rin
kų. Lietuvos pramonei esant 
vystykluose, Lenkija tikisi 
greitu laiku užkariauti vi§ą 
Lietuvos rinką. Ji tikisi ras
ti priemonių priversti Lie^ 
tuvą duoti jai ypatingi) pri
vilegijų. ir tada ji likti) Lie^ 
tuvos

Nepasakius nei sudiev, 
IŠkelivao Skaistaveidė, 
Kuri žiedus gyvus skleidė, 
Nepasakė nei sudiev... 
Taip atėjo iš netyčių. 
Liepė medžiams pražydėti, 
Giesmininkams suciulbėt, — 
Taip atėjus iš netyčių... 
Liepė širdžiai pamylėti 
Jos tviskėjimą varsose , 
Ir gyvybę jos lankose. — 
Liepė širdžiai pamylėti... 
Ir pradingo, kas mylėta, — 
Gelsva pridengta marška 
Ir senatvės išraiška. - - 
Ji pradingo pamylėta... 
Nepasakius nei sudiev, 
Iškeliavo Skaistaveidė, 
Kuri žiedus gyvus skleidė.— 
Nepasakė nei sudiev... •

(••Lietu O

darbininkų reikalais — kaip 
tik juos greičiau pastumia į 
glėbi tokiu, kurie žada vyk
dyti, tuojau, čia pat žemėje 
savo rojų. .

Aukščiau paminėtoji eko
nominė politika, kuri rūpi
nasi turtingesnių luomu• *•

viai 
vaistus vatos laukuose 
kinti “boll-weavil. 
paaiškėjo, kad jei; 
laįyius tam darbui vartei
nie tai vatos ątugiųto-jaiy 
taupyti) net 13& milijtS 
dolerių kas mėti Ir 
jimai parodo, kad būtų g 
rna tuo pačiu būditap 
t i kitus medžius ir 
Kanadoj ir šioj šaly

L----- U-• * ’ * 
kininkų bei pramonės atsto
vi) reiktais yra labai panaši 
į liberalizmo politiką. Lil>e- 
ralizmo doktrina: — tai rū
pintis tais luomais, kurie ga
li ir pajėgia kuodatlgiau tur
tų pagaminti šaliai ir valsty
bę kuogreičiau praturtinti: 
kuodaugiau sukurtiv kraštui 
kapitalo. Ar nukentės neku- 
rie mažiau žymūs valsty
bės gyventojų sluogsniai 
dėl tokios politikos 
mažai sau telaužo galva.*. 
Liberalizmo politika: — pra
turtinti kraštą, kad ir su ne
kuria skriauda “antraeilių51’ 
valstybės piliečių.

(Bus daugiau)

bus galima greičiai 
grafuoti visas Suv. Vali 
dalis.

Prieš aštuoniasdešim 
tų ėmė 60 dienų 
}x*r Amerikos kon 
Gelžkelių išsivys 
mažino iki 4 dien 
laivinis galima tą ke 
likti į dvidešimts

I

PAVOJUS!
Pasirodžius
ženklams persi 

kraunžjc, patrinkite i

DR. RICHTB&ZO

S, V. Pa*.

Persitikrinkite,
Inkaro vais

butų ant pakelto.
35c ir 70c vais

rašykite liesuti i

F. AB. RICHTRRaCCii

%25c5%25abkininkas.su


Reikalai

darbu ir aukomis

Jaunikaičiai

Mat Nasliua

Šiame

Remti aukomis, darbu ir atsi-

29 diena šx

Sulošti veikalu

Dar prieš prohibieiją
r’yje gvvavo. skaitlm-

asi.a Naujoje Anglijoje kuo-
»"Jes nariu skaitlius siekė

Šioji kuopa dau

ės kultūrinio lietuvių judė
jos pasidarbavimu su-
Lietuvai daug aukų ir

ile Worcesteris užėmė pir-
i-vietą visos Amerikos

Ji irgi dirba vietos

Spėju, mano patarimas labai
vietoje ir ^nenueis nĮekais.

Metinis Snsirinkiinas
Blaivybės kuopai šv. ‘Kazi

miero bažnytinėje svetainėje, 
22 dieną gruodžio turėjo meti
nį savo susirinkimą. Padarv
ta daug gražių-naudmgų nuta

1) Pamokėti kuoposrimu.
duoklę ir pasiųsti savo atsto
vus i Labdaringąją Dr-ją; 2)

lankvmu Federacijos rengia
mąją parapijos labui \W11st
partv, kuri bus
Kazimiero bažnvčios salėje; 3)

būtent: prisidėjo 
šv. Kazimiero bažnyčios 
kvklos statymo ir iren- -■J-* *
padeda tas įstaigas nū- 

žlaikyti, skleidžia blaivy- 
idėją ' ir ’ sutvėrė vietos 
ariu Draugiją.

laikraštis “Rytas” 
vvbės praplatinimui 

^užlaikymui, kuopos dvasios 
kun. J. Jakaitis ištėidi- 

> ir redagavo laikraštį 
Tuomi daug prisi- 

ta prie blaivybės miniose 
dimo ir tos idėjos pa- 
o . Actu šiai įtekmei, 
is, pirm mylėjusių hal- 
netė ją vartoję ir liko 

lis žmonėmis — gerais 
ynos ir visuomenės na- 

Giliai Įdiegta blaivybės 
net įvedus proliibiciją. 

yko. Kuopa tęsia savo 
k toliau ir nūnai. J i <rv- c < •
L gerai. To įrodymui pa- 

tiu,. kad dabartinion Blai- 
ų Centro Valdybon įei- 
idžiuma . vrorcesteriečių 

' savaimi kalba apie 
narių sbisipratimą ir 

vybės dirvoje veiklumą.

Labdarių Draugija 

ivininkų kuopa, kaip mį- 
aukščiaus, sutvėrė Lab- 

ų Draugiją su tikslu nešti 
ą pavargusioms vietos 

ių šeimynoms. Dr-ja gra- 
lilesti ir gerai darbuojasi, 

ristinas tik tas apsi- 
kad katalikai per 

r nepsižiūrė.iimą įleido jo- 
getą žmonių, pakrypusių 

isvamanybės. Katali- 
reiketų nepamiršti: 1) 

šią draugiją įkūrė; 2) 
i jų sudėjo savo pini- 
kad jie nori savo šel- 

•našlaičius išauginti ge- 
tiuviais ir katalikais, 

ikiems galams jie duodas 
ts laisvamaniams savę už 

ė vadžioti, nu — ir kar- 
t savę dergti? Ar ne 

; jau būtų susiprasti, jų

TUŪJA KNYGA

trapi pmuičiii
150 pusi. 45 centai

Cingu-Lm-
parapijos naudai 5 dieną 

vasario mėnesio šv. Kazimiero 
parapijos salėje ir 4) Sūtvar 
kyti kuopos knygyną — biblio
teką.

ir

Knygynas

Blaivininku kuopa turi di
deli keletą šimtų dolerių ver
tės knygyną. • Tat. patarus 
gerb. kun. Jakaičiui, nutarta 
sutvarkyti knygų sąrašą — 
katalogą ir duoti knygas no
rintiems skaityti. Skaitytojų- 
gi didesniam patogumui iš
rinktas knygius p-nas Grigas. 
Jis bus knygyne kas-sekma- 
dienį po mišparų ir nofiai vi
siems patarnaus. Todelei pa
tartina visiems lietuviams'pa
sinaudoti teikiama proga ir 
pasiskaityti naudingi! knyge
lių.

Sėjai atlos čia milžiniškąjį te
atrą “Gyvenimo Verpete.
Taigi, kaip matyti ant teatro

* r *' t- ■ *

dalyvaus ir.Aitvaras nashua-
ieęįani proga jį pamatyti.

Užsibaigus adventui tai jau
jaunuomenė mėgsta po įvai
rias vietas lankytis. Patirta,
kad sausio 8 d., čia draug su
lošėjais atvažiuoja iš Lawren-
ce’o pora automobiliu geriau
siu jaunikaičių.

Sąlygos

Išvengimui knvgu sudrasky- 
mo ir jų nesugrąžinimo liko 
nutarta imti tam tikrą kauci
ją — vieną dolerį. Tas dole
ris nepražus, nes yra tik pa? 
ranka, kad skaitytojas knygų 
nesudraskys ir jas sugrąžins.

Valdyba

Šiame susirinkime irgi liko 
išrinkta kuopos valdyba atei
nantiems metams — būtent: 
Pirmininkas VI. Rimša; jo pa
dėjėja p-ni O. Ldienė; proto
kolų raštininkė p-ni M. šeške- 
vičienė; finansų raštininkas'V. 
Blavaekas; kasininkė, p-ni M. 
Ščiukienė: kasos globėjos p-lė 
O. Čivinskaitė ir p-ni Žiurins- 
kienė. V.

NASHUA, N. H.
Aitvaras Rodo ženklus

R.

turi daug gražuolių, nes LDS.
A. Apskričio išvažiavime

rugp:21 d., gražuolių kontes
te, mūsų nashuaietė liko is
rinkta kaipo gražiausia ir ne
šioja dabar vardą “Panelė Pa
langa.” Kviečiame mes skait
lingai atsilankyti ant teatro 
ne tik tėvus, bet ir jaunimą, 
kurio čia yra dexynios galy
bės. Tad apart pamatymo 
gražaus nandingo-pamokinan- 
čio veikalo — susilažinsite su 
Iawtenciškiais.

Svečiai Iš Manchesterio

suruoštas

» *

Šį mitingą ^urėngė Katalikų 
Federacija. Į ją yra susispie- 
tųsios visos Vietinės katalikiš
kos organizacijos. Federacija 

4 g
rūpinasi katalikų veikimu ir 
tautos reikalais,.— žodžiu, ji y- 
ra katalikiškaFtūutinio veiki- 
mo pulsas — ieentras. Ji buvo 
užprašiusi šv.unišias intencija 
atlaikytos 11 d. šio mėnesio. 
Jas atlaikė zgerb. kun. J. Ja
kaitis, asistuojant dviem kuni
gam.

ną S Jomis naudojimasis: pri
klauso nuo dabar Lietuvos 
valdžioje esančių žmonių ir ap

linkybių. .Spėjome, ka<į vals
tijas vyrai jas įvertins ir pa- 
nauds tėvynės labui.

Žmogutis

giausia* kaip Ari
giams gaminti naudojamas ge^ 
sas, tai dažnai atsitinka skau
džių neląimūj delei,
geso nuodingų dujų.' 
matoma' aprašymai angių

* /

spaudoje, kad geso dujomis 
užtrokštą sykiu keli šeimynos 
nariai. Tai baisios nelaimės!

Ponas J. Vaičiūnas? praneša^ 
kad veik visi Mancliesteriečiai 
rengiasi važiuoti pas mus pa
matyti “Gyvenimo Verpete,” 
nes jis sako, tai didelės ver
tės veikalas. Kuomet dar su
žinojo. kad jame svarbiausias 
rolęs turi p. J. Buja. pp. K. 
Breitmozeris, J. Zupkauskas, 
A. Rimas, J. Strelčiūnas ir 
kiti, o iš merginų p-lė Z. Ri- 
maitė, P. Grigaliūnai te, E. Ri- 
maitė ir kitos, tai jau sako, 
jei kitaip negalėsiu tai orlai
viu lėksiu.

Kai kurie nashųaiečiai jau ri
mą rimtai abejoti ar ta salė 
sutalpins visą publiką.
H

Gruodžio 26 d. p. V. M. Mi- 
kučionis, vietos stambus biz
nierius. Įvažiavęs su savo “li- 
mezinu” Maine gatve, staiga 
pradėjo kokia tai jėga su ūži
mu sukti jo “liineziną” Į ra
tą. P. ifikučionis nebežinoda
mas ką daryti pradėjo trūbytk 
Ūžimas pranyko... P-lė M. Sur- 
viliotė, kuri nešioja nuo rugp. 
21 d. Lavvrenco gražios “Pa
langos” vardą eidama į darbą 
paklydo. Ji sako, kad kas tai 
pradėjęs pirm jos miglą berti 
ir ji turėjo visą valandą klai
džioti. Ponia E. Vailiunonie- 
nė-žinoma Nashuoje kaipo ge
ra moteris, tai atsikėlus neti
kėtai rado ant stalo didelę do
vaną. Durys ir langai buvo 
užrakinėti. Tai kaip tas vis
kas galėjo Įvykti.

Šie Įvykiai suįdomino visus 
Narinio* lietuvius. Mūsų Bur
tininkas p.

•= : Enorb

CLEVELAND, OHIO
RADIO STOTIS ŠŠŠŠ

Labdariai Dirba
Gruodžio 11 -d. Šv. Jufgio 

par. salėj, Labdarių Komite
to, buvo^į rengtą judoiųieji pa
veikslai dėl ei neturtėlių nau
dos. Taipgi labdariai draugi
jų susirinkimuose renka au
kas delei A. Bortiniko, kuris

»

jau senai kankinamas sunkios 
ligos, guli lovoje. Bortnikui 
nesenai buvo daryta operacija. 
Labdarybė tai yra kilnus žo- t ' 
delis! Garbė tiems, kurie jos 
dirvoje dirba.

>

Mitingas 7
Ji irgi surengė šį patriotinį 

mitingą. Žmonių prisirinko 
labai daug. Kiekvienam mat 
rūpėjo išgirsti kaip Lietuvai 
sekasi aprūpinti savo reikalus 
Tautu Lygoje — Genevoje.

Kalbėtojai
Kalbėjo advokatas p; Mile

ris ir gerb. kun. J. Jakaitis. 
Abiejų kalbų žmonės atidžiai 
klausėsi. Ypač kun. Jakaitis, 
kuris du metu praleido Lietu
voje, labai užinteresavo publi
ką. Reikia pažymėti, kad jis 
yra gabus ir gilus mūsų išeivi
joje politikos žinovas, jis į- 
domiai apsakė įvykius Lietu
voje, laike jo ten buvimo, eigą 
Voldemaro Genevoje derybų ir 
galimas pasekmes iš su lenkais 
derybų Rygoje. Jo kalba bu
vo rimta, argumentai sklan-$ 
džiai suderinti ir išvados aiš
kios. Jis taip aiškiai dalykus 
išdėstė todelei, kad jis gerai 
apsipažinęs su tais klausimais 
ir gyvai seka ’Lietuvos politi
kos vystymąsi. Jis tikrai šia-

LAWRENCE, MASS.
Nauji Betai Su Links-

* orybėmis

“Vanagaičio Juokų Vakaro^ 
plakatai pasklydo po Lavvren- 
cą. Pirmą dieną sausio. Nau
jų Metų vakare, kaip 8 vai., 
mūsų mylimas artistas ir kom
pozitorius A. Vanagaitis, kurio 
rekordais visi džiaugiasi ir 
linksminasi, atvažiuos pas mus 
Į Lawrencą padainuoti ir pa
linksminti. Su juo kartu at
vyksta ir pianistas M. Yozavi-

• •

tas iš Cbicagos. su lietuviškojo 
“Paderevvskio” pirštais.

Bostono lakštutė, p-lė _M. 
Gribaitė taip-gi dalyvauja kar
tu programoje ir ji padainuos 
mums naujų dainei ii] visokių 
kompozitorių. Jos dainavimas 
sužavvkiekvieną. Tai-geriau- 
sia dainininkė Naujojoj Angli
joj. Išgirsime dainų ir komp. 
A. Vanagaičio sukomponuotų.

Rimtumo ir juoko užteks vi
siems, kas atsilankys šiame 
vakare. Ateikite visi ir kitus 
atsiveskite. Komp. A. Vana
gaitis paskutinį kartą Law 
renee. Išgirskite jį.

Rengėjai

“Pondzy” dzūkiš-

“Būtlegeriams” nevyksta

Mūsų visuomenėje yra įsigy
venusi mintis, kad laimingi 
žmonės tik “būtlegeriai:” jie 
dyki sau, pinigų turi daug.... 
Gal būt turi pinigų, bet pini
gas nėra laimė, o kiti nei jij 
neturi. Tą i p yra. Atsitikimai 
/urna, kad “būtlegerių” namai 
parduodami iš varžytinių. Dar. 
blogiau. Jau keli, jauni vyrai, 
lietuviai “būtlegeriai” mirė — 
guli po velėna, žymus skaitlius 
yra kandidatų pirmųjų vietai... 
Sunku būtų rasti vieną iš de
šimties “būtlegerį” laimingą. 
Ar užsimoka devyniems suga
nyti sveikatą, žudyti gyvybę, 
kada vienas sočiai, iiglaikinai 
gyventų ?

STRAIPSNIS 47

Atimant Nuo Krūtų

Abelnai kalbant, kūdikį nuo 
krūtų reikia atimti tarp devin
to ir keturiolikto mėnesio. 0
nekurioš sąlygos gali priversti 
dar anksčiau. Pavyzdžiui, iš
senka motinos pienas. Arba

' Radiolas

tinkamiau

vėl, oras gali turėti ant laiko 
įtakos. Nėra patartina atjun- 
kti kartšame orę. jei nėra svar
bios priežasties.

Atjunkti reikia pamažu. Ta
da kūdikis lengviau prisitaiko 
prie kito maisto. Galima pro-' 
tarpiais duoti krekerių arba 
košelės. Tas prigelbsti įlinki
mui. Atmink vienok, kad kū
dikis dar negali pilnai suvirš
kinti krakmolinio maisto be 

1 118-20 mėnesių. Todėl reikia .;
G i • • a _ ---------- Bulvės, i
pupos ir panašus maistas turi 
daug krakmolo ir reikia veng- > 
t i jo davimą.

Pradėjus junkimą patartina, 
pasitarti su gydytoju. Jis ži
no, kuris maistas tavo kūdi
kiui geresnis ir pasakys jums.

Brendimo laikas 
gyvenime pastato 
motiną ant nervų.- 
tingiausias laikas 
gyvenime. Tai laikas, kada vi- 
** jos 
me stovy, kurios pamatas glu
di fiziologijoje. Tai laikas ka
da jos sveikata turi rūpėti. 
Jos sveikata šiame Ištikę ypa
tingai priklauso motinos rū
pesčiui. Kiekviena motina tu
ri rūpintis ir auklėti savo mer
gaitei sveikatą ir stiprybę pirm 
laiko, kad ji galėtų lengvai pe
reiti šitą laiką.

Tinka jis netik kūdikiui, bet 
yra geriausias maistas neda- 
penėtam vaikui. Stebėtini eks
perimentai daryti tarpe mo
kyklos vaikų parodė, kad vai
kai penėti su Eagle Pienu vi
dutiniškai gavo 7 svarus dau-

NEW BRITAIN, CONN
A. L. R. K. šv. J. D. S. 36’tokio niaisto vengti-

Advento užlaikymas

Katalikų tarpe Advento lai 
ku buvo sustabdytas visokis 
žymesnis trukšnias—pasilinks
minimai ir tuomi
prisirengiama prie laukiamos 
šventės — Kalėdų, 
būdu ruošėsi sutikti šv. Kalė
das mūsų broliai “cicilikai.” 
Andai jie Įrengė žymiausį pa
silinksminimo vakanj, kuria
me daug trukšmauta. Žinoma, 
kas mums būtų galvoje, jeigu 
“cicilikučiai” patys sau links
mintųsi, trukšmauti, bet, kad 
tame nelemtam sūkury’ bando 
Įtraukti mūsų jaunimą ir mus 
pačius tai mums reikia budėti. 
Didelę klaidą daro toki kata

me dalyke- speciafetas.-’ -Lietu? Jikai tėvai, kurie leidžia savo 

vos valdžiai reik ė t ir tokių žmo- sūnelius ir dukreles Į “eicili- 
kų’ “dailės” draugijas, kurios 
advento laiku rengia šokius. 
Mūsų jaunimui bendrauti su 
“cicilikais” yra pavojus. At
minki m, kad “cicilikų” “dai
lės draugijos” — lizdai bolše
vikų propagandos. Prieš juos 
reikia tinkamai reaguoti.

Priviso piktadarių

Mūsų mieste daug papildo
ma.blogų darbų. Tas atsikar
toja diena iš dienos. Tankia? 
daromi užpuolimai ir sėkmin
gai atliekami, kad ir net die
nos laiku. Kad sėkmingiau 
kovojus piktadarius tai andai 
slaptos policijos viršininkas 
parėdė policijai viena valandą ’• rosKns nmtas 
dirbti viršlaikio.' Bet to bus ir visiems serai ir
mažai. Beikėtn kovoti pHežas- S'J ^biamas kaipo senas gy. 
tvs, kurios duoda progą pikta- v‘‘ntoias šioj kolonijoj, 
dariam veistis. 0 jų yra daug. • Raštininkė

t

vos valdžiai ręikėtirtokių žmo
nių politinius gąbumus išnau 
doti valstijos labui, nes tokie 
žmones būtų tikrai gabūs, su
manūs diplomatai, kokių mūsų 
tauta nūnai mažai turi. Čia 
meldžiu atminti, kad tai nėra 
asmens girunąs, tik tikras gry
no fakto konstatavimas.

" Rezoliucijos
I

Po prakalbų ir dalykų 
švietimo, mitingas- vienbalsiai 
priėmė patiektas gerb. kun. 
Jakaičio sekančias rezoliuci
jas-

1) Nebeatidėliotinai sudary- 
tinas naujas ministerių kabi
netas- į kurį būtų įtrauktos Ir 
kitos tautiniai- nusistačiusius 
lietuvių politinės partijos.

2) Lietuvos valdžios ir įsta- 
tymdavystės reformas prave, 
dant, būtinai laikytis 
konstitucijos.

->) Santykiuose su užsieniu:
a) nedaryti pasižadėjimų, 

kurie praplėstu svetimtančių 
teises Lietuvoje;

b) Intemacionalėse konfe
rencijose bei Tautų Sąjungas 
posėdžiuose Lietuvos Respu
blikos atstovui neleistina dary
ti pareiškimų nei daryti £n ki
tomis valstybėmis sutarčių, 
kurios Lietuvos sostinės Vil
niaus grąžinimų nutolintų.

4) Urnai dalytini planingi 
bei tikslūs žygiai greitam iš- 

jliuosavimui Vilnija* ir Snval- 
.kijos lietuvių. .

* Nutarimas *

nu-

šalies

WORCESTER, MASS.
Atitaisymas

• “Darbininko” No. 95 Wor- 
cęsterio korespondencijoj buvo' 
pažymėta: “Blaivininkai paraj 

pijai pamokėjo $25.00.” Tu
rėjo būti: paaukojo $25.00. " Kadangi mes amerikiečiai

Senis galime Lietuvos valdžiai vien• t r t 7 <

Visai kitu
kp. metinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 25. d., šv. Andrie
jaus apatinėj bažnytėlėj, tuoj 
po pamaldų. Narių atsilankė 
į susirinkimą nemažai. Matė
si pas visus narius gražus Ti
pas- ir noras pasidarbuoti mi
nėtai organizacijai. Kiekvie
nas narys svarstė ir galvojo 
kaip čia sėkmingiau pravedus 

z

vajų savo kolonijoj. Klebonas 
kun. Grikis atsilankęs į susi
rinkimą sveikino narius ir lin
kėjo gerų sėkmių mūsų bran- 
gtaLerganizacijai, ir pasižadė
jo visuomet remti ir darbuo
tis jos labui. Paaiškėjo iš ko
misijos raportų, kad svetaine 
paimta ant 18 d. vasario, 1928 
m., kur bus surengta “laimės” 
balius. Nutarta dar, kad duot 
5 dol. laimikiui. Be to, nutar
ta kviest visas vietines ir apy
linkės katalikiškas organizaci
jas į minėtą balių. Visus spau
dos darbus duot spausdint 
“Darbininko” spaustuvei.

Ripkta valdyba 1928 m 
Vienbalsiai palikta ta pati vai 
dvba. išskiriant tik organiza
torių. Naujas organizatorius 
J. Poškus yra rimtas žmogus

I

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 

SVEIKU IR STIPRIU

TZ'UDIKIŲ sveikatos išsivystymas pri- 
guli daugiausiai nuo maisto koki 

gauna. Jusą kūdikis turi būt maudomas 
kasdien ir- maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden's Eagle Brand Con- 
densed Pieną. Tai geriausias kūdikių 

* -* —J-ry$as ii riebaus karvių pieno
cukraus specislisi dėl ku- 

Rekomenduojamas gytytojų visur 
gerumo.

Mta

mergaitės 
kiekvieną 

Tai rūpės- 
mergaitės

■į 

giau svorio negu paprašą pie-; • ’ 
nu penimieji. Sek savo vaiką, 
atydžiai. Dažnai pasverk. At
mink, kad nedapenėtas vaikas

• W * *

visados sveria mažak Jaunam, 
vaikui reikia duoti du šaukštu

Eagle Pieno kasdiena atmieš
to su trimi čvertimi puodelio

/ r

šalto vandens. Duok paryčiais 
arba po pietų. Senesni vaikai 
dažnai ji labiau mėgsta su gin- 
ger ale, vaisiu sunkomis, arlm 
suplaktu kiaušiniu.

fikaitfik at Į/dtiai tirto* Utraipenimt ka» 
9n raiti1 ir paxidi'k ateičiai.

DETROIT MICHIGAN H 
*KŠv. Jurgio parapijos svetaį- 
nėj. gruodižo 11 d., S. L. R. K> 
A. 171 kp. vaidino gražų vei
kalą “Nervai.’’ Vaidinimas ,
publikai patiko. Vaidintojai
buvo geri. Daugian tokių va
karų!

• . 1

• *•

. 4 t • * **
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Didžiojo karo jnetu pėsti- du sidabrinius liktorius. Per
» * ._Ž7 ■ __ ' ’ i • 1—x_ l.-.j__ . __________________ •a- ninku kuopaviename kaime, kratą būtų juos pas mane APIEKATALIKŲ TIKYBOSTlKRYB^lpažinimi^tikyboĮloe 

Galicijoje, sustojo pernak- \radę. ‘ \ ptivalumm ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė

t.
V ■ ■ - Kumpių aš neėmiau at

sako žydelis, bet aš paėmiau
■ & ■ivAiaiod tartuos 1

HANDAGUMAŠ—-įvttirts pat^rhnai užsilaikymo draugystėje if 
vtaitttneniniaihe gyvenime. Parašė Kun. A Staniukynaa y

taip mažus ir'senus. Kviečiam 
.visus ateiti. E • > k

Gruodžio 19 d. įvyko susi
rinkimas LDS. 70 kuopos. | 

dZMAoįlš m.F.'į’nmnL
valdybą įėjo šie: dvasios va- ■

Apškri&u ine- 
tihis suvažiavimas įvyks 
SAttrio Ž24rą dieną, 1928 in. 
Avč. Tt^jybės parapijos sve
tainėj, 41 Capitol Ąvenue, 
Hartford, Conn.

* Sesijos prasidės 1 <30 vai. 
po pietų. Kuopos malonė
kite skaitlingą būrį delegatų 

įbei delegačių išrinkti į šį 
suvažiavimu, nęs valdyba 
bus renkama. Ir ko daugiau 
yra delegatų to geriau yra 
išrinkti valdyba.

Priegtam bus raportas 
atstovo į buvusį seimą.

Nepamirškite, sausio 22-rą 
dieną, 41 Capitol Ąvenue, 
Hartford, Conn., bus suva
žiavimas.

MASS. :
z Darbai, nepergeriausia eina. 

Didžiuma žmonių dirba po tris 
ar keturias dienas' savaitėje. 
Prasčiausia dirba Cotton Mills. 
Vilnonėse 'geriau dirba. Čia 
yra dvi papernės, bet jos vos 
kruta. Čevervkų dirbtuvė ge
rai dirba. Daug žmonių yra 
be darbo. Šv. Kazimiero Drau
gystė rengia balių gruodžio 31

yriTRTAT

kas, pirm. Feliksas Kranoevi- 
čius, finansų rast. |C Venčhis, 
nutarimų raštininkas S. čei- 
kauskas, kasierius M. Gobys, 
Narių susirinkime buvo daug.

8. C.

1 voti. Anksti 
viai ruošėsi

- _ I . . * * -

kuopos vadą atėjo du ūki
ninkai ir

iu, pas

indė, kad

MAŽIAU R]

privalumų, ypatybių ir tiktojo kataliko priedermės. Parašė Jįjį 
Ktin. Jėzuitas Feliksas Cozel _____4__________________80®,

TRETININKŲ7 JUBILIEJUS—700 metų Sukaktuvėms paminėti-.
aprašymas Sv. Pranciškau* vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai RA

Vietines žinios

L DETROIT, MIGHIGAN

LDS. 72 kp. Darbo Biure į-
Vyko permainų. Vedėjai pa- 

-> puošė gražiai šią įstaigą kata
likiškais laikraščiais, knygo- 
filis ?ir gražiais 'kalendoriais. 
Darbininkai turėtų gausiai 

."lankytis ir naudotis katalikiš- 
- ka spauda. Mūsų pirmininkas 

metiniame susirinkime pasakė, 
kad bus permaina biure ir tų- 
pasakymą parėmė darbais. Dū

VAIKUČIAI, VISI Į JUOKŲ 
VAKARĄ

South Boston’o vaikučiai 
Naujuose Metuose, sausio I 
d., 1928. Šv. Petro lietuvių 
bažnytinėje salėje turės pro
gą prdleisti linksmai laiką.

Sodalicijos (mergaičių) 
draugija rengia visokių ar
tistų ir autorių juoki} vaka
rą vieh tik vaikams. Suau
gusiems bus sausio 8, 15 ir 
22 dd. 1928.

Tėvai turėtų visus vaiku
čius atsiųsti į bažnidiuę salę, 
kad ir jie naujus metus pra
dėtų linksmai ir gražiai.

Rep.

mas, kuris kas savaitę garsi
namas “D-ke” patraukė la- 
bai daug lietuvių ir manau, 
kad tuos, kurie lankėsi į mi
nimą teatrą padarė geres
niais piliečiais, davė geresnį 
supratimą apie Amerikos 
gyvenimą ir papročius ir 
fbipgi supažindino su visos 
žmonijos gyvenimu.

. /* z.

Pageidaujama, kad Broad- 
wav Teatro vedėjai ir ant 
toliau tęstų savo nusistaty
mą, rodyti tik gerus ir šva
rius paveikslus. Iš priežas
ties Naujų Metų, Broadtvay 
Teatrui linkime geriausio 
pasisekimo.

5

r .

Vienos įstaigos kasininkas.HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka___________
PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia- • 

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. KuHkduekas ______________________ ĮIML

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- - 
nas Montvila ,* - • • ...

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų iŠei-^ffij 
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas___________ 5885

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.____________ _;_408z

TRUMPI SKAITYMėLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvSi- 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas- . . .. .4SL*

TURTO NORMA—moksifiki pasiskaitymai. Parašė Uosis_____
KELIONft APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas dc- 

rybas be galo įdomūs nuotikiai kebonėe per įvairius kraštus^ J 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio ______________ l.w

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_J^ 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.^d 

Parašė P. Žadeikis. _______________________________ —
GERUMAS—aprašymas apie gerumų per Tėvą Faberę-Filipiną.J 

Vertė Kttn. P. L._______________ -L_______ ____ ——
TABAKAS—NTTODAt—rūkymo kenksmas; pagal d-rą NikolskĮ-vg 

parengė S. Kaimietis__________________________________
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 

a p y s a k a__________________________ ___ ____ ____ _
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku- 

nigas Tarnas Žilinskas —-------------------- 1

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pi-. Žadeikio__________
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS ______________
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui__________
PETRTTTKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauska8___^__ 15*',
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymo 

R u s i_j o j e________________________________ _______
Į ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms 80

x gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ______________________ j
■vLAIMĖ—(poema>. Parašė Vaitkus________________________ 50^?

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. V«?^ • 
tė Jonas M. Širvintas.

4
pinigų išaikvojimą. Teisė-

pas juos dingo „po kumpj. buvo teis,iįas .?* val!!-vb!s 

Vadas įsakė kuopai įssin- 7 - - - -
kiuoti ir liepė priripažinti, 2HS sa^° ^am: 
kas pavogė kumpins. Ir ta
da, pas ką bus rasti kum
piai, bus sunkiai nubaustas.

Kuopa išsirikiąvo. Vadas
Balsiai sušuko:
| —Kas paėmė kumpius te
išeina iš eilės.

Pasidarius mirtingai ty
lai, truputį palaukus, išeina 
iš eilės menkutis žydelis.

— Tnriu garbės pareikšti 
jums, pone vade... aš pa
ėmiau kumpius.

— Gerai, kad prisipaži
nai. Bausmė tau bus mažes
nė. Kur tu juos dėjai ?

— Aš juos suvalgiau, po
ne vade.

— Tu vienas du kumpius 
suvalgei ? -

— Taip, pone vade.
— Kadangi tu .pats suval

gei ir vis tik prisipažinai, 
tau bausmė bus sumažinta.

Kai kuopa išėjo iš kaimo, 
kitas kareivis tam žydeliui 
sako: z

— Kam tu. kvaily, prisi
pažinai. Juk kumpius pa
ėmiau, aš ir mes juos suval
gėme. Vistiek, jeigu ir būtų 
darę kratiu būtų nieko -nera
dę.

— Kaip tamsta drįsai loš
ti kortomis valstybės pini
gais?

— Matai, pone teisėjau, 
stivais aš negalėjau daug ri
zikuoti. Valstybė todėl ma
niau sau, turtingesnė už ma
ne ir greičiau gali rizikuoti 
negu aš.

Vanagaičio Juokų 
Kelione

Art ir komp. A. Vanagaitis 
ruošiasi aplankyti, kartu su 
pianistu M. Yozavitu Mass. ir 
Conn. valstijas su juokų kon
certais. Jie aplankys sekančias 
kolonijas:

28 gruodžio Montello, Mass.
30 gr. Nasliua, N. H.
I sausio 1928 m. Lawrence,
6 sausio Athol, Mass:
8 sausio AVorcester, Mass.
II sausio Westfield, Mass.
13 sausio Hartford, Conn.
14 saus. New Britain, Conn. 

saus. Waterbury, Conn. 
saus. Ansonia, Conn. 
saus. New Havenr Conn. 
saus. Norwood, Mass. 
saus. Providence, B%L

- - n' • * «

ŠV. KALĖDŲ IŠKILMĖS
Šv. Petro lietuvių bažny

čioje, Šv. Kalėdų dienoje 
buvo iškilmingos pamaldos.

: šv. Mi-
- - - - >1. -

kun. F. W. Strakauskas. 
Žmonių buvo daug, ^pmą, 
11 vai. ryte, laikė kun. K. 
Urbonavičius asistuojant šv. < 
Jpno seminarijos - klieri
kams. Deakonu buvo deako- 
nas F. Norbutas, sub-deako- 
nu buvo klierikas J. Skalan- 
dis, o ceremonijų vedėju bu-i 
vo klierikas J. Plcvokas.

Laike pirmųjų šv. mišių 
ir sumos giedojo didysis 
choras. Choras sugiedojo la
bai gerai. Garbė jo vedėjui 
p. M. Karbauskui. Tokį cho
rą išlavinti, tai reikia nema
žai pasišventimo ir darbo.

bar tai net malonu bus dar- Šeštą valandą lyte 

bfiotis mūsų organizacijos la- Šias laikė ir pamokslą sakė 
bui ir-auginti kuopą.

V. P. J.
•»

CLAIR, PA.

LDS. 1C7 kp. metinis susi
rinkimas Įvyks sausio 1-mą 
dieną 1928 m., bažnytinėj sa- 

- lėj, tuoj po sumai. Malonėkite 
visi nariai susirinkti ir užsn 
mokėti mokestis, nes nekurio 
esate užsilikę, tad pradžioj me
tų reikia atsilyginti. “ Nariai 
ir “Darbininko” skaitytojai 
skaitytojai gerai žinote laikra
ščio vertę, tai nepagailėkite ir 
savo draugams tos laimes ir 
pradžioj^ metu paaiškinkite L. 
D. S. užduotis ir jos svarbą 
Ir atsigeskite i susirinkimą 
prirašyti prie šios darbininkų 
organizacijos.

< >
MONTELLO, MASS.

LDS^ 2 kuopos mėnesinis su- 
sirinkitiias įvyks 3 d. sausio,

■v.

r

Rast.

1928, 7( vai. vakare, šv. Roko 
. parapijos svetainėj. Visi na- 

' riai bitinai ateikite, nes yra 
svarbiai reikalų aptarti ir bus 

valdybas rinkimas. Taipgi, ku
rių molkestys yra užsilikusio? 

malonėkite ateiti ir užsimokė
ti. i

NAUJŲ METŲ LAUK
TUVĖS

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
L. Vyčių 17-ta kuopa rengia 
iškilmingas ir linksmas Nau
jų Metų lauktuves. Jos į- 
vyks subaįos vakare, Para- 

• pijos salėj, 492 E Seventh 
St., South Bostone. Lauktu- 
t 7 1.1 • ——- 

vėse grieš pagarsėjusi L. 
Buinio Orchestra. Jaunimui 
ir suaugusiems, kaip* Bos
tono taip ir apylinkės,- bus 
puiki proga gražiai, liliks- 
mai senus metus palydėti ir 
naujus sulaukti. Todėl vi
siems lietuviams patartina į 
tas gražias ir linksmas Nau
jų Metu lauktuves atsilan
kyti.

Rep.

r-W I

VAIKELIŲ VAKARAS
Kaip kasmet, taip ir šiais 

metais M a ri j os V ai kel in 
Draugijėlė turėjo vakarą su 
programų Vaikučiai labai

CAMBRIDGE, MASS.

Pradžioje gruodžio įvyko 
40 vai. atlaidai. Žmoneliai 
gausiai lankėsi. Kunigu sve
čiui buvo pagelbon atvykę

gražiai pasirodė. Plačiau a- kiekviena vakarą. Užbaigo-
pie šį vakarėli gal būt para
šys kas nors iš jų pačių ir 
todėl nenoru vaikučių ga
bioms plunksnoms užbėgti 
už akių. JI. B. C.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Ka
As Pečkaitis__

15
18
22
25
27

-29rsaiisio- Bostone ^Darbiiiin-
ko” koncerte.

Visos kolonijos gali tikėtis £MŲS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa- 
linksmo Vakaro. Dainų, muzi- Į ra5g Juozas V. Kovas. Kaina

Z

Metus Šv. Stepono Draugi
ja apvaikščios savo metinę 
šventę. Viri draugijos na-

dalyvaus ir eis prie Šv. Ko- Rengkite ir lankykitės skait- 
munijos. Visi draugijos na
riai privalo susirinkti sve
tainėn 8:30 A. M., kad visi 
pasipuošę galėtu spėti į šv.
Mišias 9:00 A. M.

Pranešėjas

Į M 
•• .'O

40•.**
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis—
KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge- . J 

gūžio, Birželio ir Spalių menesiams. ISleido kun. K. A. Vaays—Šiit^

IŠGANYMO APSIREIŠK IMAT—atėjimas ir gyvenimas ant žemės - 4 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_______________ ,7SaJ

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be tp- Aj 
darų 75 centai, su apdarais-----------------------------------------

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HlMNAŠ—Parašė Aleksandravičius _______________-25Ą
BLAIVININKŲ BIMNĄS—Česlovo Sosnausko .
EGLE, ŽALČIŲ KARALIENE—Opera Miko Petntasko______ _ 5.fl|
ŠIŲ NAKCĖLY . . ______________ .
SIUNTĖ MANE MOTINĖLE
VAI AŠ PAKIRSČIAU _
UŽ ŠtLINGELI_______
SKYNIAU SKYNIMĖLI
LIGHO (latviška)

riai per mišias in 'corpore’kos ir juokų užtenka visiems. GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas.
11____________-V* TT _ _ . . _ _ _ - -

lingai. Tie vakarai, tai yra 
naujas “Dzimdzi Drimdzi”, 
kurio p. Vanagaitis pirmiau 
buvo ‘‘ generolu leitenantu”.

Report.

CAMBRIDGE, MASS.
Artistu Dainos ir Juokai

Netikėtai apsilanko Cam
bridge artistai’ su gražia pro
grama. Juokdarys dzimdzius, 
komp. A. Vanagaitis mus pa
linksmins 2 sausio, 1928 m., 
tai yra pirmadienio vakare 
7:30 parapijinėj svetainėj. Su 
juo kartu dalyvauja pianistas 
M. Yozavitas -iš Chicagos ir 
p-lė dainininkė M. Gribaitė iš 
Bostono. Programa susidės iš 
dainų, muzikos ir juokų. Kom
pozitorius A. Vanagaitis pa
dainuos negirdėtų linksmų 
dainų apie Šarkį, apie Pokerį, 
Brigytą, Agotą ir kitokius da
lykus. .Juokų nėt' perdaug.

Bostone artistų koncertas 
turėjo dideliausio pasisekimo. 
Reikia manyti kad pas mus 
į Cambridge atvyks publikos 
ir iš Bostono. Atvažiuokite 
visi. 'Vietos užteks.

Ateinantį pirmadienį — 2 
sausio, Cambridge lietuviai 
turės linksmą pradžią Naujų 
1928 metę. OMmbridgietis 

P. S. Vietoje Loveli, Mass., * 
artistai lankosi Cambridge. , 
Loveli? artistai nehfis. Lovel- 
1 iečiai tnn progą artistus ma- ant nuosavybių so
tvti Lawrence 1

f Palaikymui puikių 5 
| plaukų naudok |

*****

barberis

Visiems gerai žinomas

J. MATULEVIČIUS
Atpirkau Barbernę nuo D. 

Galinio ant kampo H ir E. 7- 
th St. Meldžiu visų atsilanky
ti, ypač kurie City Pointe gy
venate. Patarnavimą suteiksiu 
kogeriausį. G-27

< 45
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TEATRAI
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; patašė S. Tarvydaa^JK^ 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Patašė Sei- '^ 

rijų Juozukas .. . _ __ _ _ „ .
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak-' j 

tą; parašė Seirijų Juozukas___________ ___
SNIEGAS—Drama 4 aktų. ’ Vertė Akelaitis .
ESUMAS—3-čia dalis dtamos “Gims Tautos Genijus.”

Kun. L. Vaicekauskas___________ -. ____ _
ŽYDŲ KARALIUS—dtama 4 aktų, 5 pav. Vertoj. M. Šir 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V., ' • *
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų dramai 1 

nas Tarvydas - . - - . - -. _ .
PILOTO DUKTĖ--5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarty 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 8

4 aktų; parašė Janas Tarvydas_________________
VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką datai; 2) Joąo lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K, D. ir N.__
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Ant 

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

x Maldaknyges <■
PULKIM ANT KELIŲ-“D4n)” spauda. Odos apdaranti 

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite
' DARBININKA8

South Boston,

BROADWAY TEATRAS , 
IŠSIDIRBO GERĄ 

VARDĄ ~
Broadivay teatras, South 

Boston’e, kurio skelbimus 
skaitytojai vra skaitę “Dar
bininke’” išsidirbo gerą re
putaciją dėlto, kad rodė 
žmonėms gerus ir švarius 
paveikslus.

Šiandien jau daug mokslo 
vyrų pripažįsta, kad geri ir 
švarūs teatruose judomi pa
veikslai ir vaidinimai neša 
žmonėms didelę naudą. Y- 
ra tai apšvietos įstaigos. Bet 
gaila, kad tokių teatrų, ku
riuos galima būri'i pavadinti 
apšvietus įstaigomis, mažai 
yra šioje šalyje.

Broadvvav Teatro progra-

kaip

•>

J. V., Ilašt

•i

' l

)•» 
r t

. ANT HENDOS?
5 kambariai, 254 tVindsor SL, Cam- 
bridge. Yra elektra, gnzas, skalbynės 
ir vonios. Renda $30.00 1 mi-nesj ant 
3-čltj lofwj. Kreipkitės: 8 Berkshlre 
St.. Cambridge, Mass. Tel. University 
8374—S.10.

------------------------- ---------------------------------- . -

PARSIDUODA

f

s
I

PASKOLOS
.Dumtame imskola (tol antrų morgldiių

ton e. Kainos žemos. Kreipkite: 350 ozmj "RmadiMV
Broaihvuy. So. Boston. (S.-6) 000 -DroaQWay

9

į NAUJAS LAIKRODININKAS
SOUTH BOSTONE

< Turiu pranerti So. Boston'o ir apie- 
linkės lletuvli} visuomenei, kad aš esu

* fel,*vrfs 'nifcf'odlnfnkaa. Taisau viso 
klus laikrodžiai ir gramafonus. Ma
no darbas vi,uomet yra garantuotus 
ir kaina prieinama. Netaikykite su- 

„ . gedučių talknMifjų namie. nes Jie sto-
VMnml (ta 'bilgiau suges bet atneškite 
pas mane aš baaakyslu jums ar užsi
moka taisyti a> no. NeMamt pas ma
ne, Jus htrfslU gontą laikrodžius ir 
SUtnopyslt <iaufr plnlgfl.

JUOZAS STANKUS
182 Broadwiy, So. Boston 

(Oratoriaus Petraškevičiaus ofise)

j je dalyvavo gerb. svečiai ku
nigai. Kun. J. Čaplikas lai
kė mišparus. Asistavo gerb, 
kun. J. Jakaitis ir gerb. 
kun. F. Virmauskas. Pa
mokslą sakė gerb. kun. J. J. 
Jakaitis. Procesija labai 
gražiai buvo sutvarkyta Pa- 
sijonisčių Spseni.

- Kalėdos
K

Per Kalėdas šiemet
ir kitais metais bažnyčia la
bai gražiai gyvomis gėlėmis 
buvo išpuošta? Mišios buvo 
vidurnaktyje, kitos kaip pa
prastai sekmadieffkj tvarko
je-

Per Mišias, koras vado- 
vaujant panelei Onai Gry
baitei, gražiai giedojo.

Kalėdų vakare laivo Ka
lėdų diedukas it eglaitė.Vai
kai gavo gražins dovaneles. 
Viskas buvo suruošta ir pro
gramas išpildytas Seserims 
vadovaujant.

Sausio 1-mą per Naujus

i »
Du nauji namai vienos šeimynos. VI* 
nas namas 7 kambarių su visais mo» 
(tomiškais {taisymais. Antras namas 
5 kambarių ir krautuvrė, o skiepe yra 
bekarnė. Pastarajame jpime <<įra irgi 
visi vėliausi įtaisymai. Labai geroj vie
toj ir parsiduoda pigiai. Kreipkitės; 
72 Merrimac St., X. Woburn, Mass.
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SEKMADIENY

GET Y0UR JAAN"
Su CLARA BOW

HOOF MARES”
Sn JACK IiONAVAN

t

PlRMAD. IR KETVIRTADIENY 
PENKI AKTAI VODEVILIO

Dvieją šeimyną medinė stnba, su 
penkių automobilių garadžium, 
City Point, ant East Siith Street, 
netoli L St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki ant antro. 
Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
priešakiniai piazai. Gera proga 
žmogui, kuris turi vieną arba 

daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dą atneša netoli $100 i mėnes. Kai-

to-
• v

1S-

į|Kiau jau ] 
lęmsjpapročiams niekas iš 
n giminės nesipriešina, 
m jau iš mažens yra išauk-

8V. JDNO EV. BL. PAŽELPIN18 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI

drotiniBKa* — M. ZlotM., 
^^^SoHFCTth'SL^aoL Bo^w,^M»on

24 Thomas P. So. Boston, Mass. 
Prot. Baltininkas — J. Glineckliį

5 Tbomas PIl, South Boston, Maa» 
Fin. Raštininkas — M. Šeilds-,

866 Broedway, So. Boston, Masa. 
Kasteriu* — A. Naudžlunas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mate 
Tvarkdarys — J. Zaikls,

7 Winfield St-, So. Boston, Mana.
! Draugija laiko susirinkimus kas treO* 
■ nedadienj kiekvieno mčnesto, 2-rą va- 
' landą po pietą, parapijos sale j, 492 * 
j Seventb- Su So. Beatos. Mana

f SV. KAZIMIERO R. K. D J03

So. Boston Mass. 
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

: 225 L Street, South Boston, Masu.
‘ WzMk_t>lwvnln<nVoa   T.

j 111 Bowen St., South Boston, Kfaaa

405 Third Su South Boston. Mass 
FInmsą Raktininkas — M. Seikis.

366 W. Broadway. Se. Boston, Masa 
Iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, So. Boston, Masą 
Maršalka — P. Landa.

393 Flfth Street, South Boston, Kasa 
Draugija laiko susirinkimus kas mitrą 

nedHdlenj kiekvieno menesio, na- 
vaL po pietą. Parapijos SaKj, Sėptto 
ta Gatv«, Sonth Bastote. Kasa

iabąHufcs^‘pdžeminėfį 
t” ainių giminė, kurizasyta, kad labaijr1 

sstų šiaurėje ana- 
hainų rasta išti- 
s. kurio gvvento- 
dar folį gyveni- 
teidžia jiems ap- 
platesniu bendra- 

£bū žmonėmis ir"jie ne- 
įę, kad pasaulinis karas 
įur kad tvarka kitokia 

esanti. Dabar vėl 
a užsienis, kad Uralo 
įs, palyginamai Rusi- 
ižury, rasta nežinoma 
Ėųtgitoinė' kuri save va- 

požemi ne tauta” ir 
nti savotiška tarme, 
ymi ji labai žiauriais 
įčiais, kurie susiję su 
gotiška tiky ba. Keista 
įomė vardą gavusi spė- pliekdamas. Išradimas be 

kad jos papro- moksliškos reikšmės turės ir 

praktišką, nes policija nori 
. kitokį prietaisą įvesti savo 

i&.ir turįs mirti, o j^^ tamybon ir vartoti įvairius 
Eisiąs, tai jis nužudo- nusikaltėlius tardant. Tiki- 

Žudoma.labai žiauriu n)asi> tie nusikaltėliai, ku- 
^o. Kiekvienas, išdrįsęs, rįe sunku iš veido išraiškos 
^metų amžiaūs sulaukti, įr g^žių jų kaltę patirti tai 
daromas rūsin ir ten lai- §įuo atveju jų šrdis turė- 

kol badu numiršta, sįanti padėti, kuri kaip žino- 
laidojamas. raa nuo vaiįos nbi nusistatv- • v • • *

-y- ~ ■> *

rišti 
kol nektšždnTė dabartinėj 
vietoj.

X.

8IRDIBS T4K8KJIM4 PA- 
STIPRIKĄS PR1ĮBTAISAS

PennsylvaiHjos universite
to profesorius Gamblo išra
do prietaisą kuris širdies 
plakimo garsą pastiprina 10 
milijonų kartų stipriau. Ne
sunki! įsivaizduotu koks tai 
milžiniškas širdies takšėji
mas ir ūžesys, girdimas šio 
prietaiso dėka. Širdis suda
ro tokį bildesį, kaip dideliam 
fabrike keliasdešimties tonų 
sunkumo kūjis, geležinį ras-

DIDNOT CAH ”
Ltt VAN -TASHMAN

*" * **' ’ * v"** • ' "

5 AKTAI VODEVILIO
Vėliausios Pasaulinės 

Žinios.

i

i

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny

SAUSIO 2—3—4

žmogus, sukinkęs 40 
tą "amžiaus, esąs nereika-

katą.

IMei sava 
janaą yp*^ 
dėl prasto ą 
inkstą ar £l 
kepenių, prąi 
lūšio jausmo, 
jlmo galvos, ironiško nžktaHpbtf * 
pana&lą ligą. Nuga-Tone yra gMltt* 
Janius, kad jums pegeib&i arte, telk «‘ 
grąžinti plntąai. Pasiimk lįoakrif 
die. Gaunamas visoje apdėta*' ,

----- ■ ■ ——•
/ s*

“Mirtis seniems yra dury* ^ 
se, jauniems — pavojuam.* 
— Šv. Bernardas. ■ 1

•J' I — '■ . . u SB.

Ketvirtadieny, Penktadie
ny, šeštadieny
SAUSIO 5—6-7

“XHE POOR NUT”
Su JACK MI’I.HAIjj.

‘BREED OF COURAGE’
Su RANGF.lt

KIEK PASAULY ŽMONIŲ 

ir kada bus jų tiek, kad jau 
nebus jiems žemėje vietos.

Naujausiais apskaičiavi
mais visame pasauly gyvena 
1853 milijonai žmonių.

Atskilomis pasaulio dali
mis žmonija skirstosi šitaip:

Europa 454 milijonai
Azija 1032 milijonai 
Afrika 139 milijonai 
Amerika 216 milijonų 
Australija 8 milijonai 
Šimtas metų tam atgal bu

vo maždaug iki apie 600 mi
lijonų. Vadinasi, per šimtą 
mėtų žmonių skaičius trigu
bai padidėjo. Jeigu taip eis 
toliau, tai už šimto metų tu
rėtų būti apie 6000 milijonų. 
0 dar už šimto metų, tai yra 
2127 metais turėtų būti ne

tų žrąonįja 'išaugtų iki 54.- 
000 milijonų, tada kiekvie
nam kvadratiniam kildinet- 
rut tektų 415 žmonių ir 
kio skaičiaus žemė jau 
maitinti .negalės.

LAIVININKYSTĖJ GRĮŽTA
MA PRIE BŪRIŲ ».

Burės svarbiausias laivų 
variklis, tuo tikslu vartoja
mas iš neatmenamų laikų. 
Ne taip senai būręs pakeitė 
garo ir kiti mechaniški va
rikliai, kaip daug tobulesnė 
laivui varyti priemonė, nors 
ir gana brangi. Tuo būdų 
vėjas vėl liko nenaudojamas. 
Kadangi yėjo jėga labai di
delė ir vėjuotų dienų jūroj 
būna gana daug tai jau se
nai galvojama išrasti tinka
mą būdą vėl panaudoti šią 
jėgą laivininkystėj. To pa
sėkoj kaip žinoma_ išrastas 
rotorinis variklis, kuris jau 
dabar pradedamas laivams 
naudoti ir visaį nesenai 
prancūzo fiziko Konstantė- 

rienas šios rūsie^ 
prietaisas. Tai yra savotiš
kas propeleris, kięk lenktas 
galuose, bet panašus tiems 
vėjiniams malūnėliams, ku
rie jaunuomenės dažnai kai
muose ant 'karčių statomi. 
Keletą tokių propelerių ant 
laivo pastačius, jie vėjo pa
galima gali sukti mašinas ir 
tuo būdu laivą varyti. Pro-1‘"vSKraOSAJ^RAiS'" 
peleriai taip padirbti, kad’ **
jau prie mažiausio vėjelio 
sukasi, ir staigios audros ne- i — t* SvagMys,
pavojingos. Be to SIS Įsra- Prnt. RaSttafnkas — V. MlekeviBBN. 

dimas galima bus pritaikyti 
ne tik laivininkystėj, bet ir 
sausumoj įvairiems pramo
nės ii; šiaip ūkiškiems reika
lams.

ATeL Broektoe 8112 
f DANTISTAS

TINKAMOS RUSIES 
CNVERTKAI

Kasdieniniai čeverykai tu
ri apsaugoti ir tikti kojoms 
tinkamai. , Taipgi turi tvir
tai laikyti kūną. Gerai ži
nomi armijos čeverykai yxa 
geras pavyždis. Karo De
partamentas, tikėdamas, kad 
‘^armija yra gera jeigu jos 
kojos geros,’* po ilgų tyrinė
jimų, išdirbo, čevervką, kurį 
nešiojo visi Suv. Valstijų 
kareiviai'ii^stžįngės. Civi
liški 
pačiom^;---- - "

perkamj
jų dalyse. į Yra tinkami ne
šiojimui Riestuose ir ant 
laukų.

Tinkamas prižiūrėjimas 
čeverykų, po išmintingų pa
sirinkimų,į sutaupys daug 
pinigų nešįptojui, ir tuo pa
čiu laikii'uzjaikys kojas gra
žiai ir švariai. Kaip tik grei
tai -čeverykai nusinešioja 

Nereikia 
čeverykų kur-

•fS
'■ —'v

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

x VALDYBOS ADRESAI
Pirmininke — Jieva Markstenė,

823 E. £ighth St.. So. Boston. Mate. 
ProL Ra&ttnlnkg — Ona Siaurfeni,

443 E. 7th SC, So.* Boston, Mate 
Telepboue South Boston 8422-B.

In. RaSttnlnkfi — Bronlalava Clunlen*
29 Gould Su, W. Roshury, Mase. 

Iždininke — Ona Staalulln^,
105 W. 6th St_ So. Boston. Masu. 

Tvnrkdart — Ona Mi^lratene,
1512 Cohimbia R<1_ So. Boston. Ma*». 

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antra utaminką kiekviena mėnesi
Tj30 vakare, pobažnytinėj svetainei 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės pa» 
protokolu raStlnlnkę laišku ar telefoną

> mo nepriklauso. Kalbant a- 
įpie pašalinius dalykus* ji 
vienodu garsumu taksėsian
ti,- o palietus nusikaltimą, 
jei tik nusikaltėlis bus kal
tas, jo širdis ^oj pradėsian

ti kitokiu garsumo stiprumu 
taksėti.

|OR.A. J. GORMAt
| (GUMAUSKAS)

| 705 Main St., Mostelio, MmA 
j > (Kampas Broad 8traat> 
| Ofiso valandos: >
f Ryt e nuo 10 iki 12 vai.
g Dieną nuo 2 iki 5 vaL
$ Vakare nuo 6 iki 8 vai. 
| Sekmadieniais pagal autMtiflB.

»«

supranta tą biz-

• v* —
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f

J-
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i čeverykai ne

Tūkstančiai keliųveda prie 
paklydimų; prie tiesos—tik
tai vienas. — J. J. Russeu.

("KcMvto” a 
Omo Vmahdos: noa 
itK 2k! 6 ir ov» ta 
Sereooml* bqo 9 iki 
Subatomls m» 9 fl 
domia sao 9 Iki 12

fna $8,800. Matyk A. J. KUPSTIS,
A

feryŠai, pasiremiant
; liet k

Agrieulture j

't- /

X. ■ -į/

ose Suv. Valsti-

irBroadvay

čeverykų jįl

l

i i
i

^Požeminių’’ žmonių gi- 
atsiradusi spėjama dar 

ižiuj. * Anais laikais 
plotas tarp Kaspijos 
r' Uralo kalnų buvęs 
jįjįįtes likučiais apgy?

-v

Boston 3520

FVIS ADVOKATAS
Baigės du Universitetu 

SUmElA, UNIVEllSITY su A. B. 
VASHINGTON UNIV. su LLB.

a r b 1 n i n k o ” Name 
(antros lubos)

Broadway, So. Bostoi 
R et i d e 6c l J a 

abrHge, Mass. 
1468-AJ.

7296.
R8E H. SMELDSI
IV0KATA3 ; 

__2 Old South Building'
Washin<Hon Street ! 

t Boston, Mass. j
9 A. M. iki 5:30 P. M. ji 

GYVENAMO VIETA <

B Oorham Avė., Brookliiie' r 
Tetepbooe Regent 6568

'000000000009

Savininką.
DARGANAS*

South Bostone Lietuviams

Soūth Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias biz
nių vietas ir visi gerąi gyvena. 
Pas mus šiomiT dienomis pateko 
turbūt paskutinis geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo* 
gus paims ~'
nį arba rintė išmokti galės da
ryti gerą nimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užpakaly krautuvės. Randų 
ateina $95.00 į mėnesį. Biznį ir na
mą galima "nupirkti už $8000 o gal 
dar pigiau. Lengvos išlygos. Ma
tykite tuojau A J. KUPSTĮ.

Donhestery
Šefių šeimynų medinė stuba'su 24 
kambariais. Yra gazas, elektra, pe
čiai, piazai, vieta dėl garadfių. 
Bandų atneša $160 į mėnesį. Pre
kė $14.800. Lengvos išlygos. Ma
tyk A. J. KUPSTĮ.

ftntitt Bostone
šefių šeimynų medinis namas, 27 
kambariai Rendu atneša $780 į 
metus. Prekg $4,500. Lengvos ffly'. 
gM. Matyk A. J. KUPSTĮ.
LAIKAS jmm ANGLIUS IR

MALKAS
NEPAMHSKITK, kad 
žiemos laikai artinasi 
imam sagtimi ft malkos 
ta, tadgi neatfcMiokite, 
tevo “orderius.” J

la klausimas, ar galės žemė 
tiek žmonių išmaitinti?

Dabar žmonių išeina tik 
po 14 vienam kvadratiniam 
kilometrui. Už šimto metų, 
bus po 4G, o po dviejų šim
tų mėtų—138. Lietuvoje 
šiandien viename kvadrati
niame kilometre vidutiniš
kai apie 40 žmonių. Vokie- 
Oj°ie — 133, Anglijoje — 
189, Olandijoje — 213. Tirš
čiausiai* žmonės gyvena Bel
gijoje, kur viename kvadra
tiniame kilometre . gyvena 
254 žmonės, tai yra, Šešis 
snviršum kartus tirščiau, 
kaip Lietuvoje.

Iš šito matome, kad jeigu 
augamas eis taip toliau, tai 
po dviejų šimtų poetų turėsi
me pasauly tokį žmonių tir
štumą, kaip šiandien Itali
joje. Bet po trijų šimtų me-

* ■ <*
reikia pataisyti, 
laukti pal 
kos ir padąi visai išsibaigia. 
Toki nuneši 
apsaugojąžkojas ir netinka
mai užlaiko kūną. Kiek su
taupyta netaisant čeverykus 
yra išmoksta kojų gydyto
jams ir specialistams. -JeL 
gu reikaftigas pataisymas 
ne į laiką įdlikta, z tai galų 
gale nebuž^galima juos pa
taisyti.

Tinkair -prižiūrėjimas 
, pataisymą, 

išdžiovini^fk aliejavimą, te-! 
pimą ir 
Departn 
Washim 
knygii^J

•PTOKniSTAS

J. L

i--.
i

. JOY0RISPA 

‘ Vnited Statą ; r tampa. Dor&ltter St. 
' į p »rBroa<f«'ay
n C. laeidfli ! SOVTn BOSTOtt’E 

lletm No. 1523 į
r _jat her Shoės: 
t Care,” ir ga- į knygtitę veltui E J*

Ufeokidžią vietą. Saldainiu turi- 
me mtaie darytą, BaltataMs (ice- 

įJtreai). Turime »isrtUą aaldai- 
iMmuf dei visokią rei- 
—t-tt----- **** draugą.
į8įTiS»wiw

tv.WAIAieW
UZTimi GBABOKtU* 
UtBAMAamVMM

RANGF.lt

