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VARŠUVA. — Lenkijos 
diktatorius ilgai, svarstė at
sakymą į ilgą Lietuvos val
džios atsakvma dervbu rei- * te te te
kalei ,

Lenkijos atsakymas arba 
nota yra labai panašus į PiL 
sudskio paklausimą Volde
marui Genevoj: “Karas ar

sumažinama neatsako Seimui Knlęįį
irtuose tegalėsią balsuoti tikth? lietuviai Balsavimo teise! 
atimama nuo mažumu, t. y. žydų, lenkiu vokiečių ir kitij- 
Sevfnas posėdžiausiąs tik sykį į metus ir tik 4 mėnesį^.

NUOSAVYBES
AČENICO CITY. —• Des

poto CaTles’o valdžia, kuri 
uždarė kataliku bažnvčias

EINA NUO 1915 METŲ.

tlie announcer said, sang 
Vanagaitis’ ‘Vilna/ a spng 
that struck atteution for be- 
ing dif fėrent forin anything 
the listener on radiąordiarly 
geis out of his sėt. Polish 
composers likę Vanagaitis 
and Keler Belą and Kacca-

_ Jei ši žinutė yra teisinga, tai Lietuvos diktatoriai ąt-. 
virai pradeda sekti Mussolinio pėdomis. MesVis dar neri 
norime tikėti.^kad Lietuvos diktatoriai išdrįstu padaryti- 
•tokį atvirą žingsnį į diktatūrą, bent ne'dabar, ypač atimt? 
lialsavimo teisę iš mažumų. Vis dėlto labai galimas daife* 
tas, kad jie yra pasirengę įteikti Lietuvai jos neptildaĮĮ/ 
somybės šukaktuvčse kokią nors “tautinihki^ką dovąife^ 
1$.” Greičiausia gal ši žinutė nevisai teatatinka tiėsai, 
tiktai parodo kokios maždaug rūšies yra tautininkai “cfe>| 
vanėlė” Lietuvai—daugiau fašizmo.

taika?’’ 7 .
Dabar klausia: “Ar Lie

tuva nori pradėti taikos de
rybas, kaip Tautų Sąjunga 
rekomendavo, ar ne?” Dik
tatoriui Pilsudskiui nepatin
ka Lietuvos reikalvimas pir
miau kliūtis dėl taikos suda
rymo prašalinti, o tik tada 
pradėti derybas.^ Lietuvos 
valdžia tuo davė suprasti, 
kad Lenkija turi gražinti 
Lietuvos sostinę Vilnią.

Lenkai, kad savo žūlikiš- 
ką atsakymą sušvelninti 
skelbia pasauliui savo tai
kingumą , link Lietuvos 
Skelbia'spaudoje, kad Len
kija esanti palanki Lietu- 

< vaL kaipo tautai ir savo pa
lankumą liūdyja tuo, kad

folklore of that .eounfrv. 
Under the direetion of T. 
Francis Burke the Lįthila- 
nian churčh choir, 36 voices,

LENKIJA SUVARŽĖ 
EMIGRACIJĄ

VARŠUVA. — Lenkijos 
diktatoriška valdžia 'Išleido 
įsakymą, kad ne vienas as
muo, negavęs užtikrinto dar
bo arba pragyvenimo šalyj 
į kurią jis nori važiuoti^ ne
bus išleidžiamas, išvažiuoti. 
Šis suvaržyčmas nepaliesiąs 
lenkų, kurie turi šeimynas 
kitose šalyse. Kitiems ir šei
mynas turint nebus galima •v v* ’ x J •išvažiuoti.

- - BĘRL'YNAS, vasario 15.—Boston Transcript pade
da žinutę iš Berlyno apie “dovanas,” kurias Lietuvos dik-. 
tatbriai esą pasirengę suteikti Lietuvai jos nepriklauso*: 
mybės dešimties metų sukaktuvių dienoje, 16-tą vasario.- 
Anot to pranešimo Lietuvos konstitucija būsianti pakęjstą,

DARBININKAMS GRASINA 
LOKAUTU

BERLYNAS. — Centra- 
linės Vokietijos Metalurgi- 
kos fabrikų savininkai pa
skelbė, "kad jei 80,000 strei
kuojančių darbininkų negrį
stą'į darbą ir tęsią streiką 
reikalaudami pakelti algas, 
tai jie vasario .22 d. uždary
sią visus fabrikus ir nepri- 
imsią^ streikuojančių darbi
ninku.

f______  te__

'Žinoma, susipratę darbi
ninkai nenusigąs ir savo tei
singi; reikalavimų neišsiža
dės, ir jeigu tik bus vieny
bė—kovą laimės.

PERMAINOS LIETUVOS 
VALDŽIOJE

Lietuvos valdžios oficiozas 
“Lietuva” praneša, kadrre^ 
.zignavo teisingumo ministe- 
ris-Šilingas., Jo vieton pa
skirtas tautininkų partijos 
pirm. Žilinskas. Permainoj 
įvyksta visuose skyriuose. 
Matyt ir patys tautininkai 
nebepasitiki savo žmonėmis. 
Sustatė į ministerius visas 
savo partijos galvas, bet ir 
joms gali pasidaryti karšta.

tautininkų, partijos viršū
nėse taipgi įvyko permainų.

MILIJONIERIŲ SKAIČIUS 
PAAUGO

NEW YORK. — Milijo
nierių skaičius nuo 1928 me
ti; paaugo 600 nuošimčių, 
taip skelbia bankierių orga
nizacijos 'Vige-prez. Sisson, 
kuris naudojosi statistinė
mis žiniomis.
7 Trusto kompanijos 1923 
m. prižiūrėjo 48- milijonų 
dolerių turtą ; 1924 — 69; 
1925 — 101; 1926 — 151; ir 
1927, — 298.

Pasirodo, kad milijonier 
rių skaičius didėja tada, ka
da darbininkai daugiausia 
skursta ir bedarbiauja.Be- 
darbė tai yra šalfihi.4 Imli-, 
jonams krauti, nes darbiniu- aario 14 d. pakelia muitą ant 
kas tnri praleisti paskutinį importo nuo 30 ir 72 nuo- 
kruvinu prakaitu uždirbtą šimčių. . Tuo Lenkija tikisi 

Iddm.pagyv™^ skai&ą.

Tik Lietuviai Turėsią

RAUDONŲJŲ GAUJA ŽUDO Varšuvoje besilankąs Kau
no Universiteto prof. Biržiš. 
ka laikomas pagarboje. Taip 
buvo galima ir manyti, kad 
Bi ržiškos misiją Lenkijon 
Lenkija išnaudos savo gruo- 
boniškai politikai. :/-J „_

Šato, kad Pilsudskio nau
ja nota Lietuvai yra trum
pa ir ją siunčia»per kurjerį 
Latvijos vyriausybei, su 
prašymu. kad įteiktų vietos

vimas, bet visą kreditą -ati- r te * ' Z 7 * '
davė paliokams. $^>7

Štai ka rašo dienraštis 
Boston Post:

“The St. Roco’s Glee Club 
of Brockton, WNAC,ląst 
night awąkened in-the lįs- 
lenner a euriousity for the 
.-attractive Slavic things that 
tlie ;lessęr composers o£ Po-

Dar sykį primename N. A. katalikams, kad nepamirš
tų kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 22 vasario ^eimą. Sei
mo viela: Šv. Petro parapijos svetąinė pri^402 E. 7th 
St., So. Boston, Mass.

Seimas prasidės 10 vai. iš ryto. Prašoma delegatų ne- 
sivėluoti, nes vasario 22 yrą,Pelenų Diena ir dvasiškių 
didžiuma turės grįžti anksčiau, namon į vakarines ,pa 
maldas.

~ Svarbesnieji dienotvarkės punktai bus šie:
1. Naujos Anglijosrir abelnai Amerikos katalikų šių 

dieni; problemos. Referentas—kun. J. J. Jakaitis.
x 2. Lietuvių katalikų jaunimo problema Amerikoje. 
Referentas—kun.

3. Lietuvos valdžidš politika ir-mes. Referentas— 
kun. V. K. Taskūnas. :

4. Seimo delegatų įnešimai.
Pageidaudama, kad Seimas prasidėtų ’liikūi t. yl M) 

vai. ir galėtų užsibaigti ne vėliau 6 vai. vakare/ . T ' r 
7 Nesusipratimų tr ginčų išvengimui- Sėtino metu,- dar 

sykį primename delegąfama, kad nepamirštų prieš važiuo
siant Seiman gauti savo klebonų paliudymus bent ten, kur 
yra lietuvių parapijose- . - ;

• N. A. Filtracijos Apskričio

Lenkų spauda rašo/ kad 
Pilsudskis labai susinerva
vęs ir kad' jo kantrybė bai
gia i.šsisemt.'Tai naujas grą-| daugiausta 
sinimas Lietuvai. Lietuva 
nė krust, nes žino, kad jei 
nė Pilsudskio baimė praras
ti Lenkiją, tai jis būtų senai 
puolęsJkietuvą. . .

gramą, per radio į Bostono 
stotį WNĄC nuo 8 iki 8:30 
vai. vakare. Dainavo lietu
viškas liaudies daineles ir 
porą angių kalboje. Solo 
dainavo pr-nia M. Mazgai ie- 
nė i rjjJe M. Česniufė. Abi 
labai gerai dainavo. Smui
kininkė p-lė Zągorskiutė vi- 

^sai gerai pasirodė. Choras 
su mažais trūkumais sudai- 

^ęitavo “vonderful." / ”r- 
• — BrOcktoniečius turime pa

sveikinti už graži; sudaina- 
vifną ir už tą pasišventimą 

- pakelti lietuvių vardą _ ML 
/..Iijoninė publika gėrėjosi lie-

Šėtono apuokai nematė ir ne- 
Egirdėjo, kad dainavo lietu- 

W vii; dainas, lietuvių kompo- 
g^5»torių-pagainiotas. Jiems 
7 irgi patiko dainos ir daina-

. VALE STUDENTAI 
IŠTEISINTI

NEW HAVEN, Conn. — 
Čia 18 Yale Universiteto 
studentai buvo nuteisti užsi
mokėti- po $2.00 bausmės už 
dalinimą lapelių raginančių 
darbininkus streikuoti ir or
ganizuoti kaklaryšių dirbtu
vėse uniją. Jie buvo areš
tuoti ir atiduoti teismui ne
va už sulaužymą miesto įsta
tymų. Studentai apeliavo ir 
apeliacijos teismas rado, kad 
jie prieš įstatymus neprasi- 
ženge.

LIETUVIŲ DAINOMIS IR 
DAINAVIMU PER RADIO 
; - gėrėjosi visi
Vasario 15 d. Brocktono 

šv. Uoko, lietuvių parapijos 
rinktiniai dainininkai, skai
čiuje 36 asmenys, vadovau
jant muz. T. Francis Burke, 
davė gerą pusę valandos pro- nauskas, and even Kudirka, 

who is credited with Maving 
written the Palish national 
anthem, are cbmplete strang- 
ens to an average Ameriean 
audience. A performance 
ike this, as a variation on 
he. regular radio diet, is 

very refreshing.” /
“Darbininko” redakcija 

“Boston Post” redakcijai 
pareiškė protestą ir reikala
vo atitaisyti. Tą. patį turėti; 
padryti ir kiti.

Valio Brocktoniečiai!

ir daug areštavo ir nužudė 
•kunigų, o dar. daugiau ka 
talikų, imasi priemonių visai 
sunaikinti katalikų įstaigas. 
Valdžios įsakymu vvriausis 
prokuroras Ortega paskelbė 
nusavinąs visas bažnyčias ir 
namus palaikomus religinėm 
pamaldom.

Sekmadieny, Vasario 12 d., 
50,000 - katalikų aplankė 

land have written int^the. .Vilią de Gaudelupe, kad pa
simelsti prie Panelės Šyč* 
kad išprašytPAul^čiausįdjo 
despotams Dvasios Šventos. 
Viskas praėjo ramiai.

;?ST. LOŪIS.' Mo.Si 'l 
sario 14 cL pulk. Lindber 
kuris savo orlaivių apl 
Centrai inę ir Pietų Anų 
ką ir tolimas salas, viso p 
kioliką šalių, ir padar& u 
9390 mailių kelionę, sugr 
laimingai į namus.

Čia j; garbingai sutikt 
sveikino. Mokyklose buvo 
skelbta-švente ir vaiktk 
dalyvavo jo sutikime. ' •* 

T t! | * J • c
t rrnų iMth ’ ? , /

i PAILGINS DARBO
, ų(,>q VALANDAS
LONDONAS. An$ 

andenvčių dirbtuvių a 
ninkai nutarė pailginti 4 
bo valandas ir nukapoti f 
bminkams ir taip jau nii

GYVENTOJUS
CANTON, Kinija.—Rau

donųjų bolševikų gaujos pa
sileido po visą Kwantung 
porvinčiją ir žudo gyvento
jus ir plėšia jų turtą. Jie 
yra geliai apsiginklavę. Ma
tyt* ginklus ir> amuniciją 
gauna iš- Sovdepijos. Dau
giausia taikosi prie turtių^ 
gesniųjų ūkininki; ir pirk

--------- »«.-■ ■-* . '■ ■ ’-m-^fcyįr •,
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devyniais menesiais |ks 
toio kalėjimo. . >'" Če,

Jau. iš šonų eilės gerokai 
praretintos: kur pusiau meJ 
dis nuplautas ir kyšoją stuo- 
bris, kur palikti kelmai apie | 
1 metrą aukščio. Nežiūrint, į 
kad šie medžiai ir žali— vi
si vartojama malkoms.
' Šią žiemą daug kartą te
ko buvoti Čia ir veik kiek
vieną kartą teko . matyti; 
kaip 'žmonės jau suplautus 
gabalus vilko plentu į fortą, 
(fortuose gyvena žmonės) ir 
tai dienos metu! Niekas juos] 
nekontroliuoja, niekas jų ne- 
sudraudžia.

Jei taip ir toliau elgsis 
panašūs piliečiai, tai po šios 
žiemos ne tik-neliks kalnuo
se medelių, bet ir paplentę 
nuvalys. ' •? . ,
• Labai liūdna, kad gražios 
apylinkės. virsta į tyrlau
kius. / '- v '

kariuomenėn
sitaraavęs kariuomenėje pas 
žmoną negrįžo Jonavoje su
sirado sau kitą gyvenimo 
draugę Feigą su kurui buvo 
palhjiin|as ž^dų sinagogoje.'

Per kelis metus pirmoji 
žmona suieškojo, pabėgusį 
vylif ir padavė 'teisniau1 už 
dvi vedybas. “-r

Apygardos teismas Meefą 
Vatą nubaudė šešiais mėne
sius paprastojo'kalėjimo.,.

f *.**** i OF1Į5 viena™* 
OftAUGAS PMĮAUtV ? SEMtUS

KYŠIAI

Apygardos teismas spren
dė Jonavos,Žemės reformos] 
komisijos nario Kazio Bag- 
danavičaus bylą dėl kyšių e- 
mimo.

Bagdanavičius imdavo ky
šius už “klapatas” skiriant 
žemę apylinkės gyvento-] 
jąms, kurie žemes reformos 
įstatymu turėjo ją gauti. 
Kyliams, buvo nustatyta

NAIKINA KAUNO GRAŽIĄ 

SIAS APYLINKES

Apie pirnlą fifrtą labai Į 
gražios apylinkės. Nuo tvit-I 
t o vės prasideda plentas, ku
rio viena šaka .gražiai vin-Į 
giudjasi’ per kalnus Links-1 
mad'vario link, gi kita — 
pietų pusėn — leidžiasi į 
gražią pakalnę. ; x | . .

Dar pereitą rudedį teko 
būti šiose apylinkėse, kurios 
darė visai kitą įspūdi, nei 
šiandien slėniai buvo pasi
puošę sųaugusiąis niędžiais, * 
tarpe kųriit buvų ii yįaisįnių 
medelių, kaip obelaičių, 

» , « a r* * ’ * * t' ♦kriaušių’ ir k. Patašriui pra
švitus sužydėdąvo obelaitės, į 
pakvipdavo topoliai... (to
poliais rusai buvo apsodinę 
visą žemės sklypą). Dabar 
gi šios vietos pavirto- į., ty
rumą: topoliai lygi vie'rio iš-, 
kirsti. tik kur-ne-kur matosi 
slėniuose vienas, kitas medis. 
Nesant kalnuose medžių pra
dedama kirsti ir šalę plento.

^-'Dažnai pasitaiko (saky
tinu, praėjusių metų gruo- 
fdžįo 30 d.), kad iš 30 ar dau- 
• giau vieną dieną esančių by- 

padaromi tik 2 sprendi- 
pnai, nes kitų bylų dalyviai, 
^.teisėjui tarpininkaujant, su- 
^Šitaiko. Kaip sumaniai tei
lsėjas atlieka tą taikymo dar-' 
nba, gali charakterizuoti toks

Nuo šių metų rudens £au 
no elektros stotis -ruošiasi 
pravesti elektros laibas Kal
nėnų ir Priemolių geležinke
lių stotims. . -FI ir -t

■ - ’ ii r
Be to, Kauno elektros 

tis jau 2 metai teikia elek
tros srovę Jonavos miestui 
ir ruošiamasi apšviesti Jo- 
natos geležinkjdių sį^įj. \^- 
žymėtina, kata nuo įvedimo 
Jonavoj Kaimo elektros sro
vės abonentą skaičius pakilo 
nuo 190 iki 300. Be Jonavos

. y,,.,

A. From the name of Ajnęrieus Vespucius, an 
ItaUan uĮio saded tblhe New Woric šshortĮy aftėi; 
it# discovery by Columbus. ■ į. ,

K«CA ywkA5tKA GAlITEPAgOPytlPO 

VISOS NA»CtlE5 5€$U0S, YRA TIK KBUVA 
išrūkytu Cigarete GAuuKy. -. K.'

;^Dąi‘bihinkas apskundžia 
ūkininką, reikaludamas 73 
litų. Teisme ūkininkas jam 
duoda tik 50. Vadinasi, su- 
sitaikyti juiįrą * ^aip. j ^Tada 
teisėjas, išsiėmęs * 23 Titus,' 
sako -ūkininkui: ‘‘Jeigu 
tamsta manai, kad 23 litų y*
pridėjimas tamstos ūkiui la- 
barblogai atsilieps, tai aš 
juos -sumoku, bet susitaiky- 
fcite.” Ūkininkas susigėdęs 
pats- pridėjo 23 litus ir su-

IŽDE AUS TA ĮVEŽTI LIE
TUVON “V0ZR0ŽDE-

NIJE”

Vidaus keikiau ministeri- .3-Jį *
>s įsakymu uždrausta įvež- 
JLdetuyon rusų monarchis- 
k laikraštis Vozroždeni- 
.J*Sis laikraštis leidžiamas 
Oįfcjo Nikolajevičo šali-

YRX SIAURI

nei p<ue|bLi is Kauno ejektros abonentų
aykstoą . ^g^ at^rgon..^ Ie>000 g.
Ę^ Tam^ JAvaĮ .taip rę1Įd((j faįf Kauno abonentų 
kahng^ kanuomeues vado-jį^;^ yra •j^įfg..sS^ 

maksimaliu dydžio ir bent 
šiuo mietu nebekyla.

A.' Kritt&pa# Kolumbas, italas, kuris plaukė po4 
T^ova. '' A ‘S ' 

j. 4. K. Kodėl Kolumbo laivai turėjo ispaną vė
liavą? ' ' / , ,
• > 7’ * < -t į \ . ,.wy y , .
,. Ą įNqs iš visą Europos, valdovų, tik Ispanijoj Z *

■ 'yalddvAį, Ferdinandas1 If Izabėlla buvo Vlenattiilkl,.' 

sutikę suteikti įam'pagelbą atlikti savo atradimą. • ’7?

5. UL Kokiu būdu ši šalis gavo vardą Amerika? 
€<^4. -j
" A. Nuo vardo Americus Vespuciųs, italo atkeKaį < 
•usio Amerikon, tuojaus po Kolumbo atfadim’o.

> ix‘ , . ; , SKYRIUS I.
-■t.--- - ■21. ..J-,— .'

' AMERIKOS DEMOKRATIJA
’ Pamokai.

įi oi] .
i 4 K. «yv«gi? ■ .. y

, ĄjSuvien^to  ̂Afrikos Valstybėje. '•

< 2. K. Kadą Amerika atrasta? >■<

'■j-spar---- -----

• . ( <

L ’ K

/-

* < . 4 r, f

K. Kodėl Anglija neteko kontrolės tų kolo-
"i .'•( A - , ■ ‘

vvbei, kad ||inku būtų buvę 
apsėit■. be Tamstos. Tik da
ba^ 171dusi gal i ma pat en k i li
ti Ta j 'Įstos p^ąstTnžis/ Tams
tos nubpėlpai,. įgyti kovose 
su Liejos'; priėšitnnkafs, 
nuopelnai, kiirib^rpe žymij 
pirmoje vietoję Širvintų iri 

i Giedraičių garbingi žygiai 
visados paliks atmintu je. ne 
tik mūsų kariuomenės, bet 
ir visos mūsų tautos.c t • ‘ - .i ‘ ■ • . • . .

Tamsta stodavai mūsų 
Įginkluotos pajėgom prielipu 
įvisjidmeL kada < ik vpitrę/ka* 
fl atida v 6 ‘‘TėVyiih. '>Ir^dibai, 

|T|insfeHrišpjHsyits;irg<.’n, ne- 
I nutruks glaudūs dvasios ry- 
Išiai taip Tamstos ir mūsų 
Ikarių šeimos, su kuria ęst 
{taip artimai susigyvenęs, 
įkaiu retas karys. ’ s ' 
L y " į : -5' . A
į Paleidžiu Tamstą iš ka- 
Iriuomenės vado pareigos ąt- 
rsargon, su pensija ir teise 
| dėvėti uniformą. Šią ja pro- 
iga Tėvynės vardu reiškiu 
f Tamstai didelės padėkos už 
I Jai padarytus darbus. . ;

Kaunas, 1928 m. sausio 
Įmėn. 12 d. Respublikos Pre- 
jžidentas A. Smetona, Krašto 
apsaugos ministeris pulki- 

Ininkas T. Daukanto^. .Vy- 
I riausiojo štabo viršininkas 
Įgem štabo pulkininkas P. 
{Plechavičius.

ŠALČIAI

7j‘Kiėk auklėjamos įtakos 
fūri visuomenei toks teisėjo 
■Įtarias, kurio rezultatas yra 
abiejų pusių pasitenkinimas 
ylrrisicms aišku.-------->----- -
7* Ne be reikalo tokio dafbi- 
irinko ne vienas gailisi. Jei 
jau pradedama atleisti iš 
vietų becenzius, tai gal rei- 
JSetų pradėti nuo tų, kurie 
Savo- darbui kuomažiaūsiai

L*tA*

A. l^T^pfe frori Spain, France, England, Irę., 

land, Holląnd, and Sweden.
” 7. d«f ffieše *0oldn&fs čome to Amer-ca?

A. For -inln} <Sį§ne capie ta seek gold
and precious statąs, šoipfe to have the. right Įof free 
fpeeeh, some to have the freedom of religiou^ wor-' 
sbip. apmė to escApe the.'ĖarshTaws of'their own 
cojintiy; otliers- to ibuijd :up <a< pęuųtry where the 
feople migbt rulA T i / -
^ •8. (į. Whaį jfeuropeaii country finMljrgūitred' 
coiitrol over all thė Colonies 'aloog the Atlantic 
Coast? . T d? T?

A: Ęnglapd finalįy ruled-thc thįrtcen Amerięan 
djAlonies. >< < ' « į ' • V*
- 4-9. Q. Why diid England lose ėontrol of the -
Colonies? h - • . > i j

’ ‘ A.; Because :6f .unpust dasątioni whiqh --caii3ędi 
the Cotaūsts to rev-odt ią J-775.. , į .... ,r -' CrTriT- <• ; H r*F y i.n . Į

r 10. Q. ,Whąt Jaiųpus documeni was signed July 
^177^?? '7' f <

A. The Dėciaration of InŠėpendenee, ivrittejn by;
Thomas JeffersoA atad signed by tčprespntatives ofj iųo jefferson 
•a3! o| tbę Cpj9nieą,^ej6iared th^ųotonies tojie free 
imu HąSčpendept Štaies. , . ' ' ? ’
' Tųdl-t ęy f- -fsb ’uib.nįj
| t ! ' • ■• Į 1 I,< z1

Nebūk, mi^rija (su strėndiėgliu ir 
skausmu dėt sustjTUstų muskulų ir 
sųnarių dėl sunkaus darbo, užsiSmituo 
ar dėl kitos priežasties. Vartok Jdhn- 
son’s Reti Cross.Kiduey Kasteri prie 
skaudamų vietų, suhrinkijnai ir sosty- 
rimai jus apleis1—-beveik ūmai.

Jolinson’š Rel •Cross K&liiey Pias^ 
ris užbaigia skausmus tarsl mžglSkSiT, 
dėl to. kad gyduolės ant plasterio per- 
sisuųkių ;per- odų. ir. ei^a t|esips j „ap
imtas vietas ir unonaV pradeda’savo 
nuostabų įveiktai^ ir tetlda gugamų 
taip iglai," kol plasteris’Jaikomaš 'prie 
kūno. •: T J Į '• T

Titkst^anClai sunkiai difbajičių vyr9, 
ir moterų sunula’pįiprasėiaiisia, leng
viausių, ^reičidjsių. ir tikriausių bu<b) 
gydymui skausmų ir sustirusių mus- ’ 
kulų. : Nekalę nei viųnes minutės. 
Gauk Red._Cn«šJkidėey. .PĮasier _biuę 

nuostabiu; yejkifafL. . . r /•,

I

6, K. Kas apgyveno Ameriką? ‘ • , » * •
A. Žinonėsiš Ispanijos, Franci jos, Anglijos, Ai. 

rijos, Olandijos ir Švedijos.. f >
t 7. Ę. Kodėl šie kolonistai atkeliavo Amerikon? 

1 r A.<r>el jvairių priežasčių. Nekurie įsigyti aukso 
ąr brangių akmenij, «kiti—turėti kalbos-laisvę, “ki
ti—galėti laisvai išpažinti savo tikėjimą^ nekurie— 
ištrukti iš po, žiaurių savo šalies įstatymų, o-'da 
kiti—shfverti tokią šalį,; kurioje patys žmonės val- 
,dytūsj'» < -i įri-j.;
“ * "S.* X Kokli Europos šalis pastvėrė kontrolę y^ 
sįj| kolonijii ą^t Atlantiko Kranto?

A, Anglija užvaldę tryliką Amerikos kolonijų, 
f J J; x ,. Į r jAp y;

9.

MMV-......... ...
^.JodeĮ kad apkrovė neteisingais mokesčiais, *( 

kas ir privedė kolonistus prie sukilimo -1775 m.r 
.■' <■'. ) v» ~ l .

10. K. Koks garsus dokumentas buvo pasira
šytas Liepos 4,1776? . - F .. i • x . < > ' ‘Wk

, f A. Nepriklausomybės Paskelbimas, parašytas T»-
l’o ir pasirašytas visų, Kolonijų atsto

vų, skelbiąs kolohijas esafit įaisvas ir nepriklauso- 
Rias> kaišty bes/ ' ^'-^e

<» L; i'.: • į V
- ' • 4 7" " • • ' - Py. f i/-.

,-n r, rl . ...____ !______ ' ■ •- —
• : -w.... - i... ,. J .



Niekados poniu

NUŽEMINTOS 
KAINOS

“LITU.

The
Ronrtst»r '
r/tįs <
Tourlng '
The Coupe ■ (
The 4-Dooę ’
Se<lan 't
The Sport < r .<
Cabrfolet ■ . * ‘ 
The Imperini : s 
Landau ‘ (

’Zi-Ton Truck '
(CkastKis. Only) ,

1 Ton Truck r 1 
• (Chansit-Orily) J
Ali PrtdeAf.« b. FJint,~ 

, Midi.

■pnmpkipn vn-sta blogesniu ir 
.turės atsakyt prieš Dievą už

ja pianistas M.J 
iš kurio reikia

moka pi;Į IR B
LIETUVOS

Mokytoja įsakė mokiniams 
parašyti trumpai ką nors a- 
pie baseball žaidimą. Visi 
buvo užsiėmę tame išskiriant 
vieną vaiką, kuris niekados 
nė žodžio nerašydavo. Mo
kytoja dar jam 5 minutes 
davė. Paskutinę minufą vai
kas pabriežė sekantį sakinį:

‘‘Lijo *— žaidimą nebuvo.”
nės jau bubant progra 
Kas negalėsite išgirsti 

nagnifį koncerte, tas i 
pirkite jo rekordų.

Biznieriaus žmona atėjusi 
j. ofisą pasižiūrėjo į jauną 
gražią stenografę ir tarė:

“Tu man. sakei kad tavo 
ątenografė yra senmerge?” 
^TPb pauzai vyras atsakė t

Dievo malonės pamekmi- 
mas vrakriminalus daiktas. 

į/3t, /?, * 1 4-

Pirmiausia mums ‘ patiems. 
Juk žinome, kad be jos nfe- 
ko gero, negulime nuveikti 
mūsų išganymui. Ir žinant 
tai, žmonės tyčia jas/atstu- 
mia nuo shvęs. Žudyt sąyp 
kūną yra kirmi nalus darbas, 

.gi boikotuot savo dūšios 
ganymą dar nuodėmingiau.
__ • ’ 4 1 ' ‘ ’ r *

Kaip išrodytų škęstantysis v_  . -i _ > I . ' **

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

•»<* • ' ■». >*5?*” - **y~- vv’“*’-?!*^?***/*-*^

MANO RO:
cr r i* ♦ r

Bus’o konduktorius.—“Po
niute, tik viena sėdynė vir
šuj o kita žemai. ”,

Moteris.—“Nejaugi Tams
ta skirsi motiną nuo duk
ters?” < - - ~

Konduktorius (skambin
damas) 
te, gana aš vien kąrtą tą pa
dariau ir dabar gailiuosi.”

nėra nė kosulio
Darbininku šeimoje norėjo 
Jis gimti, piemens pirmieji 
pribuvo prie Jo lopšio, 30 
Kristus gyveno darbininko 
gyvenimu j- - Jis’ savo apaš
talus išrinko iš darbininku 
eilės, neturtėlią, apleistųjų 
ir atstumtųjų bendruomenei 
sakė pamokslus, savo pavyz
džiu ir gyvenimų, išaukštino 
senovėje paniekintą darbą. 
Taigi Kristaus darbininko 
šventęs įvedimas yra labai 
reikalingas! Katalikai turi 
sujungti savo - 'prašymus, 
prašydami Popiežiaus tą 
šventę Įvesti. '

Šventas Rožančiau, tu mane
Risk inęilę visados, y w .
Ir t muk arčiau, arčiau mane^ •'*
Prie Jėzaus ir Marijos. ’’

. ? Jonas ^Tarvydo.

I Visur jaučiama didelę ku- 
jnigų stoka. Pavolgyj vokie
čių kolonijose katalikai re
tai kada ganna išklausyti šv. 
Mišių; nes nėra kas laiko. 
Rusijos katalikai visur rodo 
didelio pasiaukojimo ir pa
siryžimo. Net žiaurūs sovie
tų komisarai negali jų nuo 
gilaus tikėjimo atbaidyti.

šus į sudžiūvusią medžio ša
ką. Žaliosios šakos naudo-

■ ' » r *«'. / .r <

jasi medžio -sultimis, tarps
ta, žaliuoja ir atneša vaisių. 
Sausoji gi šaka nedalyvauja 
medžio gyvenime ir našume, 
bet ji džiūsta, jos stiprybė 
mažėja ir tik laukia tos va-, 
landos, kai, bus nukirsta ir į 
ugnį Įmesta.

Laimingas žmogus, kurs, 
priimdamas Dievo malonę; 
dalyvauja Katalikų Bažny
čios dvasiniame gyvenime ir

- * ' x i «• ' f '-Tp * Jr ji * • 3

iš jos.traukia sultis savo sie
lai išganyti. / '

. Chevrolet SALĖM: McKenzle Mntor.Co, 27-4 
Road'(Ujė Derby St. '•’/
. i f s. MATTAPAN: J. J.Detaney.Jt509Bh»-; 
nes Ine., 21 toli Ave.: - j

IHYDE PABK: J: J. DeJaney, 12«- 
t Sales ond - Hyjfe ParlrAveO '

WOBUBN: Lynch Motor Sales 'įr.’j 
r Sales) rĖADING: Lynch Motor Sales > ‘
e Chevrolet qCiNcy : Washiugton St Garage; Ino, 

216 Washlngton St ' ■ ' -‘<3
ra*e- . (ATLANTICr North Qnlncy GarafSį, 
L 58 Adams* ~ J33 aancock St)------—>-----—.... .

. NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 WaSb» 
-Motor Po,., i tntrfnn St. «j

(WEST NEWT0N: W. J. h urtMU*^: 
1939 Mass. ’ 50 Davis Avė;) * ■'

NONANTUM ySilver Lake Chev. Ca« < 
Motor Co., 444 Watertown St

3 Sq. WATERTOWN: Danfels Chevrolet Cą, •
Chev. Co., 647 Mt Anburn St • ' ’ t'

z CANTONMorae & MnlMn. Motor* Ctį
• /Ine.

L O W C O S T

. . . Beje, rūkyk ‘Old Gold
Cigaretus —i_7___ “ 1.
vežime. Šiame laikrašty 
lat telpa komiški skelbimai 
įžymaus kartūnisto Briggs..
Sek juos . . . skaityk juos 
ir persitikrink, kad Old 
Gold Cigaretuose “Nėra NS 
Kosulio Vežiibe.”

> Manlųąi žmones jas pameKi- 
p/įMfe’ '
gį; Malonių mes gauname pa- 
įe karikamai. Pavyzdin, mtfms 

duota didėlė mąlonė, kad e- 
||Csame išauklėti katalikų Jikė- 

jime. Kiek yra žmonių, ku- 
^.-rie niekados negirdėjo apie 
^katalikų tikėjimą! Jie gj7ve- 
ĮB- na tamsybėje, nežinodami 
z tikrojo Dievo mokslo. Jie.

' r •. i ’ . * ■ ...gįk neturi galimybės naudotis 
gĮH-jy. siikramcTitais. Jei jie bū-

tų mūsų vietoje, pažintų tik- 
^rąjį • Difevą, gab būtų daug’ 

geresniais katalikais negu 
fe mėš. Toliau, — kiek mes 
^girdime pamokslų ir šiaip 

jau ir per misijas, o ar tas 
K Dievo-žodis visuomet krinta

.ant geros dirvos ? Deja, tan- 
kiaūsia ta Dievo sėkla krin- 
taį ■; kietą visų siunindžio- 

1 tą širdį, be jokios dvasinės 
trašos> ir neturi galimybės

- išdygti į doiybės vaisių. Pa- 
j^galiaus, kiek’ mes sunaudo- 

jaitiet sakramentų, o ar gali- 
2mą ‘pasakyti, kad jie muins 

^atneša tikrąją naudą? De- 
* -ja,,, daugeliui žmonių Sąkra- 
n^..inhnnt«ii nppnliekią jokios Žy- 
K mės jų gj’vęnim^^r -

/PERSEKIOJIMAI ! 
'' RUSIJOJ

Sovietų įstatymai ant po
pierių leidžia kiekvienai pa
saulėžiūrai laisvai bujoti. Iš 
tikrųjų gi yra visai kitaip. 
Baltojoj jūroj anf Solokės 
salos yra arti 11,"000 tremti
nių. Daugiausia jų ištrem
ta dėl tikėjimo. Čia yra 12 
rusų vyskupų, daug kunigų- 
popų, 18 RoihOs-katalikų 
kunigų, daug stačiatikiu ir 
katalikų, tikinčiųjų. - Kuni
gams yra leista šv. 5nišios 
laikvti. Kiekvienas iš jų 
gauna dar 4^ rublio mėne
siui, tai ir visas jų. pragyver 
nimo šaltinis--Dvasiškiai, be- 
to, verčiami sunkiai dirbti? 
Tremtiniu taipe^yra ir vic 
na yiėnūole.7 Ją Įvairiais bu- 
dais norėjo nuo tikėjimo ati
traukti; tačiau iki šioliai 
dar nebeįstengė. Ją pristatė 
valyti barakus,-vėliau gi pa- 
liposavo nuo to darbo ir siū- 

^le barako prižiūrėtojos vie- 
tą, kad tik ji katalikybės at
sižadėtu. ? tloli Kristaus iš- 
pažiiįtoja pasiliko tvirta ir 
nepajudinama: Tada ją vėl 
pristatė valyti baraku. Niė- 
sėnsĮ£politiniai prasukditė-

Dievo malonės sunaudoji-1: 
veda žmogų prie išga- ' 

ymb, bet jos- paniekinimas 
r ątmetimas rodo kelią - į ' 
mžinąją pražūtį. Sulig šv. 
Lašto, Dievo malonė.
yka, bet visuomet veikia^ ’ 
ei žmoguj ją sunaųdjįjąj^ į

PRANCŪZŲ NORAS ĮVESTI 
: “KRISTAUS DARBININ

KO” ŠVENTĘ 
iškeltas Bordeaux diecezi
niame komitete. Tučklau- 
simų išleistame atsišaukime 

. 3 ‘ ‘ r s'/’/

trumpąf nušviečižmt •'dabar
tinių laikų darbininkų ir 
Bažnyčios santykiai. Sako- 
ma, kad daibųiinky/midios, 
ypatingai didesniuose mičs- 
tuosę, atitraukiamos nuo 
Bažnyčios.>.» Dabartiniu Jai- 
kū. aukštesniuose Prancuzi-

»

jos visuomenes'sluoksnįUost: 
pastebimas tikybinio atgimi
mo jausmas ne. tik nepasi
reiškia darbininkuose,' bet 
priešingai—darbininkų pla
čiuose sluoksniuose susidaro 
nuomonė, kadr Bažnyčia ir 
tikyba,esanti neva “buržu
azijos padaips^”Z|t>kĮam ne-

MILAN0 KARDINOLAS 
TOSI APIE katalikų 

SPAUDOS REIKŠMĘ

Milano kardinolas Tosi ra
šo : Geros spaudos platinimą 
katalikai su dvasiškija turi 
laikyti vieną svarbiausių sa
vo pareigiu Parapijos ku
nigas turi pasiryžti kiėkvie- 
boje~kafalikų šeimoje išpla- 
tinti viena katalikišką dien- 
rastį ii-' vieną tikybinį lai
kraštį. Katalikai skaitytojai 
turi teisės kritikuoti ir sta
lyti reikalavimus, bet duos 
reikalavimus uoliu katalikų 
spaudos platinimii turi pa
teisinti ir paremti. Katidi- 
ku španda, kaldinote

‘ ’ ' s į

monė;"vra vienintėle priCmb- 
'nė išplėtoti katalikų.^min
tims tuose sluoksniuose, kur 
kunigas jau nebegali prieiti. 
Taigi .katalikų spaudą visur 
platinti yra amžinas nuopel- 

rank<u1 nas? ' . • .
. J ■ ‘ ‘ ■ - _ ■ ■
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nink«,W:jąuiškito R f;
jos Lietuvių Ryti

ir nei žodelio apie Statistinių Žinių

KovojužgK|^osgana • 
Pakelkim tat visus skausmus

Sietinas. ąrumpa prak
tika jau^HMįė šio sumany
mu praktiškumą New Yorke

» ' • » ——■■■— > ■ ■' *- / ■ j'V- /;r. . . ■
1/ .. :■ ~

Vadiname .Ęasanaričių didvyri^ irteisingai. Didvy- 
riu jis buvo, tokios didžios, prakilnios sielos vyru,, kad 
visa Lietuva negalėjo jo nepastebėti, negalėjo nepamylėti. 
Negana iečiaus didvyrius gerbti, negana net juos mylėti 

^/-reikia jų pavyzdžiais sekti. - į
: f.. Minėdami mūsų didvyrio mirties metų sukaktuves, no-

‘ «• ~ . t’ -''i ‘ ‘ ' t Ii ’ ■ 1. 'i rime atkreipti skaitytojų dėmesį p dvi Basanavičiaus dar- 
vbtiotės ypatybes, k Viena glūdėjo pačiame jo asmeny, kitą 
fpjo veikimo metode. ... -I ; \

rimų, olandui J5Prendzlaut’ . ’^etuvos 
> paršeliu ĮLL.^““*0 tmnių negą- 
ioves, avilius, hma to lia,“K pasakyti al“e 
rimą, trakto- i federantus, kų esame pasakę 
t. ir tt o,aPie ūkininkus. fede- 
irus ir biau- rtot'» or<ano ta-mįo sunkti 
nei per pusę 71"88“’ « Lietuvos dariu- 
kaip tasrtie-l"“^ ka‘P°luomas ggg 
.vos žurnalas J?W ypatmgŲ reikalę, » 
ininko Pata- apie, juos prasitarti.

j Atrodo, lyg federantai vis 
. Lietuvos ū- dar tebilaukia, kadrf' vai
to 'iš anapus di,a Palms už Pakarpos 
o an< pilkos % įten darbi-
•os kad vėl ™la! roJli 3°kl,į P38**1’ 
taAių, verše- «« « jų pačių pusės., Jų 
vištų ir gai- organas kalba apie pasaulio- 

raikšėioja sa- aP?e P°W«> keikia
<vėl aria, sė- socialistu^ kad taip ir
id jau nebe- V
v iš nolitiniit ja? įad taip nėra.

pirmas pavyzdys ir susitvė- 
rimo ir pavyzdingo veikimo.

Einant užgiriu Konferen
cijos pageidavimą manoma 
visoje Amerikoje sukurti 6 
Rajonus: l. New York — 
NęygJersey, 2. Wilkes 
Bąrre ir ąpielinkės, 3. She- 
nandoah ir apielinkes, <4. 
Naujos Anglijos,' 5. Pitts- 
Iburgo ir B. Vakarinių Val
stijų Chieagoje.Tš jų 1. ra
jonas įau sukrias; 2- sukū
limas pavesta Kun. J. Mi- 
liauskui ir uonui Šaliūnui; 7 
3/Rajoną įkurti pakviesti 
klebonaiKdn.fesnair Kun.
KaraUus; ■ 4 rajonui pa-bet raginama tęsti 

^atbimiįoi 

kasdieninis pilkas gyveni-i 
mas, patarėjpfkįrią jam>ą- 
tdS' kdib dirbfcvfe darbi-: 
ninko ir samdininko gyveni
mą J pagerinus, ' konkrečiai 
nurodys kelius ~i ' šviesesnę

Ules esam kantrūs ir ne vieną '• ' 
Tyliai i^ęsim skriaudą, mes.' 
Tačiau kovoj už ranku plieno ' 
Ne vienas mus bailiai nemes. 1 
Tai tik koyoli ragai sugroja — l-i 
Nors priešų būt minia didžiausia, 
Mes. priešų skaičiaus nė neklausim. 
Ir t^k kantrių mūs artoją. - 
^WM^^ti, jei gali!/

7i (JTrįmita8,?):

Palydėjęs savo turtą, ;
Širdies lūkesiu uzbužą, 
Jarinystėlę ir sa^uiis, z 
palydėjęs į |ą \

*1 r ’^—w W~ •••» » « —i—■— y. . /

puMaiptari
J-^aiHęKU
7 bežiūrą,

$lįupas irgi yra dirbęs tautos žadinimo ęįąrbą, bet <įiį- 
įvjrrio vardo iienusipelnė; virto' paprasčiausiu siąuru, ne- 
Mblerantirigu bedievybės agitatorių ir susilaukė ne tautos 

vadė, bet bedievybės demagogo „vardo. -Bedievybės plati- 
nimas yra pirmutinis ir svarbiausias jogyvenimo tikslas, 

ę^^uvyb^—antraeilis dalykas. r*- ; -j*

II. •
Mįnėta tvarka *besi vadovaujančios per pus

antro šimtmečio, Jungtinės Valstijos galės pa
tekti din svarbių daviniu Lietuvai. Visi žino, 
kad čiž tikėjimo klausimai — faktinai atskirti 
npo politinių. — šiandien, labai daug sveria vab

niųžmonių

, <

,ųsiai Sta
ukime. Ko- 
ziiĮių rin

kime darbe atsižvelgiant į 
vietdš'sąlygas ir aplinkybes;

2: Informuoti savo Rajo
no kolonijos komisijas ir pa-

„ > z ..., .. . H L.Z?

3, Kontrolė surinktų sta
tistiniu žinių tikslumo ir iei-

■ j; '• 4-- -t!- . t - i ■

smgumo,.
i 5*' - 3*1'*.............................. i » * •

4. Priimti aukas sulig pa
ruoštų kvitarų iš norinčių 
paremti sį svarbų išeivijos.

bėš skraiste 1 Kur dingo Basanavičiaus dva 
. *,-■ z ' . . *.**,.< • • v
r //Bet ir gerų noru žmonės dar nėra sups 
s£$ naudinge^ps yrą’ jjįąrbas įjįėtį vieną pi 
3Mgną> negu pinti gražus svajcjneą ijjpfe y 
Daug yTa ideoIogųT^svajotojų, bet maža to 
jįtfn dirbti jųo^ą kultūrose darbą. Dmįg 
^boiševikų,” kurie turi gražių teorijų pat 
/$>jtftn;'!nažai “Rocdelio Kooperatorių,” ku

ir katalikų pozicijai stiprėjant, 
protedįpų susiburti •kįtįnguose ttriHeiųvj

Ir negrįžta jau'pąsTntįs ~ 
Pasireriięs anb rUrikelni, • ? 
Beskaitysiuj įdekaint kelių 
./ P':\-

( ;■ > y , j... •
Ašarėlių nubyrės, 
Kiek, aušružei ryto kritus 
Ir sattieiėr Vėl ųžšvitiis, 
^idabrėtiii jų žėrėsi,

(“Pavasaris,,)

darbų ir jas saugoti ikifeiy- 
kurt A/?nrnA

uždeda finansinės atsakcuny- 
bės knygos leidime. • r

Kunigas S. Draugelis, 
’ 4* '/ f ' Jį. į v' *■ . J "aJ" *

Knygos Amerikos* Lietuvių
Leidėjų- Komisijos Phininm-> 
kas.

► nežmoniško žiauru- tais su^o ne^fiįiaiią’^yaldžiąydrari turi dau- 
igo. Bet neapykan- giau balso valstybės'reikaluose negu pati žmo- 
dar gaji ir pp. kelįų nių išrinktoji liekas - neabejoja kad vien jos 

pastangomis tąs nelabasis Konstitucijos pakei
timas, proribieijos įstatymas galėjo būti pra- 
vestas. Taipgi ji, kąpitalistams pritardama, su
laikė griežtesnį protestą Meksikai, katalikų tek 
šių neigimo reikalu, nes katalikams jokio geto 
ji nelemia ir tik švelnesnia forma pareiškia savo< 
neapykantą. Bet atviriausiai ji pasireiškė tuo
met, kada kataliko kandidatūra į prezidentus 
buvo iškelta'viešumon/ Taip menkai ji-eriėn^ 
tuojasi katalikų tikėjim<?*dalykuose kad šios sro
vės žmogus, ponas Marshall parašė .atvirą laišką 
į tą’kdtafiką (Gov. Affred Smitb) pastatydąr 
irias japy klausimą, rimtu, kultūringa &&U, 
ar gali žmogus tuo pačių metu būti ilsimas 
katalikas ir geras pįlietisl! Ir nors 4 visus jo 
klausimus buvo teigiamai atsilieptą, pilnai daly
ką. ^aiškinant, vis dėlto atsiranda gana daug 
tokių įmonių kurie nebalsuotų už Šį Al. Smin 
tik todėl kad jis esąs katalikas! ~~ 7-

Galima |)ūtų nupiepti daugiau3)anąšįų Teis 
kinių, bet tuom tarpu užteks ir tiek dabfifld^ 
kultūros stovį Amerikoj nupiešti Baigiant ą 

jr tbį gražu nepilnu saatraūįą vidujį 

.gtinių VdMyw fcį
ekviei^ kadpnevi^iį^ifovųS 

i arši; nesantaika valstybėj dėl įgimti

katalikus, juo-

organizaciją pasmerkė tolnii

?. ■ ( < ;

e Amerilipjftitybįn& ir kai-

kariauti, nes dažąiausiai iš
ėjusiems naudon, Idomet pa- 
Sviuda ir nekultūringas ko-



paveikslas

vien

kaip įr nekontroliuojamus, 
pinigus. Prie pinigų visko 
teik ir atsiranda visokį blo- 
gi palinkimai, keistai, žmog-

dalykų sureguli 
IgSĮbčjo,
Rygą... ĮaėtOį

juomi įdomąu j a o miestuose 
valdininkai rūpinasi, ries sa-

pareikalaus- juos 
tars savo žodi de

ir Japoniją 
ikou;.kurjte

štayvięuą nedėldienl 
ponu Michalčenia jo

8-NIOS LIAUDIES DAINOS 
gijusiai dzūkų: tinka solo, dviem It ;.
4 balsam) ......___ ...................__ i

“DAINUOK” ttfeafe (Aokykfotek^-^ 

ii- cįpramsi^gražąs dnetai,avsjbUfe'^^* 
dainos) \ Z.-..-—1—*1191

NAKTIS SVAJONĖMS PAPUO& V 
TA (solo-arba du*tas; romantišku- .J 
mo ir meife jaiU -------į-Tjjfe

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai Nustojus ; patrio- J 
tiška). •________ —30c..

VANAGU PLUNKSNA (tekstas sa ■ 
nurodytoms melodijoms ir dėklė-. ' > 
macijoms) ———...--------

^spalvos, lengvuti) 
įO^rtJSMS (nei 

nerelk
r;r <

(&&>' trim baritoną 
m Serenada,

IS (Poupuri iš 14 k 
ra chorui ir soprano, 
va dainuoti). ’ f 
i(*-r r »?

Mokyklortis vadovėlį “Dainuo^il 
Chorams taip-i

slepia — net belaiko sau UŽ 
nuodėmę nė prieš Dievą nė 
prieš tautą. Tai irRomanų 
seimą suėdė tos apystevos ir 
tas, kad turėjo savo rankose 
didelius amerikiemų,' taip

paprS<^ šie^iau4 kišenį, kad ištrau 
nors pasiskaityti, — 
CoDhįladelphijoj

bąžųyčįos apaštalų žemini- 
mo._Dėja, 13-kos kunigų su- 
areštaviinas ir keletos para 
pijtt paHkima^Ą>0 ^eįigĮri® 
pagalbos netik nesujudino į atmena, kad savo laiku kun. 
arkivyskupo, bet netgi kim- $. Maciejewicz ius buvoAu- 
jos organas “Wiadomošcivažiavęs Gervėčiuosna, kur- 

dvare, o nė klebo- 
nerado reikalo priminėti tą pi jo j, kaiP tai yra priimta, 
faktą/ ' Nepaminė joJ taipogi Į tai’dėtuos žmones,’ kurie ga- 
ir ištremtųjų arkidiceczfjosl^jo ^ibkP^ak^ti.pneš suvo.

ir.opožirif^. -X
.Šiaip Lietuvos gyenunas 

em® .FHHteP’ 
mat, turtuoliai ūžia, šoka,' 
girtuokliauja. Vargo zmoę

trenkė ‘ perkūnas... jame neperdaųgiausia 
ktnvn fekambučiiT Tai mažai ką nupirkęs, 
pavargęs, supykęs, ant to netikusio kapita- 
listinio surėdymo, kuriame vieni turi per
daug, o kiti — badu stimpa, įėjau į trauki
nių stotį? kad atsilsėjus po vanojimosi ir 
trinimosi tarp minios. - įpuoliau į sėdynę ir 

■įw. dviejn, trijų minučių) atsikvėpęs, sulig
- -- • • ■ - ■■ ■> ............... ’

-prie to prisidedą. Tai štai. 
į kas verčia kėni viešą balsą. į
> Sutinkame su tuo, kad-galę- 
. jo būti vienas- kitas kunigas 
1- suimtas (tas pasitaiko ir šių
- dienų Rusijoj), bet gi arki-
? vyskupas ftj 7 ? 7> 7 p? j 
" Paleidus kunigus-is kalė-

- 9 t i * f ® * - • * * 3 ■ * - ♦ <jy^ • I

jimo, kodėl gi arkivyskupas!
- pasiskubino, lyg dapildamas
> alyvos i ūgių, tuos kunigus
- nubausti. Taip, nubausti. • 
j Ilgiausiai, kaip žinome, Sė- 
. dėjo' kalėjime Kaltinėnų
- klebonas kun. A. Mikaila ir] 
, Gervėčių klebonas kun. A. 
d Jako yanis. Abudu jie buvo
į laikomi kalėjime, kol išsiža-1 
; dėjo savo parapijų. Ir jau 
1 šiandieną kun. A. Mikailai 
) nukibtas gudiškon Slobud- 
_ koš parapijon, o kun. A. Ja-1 
■ • kotanis KliuščanuosnalReiš-i 
, kia, nubausti- gana aiškiai.' 
i ĮIr už ką ? Į tą klausimą ,'ga* 
. Iii atsakyti vien kurija ir dar] 
J kai kas. Bet iri to maža*. Y-.
ĮTa ir ;gražesnių, “gėlelių.”; 

H rMusET^ai^tariaFAurrbūt

i jį hubąttdė. Jie jds vadams yra mažmožis. |l 
nasy Ėriuiripienė Grįžtu į tuos skaudžius tie-P 
lygiai yra kalti, ilk, sakau, lietuviams, bet ir s 
ištvirkino leng- šūdp katalikams, laikus vien h 
Ir žatštoini švę^ todėl, kad kalbant apie susi-Į į 
ir ištvirkusi in- [dariusią šių dienų padėtį ne- p 
draugystė kurių Įgaiillia neliesti ir nėminėtiĮ- 
reno. O tos aukš-Įjos kilmės. U
ręntijos žymi da- Arkivyskupas atvykęs Vii-M 
gjušų pasileidusi |niun; matyt, turėję vyriau- h 
5i 4- jų idealas šią užduotį — iškiloti visus! 
augiausia gauti Fietuvius kunigus į gudiškas h 
ant '' ‘ kokiomis [parapijas, o į lietuviškas at- ] 
s ir būdms prie{keiti arba raiškiųs liėtuvybęs L 

■ paskui už tuos Į priešus, arba sulenkėjusiuSĮ1 
f, kortuot,1 gir-[lietuvius, kurie Anano, kad U 
ibriut ir paleistu- pmtat’tų katalikų reikalai tu- [ 
'at galima pritai-|rį sutilpti lenkiškuose re-r 
ams it moterims muose. Ta kryptimi arki-1 
i ir žinomų, žmo- Į Vyskupas eina iki šiol be jo- Į 

kios atodairos. *
.’ Iki 1927 m. spalių mėn. Į 
retorsijų’ jisai spėjo iškelti I 
iš lietuviškų parapijų ištisai 
eilę lietuvių kunigų,, spėjo! 
-sumažinti visur lietuviškas] 
į pamaldas, visiškai 
imdamas nei su-bažnytinuųšJ 
tikybiniais reikalais, nei są| 
konkordatu, fąip pat spėjp 
[P™ lietiijįa Męįonu. pri- 
skirti-labai įtariamų vikarų, 

[kurie patajkvdavo net su po- 
Įlicijos pagalba laikyti baž- 
Inyčioję “tyąrką” (Adutiš- 
Įkyjė)< fietaviu8 jaunn^ 
Ikuiiigiis išsnrfitinėjb po A^ 
Imešaš/Mtotua dr ts't- $4- 
UkireUrsijų. * Retorąbfes bfe

Nemunu iš ko paneniunio galvas suka, nes darbų ir už-
- gyv^to|aųis U Klaipėdos febai, mažai o Img

R4 įentjnūvinis.ir celulųzos fab- vetiimąs nepigus... Malkų 
Į rikams būsią darbo... vežimukas 20-30 liti], duonos

taą, fe
įg-kad privažiuos į Lietuvą gių centneris 26-30 litų, vie- 
7. daug nęreiiahęgį“ o gril net aą žąsis 20-22 litai pietai

ii febai kėnksmįngų lėtinu, vįšįri «5?
‘ susidarysią sunkesnės aplin- svarų — 4-5 litai, sviesto sv. 

b - kybės žemės reformos pra- T Drabužių eilutė apie 
vedimui ir . bendrai būsią 200 litų. Apšiavimas taip 

L .v Lietuvoje su lenkišku ele-
' mentu sunkesnė kova... Žiema šalta bet sveika/

r Labai džiuginantis Lietu- sirgt negirdėt kad kokiomis 
įvykę susifedmas. vai- Iridis kas šįr^į ? ' | I 

, . stybiniai nusistačiusių parti- Referendumas būk tai iš- 
A jų, būtent: krikščionių de- tiknijų būsiąs, bet kuomet 

-mokratųĮ Ūkininkų Šąjun- ir'kaip dar nėra skelbiama. 
Sy . gos, Ūkininkų. Liaudininku Žm°nes proviricijojė nęlabaį 
e ir y Darbo j^ed^Ea^os, - i

spei^demokraĮai p tikimasi k^a-kaa.baĮ&jąnt.Tįto- 
kad galimas daiktas kad net šių pasirašytz vardą pavar 

r ( ir galutinai susitarsią bent dę įr kurie balsuosią prieš 
■<;. kultūrinės ’ ” autotio|nijos valdžios škėlbfefel Temręn 
^7 klausimu. Z?? ( i i durną būsią iš tarnybos pa-

, Priešinasi vieni tautiniu- huosuotais, bet kaip bus iš 
ttouin niete ;

f bijosi kadis jų rankų .nebū- Romanų Jiyia pasibaigė
^’i^^tinafe: valdžios' vairas, priteisė, bf metus katorgos: ii 
J i galinai gal tas yra ir tiesa, 37,000 litų sumokei Brun 

: bet beabejo esama ir svar- dzos giminėms. Nors Roma

lietuviškomis knygomis, puvau štifei 
kaipo kontrabandininkas^^ Už ta žfet 
Kudsave^I.š'riigų’kąriuoinenės, 
riškumą ir kaipo >‘poselęncą”-išvyjp 
bįyą. Bet įų ten per Kiųij/ ' T 
bėgaų į Kaliforniją, Ar®.....
milžinišką ~ ūkį^ir gyvenu laimingai' 
T’hiladelphiją atvažiavau su švarinu ri 
Ju^bet^ttiojanapleisiu.”'
-.t- ■’ ’. - ■ . ..

Tuotarpu konduktorius pradėjo ga 
išvardinti miestus, link kur traukiniai^ 
Jfegi^ buvęs kunigaikštis.LiriW^į 
sikėlė, padavęs man, rauką, tarė: “Sudi 
ir styėyęs savo čemodanu, nuėjo link i 
kinįo. /-J. r--’ - '-i

; Kazys Viįįįiį^

dar peranksti būtų viešai

Plečkaitis su pabėgusiais 
y iš Lietuvos dvarponiukais 
|ri'J Vįfeįjoje organizavo sukile- 

l Rų bandas paėmimui iąėtu- 
t Ū ^^oje valdžios, bet nieko ne- 
įį ? padarė nors ir lenkų remiam 

mi ir finansuojami. 'A " • 
; ” r ■ Lietuvoje visokiam sukili- 
ri mui priešingos yra visos val

stybiniai nusistačiusios par- 
ri tijos, nežiūrint į tai, kad 

tautininku valdžios vedama- 
jai politikai ir yrą dąųgeĮy- 

?ri jė dalyki) opozicijoje. ’ ' 
įF- > Lenkams brazdant ir lie- 
ri tuviai- jaunuoliai iferečiaya- 
į'- į-" šį fenoTėjo pult lenkus įr At- 
Ęįž..' imti is jį Vilnių — bet se- 
£ nesnių paklausę irrainiai w-
į laukė sprendimo Tautų Sį-
p jungos... ' dabar tolimesnis

veikimas priklausys nuo ėji- nių, kurie su tuomi tiei nesi 
p. • mo derybų Rygoje, bet apie 

nusileidimą lenkams nė'kal
vį. ; bos būti negali, net sako kad
S ir taip perdaug reikėję mū- 

sų atstovams Ženevoje nusi- 
jąistL.. bet buvusi tokia pa- 
dėtis, kad kitaip RHlėtą
pasielgti

£ ’ Dabar su lenkais dejybęS
t ; . mis labai įdomaujama įp yi- 
Eįy si Lietuvos giuėjaį'įaukfe su 

ginklų rankose kiė f§ tij d^.
K ; ' rybų išeis.
■y* Prie gerų notų iš abiejų 
hįr “ pusių, gal i| prieis prie šįo- 

Įdo< tokio kaimyniško su 
F; lenkais sugyvenimo, bet gali

. Lietuviai karį netiorTbet jo

sėdintis tūlas, pinįdąi ą^ąipėdęą sęW «l 
lietuviškai sušuko •. “Tai tamsta liętavk 
- Taip, li«tuv‘s, auafeau aš ir 
toliau ?ęūtt>ą, tariau : f Ai1 vajfe tamstą I 
klausti su kud turiu garbės kalbėtilr 
tamsta taip susijaudinai pamatę^pavei® 
daktaro /Jono Basariavičiaiis; .to rnife* J 
džiausiu iš didžiųjų vyrų, bei, nors feriĮ 

Į ir gražiai^išsireįšfe lietuviu kalboję^yfefį 
{a^j(suprantu, kad tamsta tą kaiba 
. nifeūgęsv’ Senis ant tų žodžių fere^ 
“Mąųo. vardas pavardė yra Andrius Lit 
ųovašfStįųjodinau pamatęs paveikslą! 
sahavieiausf nes per jį per Basąnįgnį 
sužinojau, kad-esu lietuvis, ir sužinojęs 
suaugęs šiek-tiek pramokau lietuviška 
Iš eiles, taręs jam savo yardąępayįųjd^ 
stebėjau, kaįiaseh kaifą, dar būdamas L

• tuvoje skaičiau vieną rusišką romaną, 1 
riąinė Įkoks1 tai kunigaikštis Litviri&yas^

t še didelę Tolę,’ tai dr kartais jis nėra^fš 
pačios giminės. Jis gi nusišypsoję  ̂fe 
4ip:ąį būt, gal iš tos pačios gįmitiėš'^ 

; paeinu. Bet kalbant rimtai ir' atviraįj j
• sakysiu jums vė ką: Kada Bulgarai-ąuį
- prieš savo engėjus, turkus, jaš tada dar 1
• damas jaunutis kunigaikštis Andrius I 
, yinovas nusiskubinau Bulgarijon fe įsfe 
, į eiles kovotojų už bulgarų laisvę. T

progai pasitaikius, susipažinau su dakįi
- Basanavičium; o. jis gi man nekartą kąfe 
, prisispyręs, kad jaš lietdviš, ne^t&isį -1 
f rusa! dėlto mūsų ^rninę praminė Lfera 
1 vais, kad m ės kilme1 iš Lietuvės lietuvi 
, Tai po tam, sugrįžęs į Rusiją,
. stropiai tyrinėti mūsų giminės herąjdft^
- galų-^tifę persitikrinau kad, esu lietuvio
- fą sųzinoįęs^atvažiavąų.į Lietuvą, į Kž,i 
■ įgyti vadovėlį lietuvių kalbos,, Bef’fei
s gavęs sulig nurodymo pono OsowSkidtiu
- žiavau i Prūsus. O iš ten grįždamas

I

-jų metų. ^Atskleidžiau ten, 
aro Basana-

nMMUVM
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ščiojimą 10 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktū-
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NEW BRITAIN, CONNŽ 
įVjso8jJ|WFj^rį^ 

gijos bendrai Tehgia -apta
; ?'-r .-y

iVt-i

- • . * •

publikai skaitlingai atšilau- 

reiškiakie pagarbos mūsų

.75 

.50 

.50

.40 

.65 

.50 
Visuomet širdis surakinta—.,__ —. .60

„ L$1.00

_ .75* ' 
_$1.50 
h- •<.

NEW BRITAIN, CONNt
Naujięnvbė ir paskutine 

prieš užgavėnes, tai LAI
MĖS BALIU S, kuris Įvyks 
18 d-vasario^ 1928 m. ..*Keif-

~ $al dėlto, kad bl-

v

/

p !
_x

tlka. Darbas artlstfš&as. Kainos 
M. A. NORKUNAŠ.;

16 ęieasnnt St., LawVehče

; r1- }

19 d. LietuviųIti. Kviečiami visi: seni, jau- prie choro, ir girdėjau^, kad 
.*<1— O JT 1_ i ____ I •- ' » IaL/x-i»a0 to t -14-niLrS

E^-v. Jf-s. Y ~ r y V. i -

1 yfwiiiliL‘i
1 1
1
k.L L

!| g

į į*uozo Babravičiaus,
aus dainininko, konęer

• ■' ii i vi-

par. si^^rSa- 
įspūdį'tiertfs tū
laimės ten būti.

bi.visi tikir muzikos 
tojai. Laikotarpiais dai- 

bį g-įė Apolonja Stoškiu- 
s§Warg. J. Žemaitis. Dain. 

ičius prižadėjo dar 
koncertą laikyti Wor- 
je atsisveikinimui', 

įžavasry grįžta į Lietu-

tė, ‘ sulaužius visus 
Anglijos rekordus plaukime, 
nesp^darytįnaųjųs. yęTjr. 
kimes,' kad panelė Al bina 
bus išrinkta kandidatė į {A- 
merikos Olynipjadų^Įilauki

Aušros Vartų parapijai 
ie $200 pelno nuo td- 
Binigi-Lingi” ką L. D. 
kuopa surengė. Tą 
vedė L. D. S; kuopos 

įn, Glaveckas. Rengimo 
jon įėjo: p. Manasas, 

1^,^. Džiaugienė; ir .p. ,Vie- 
TIa"ri ja -Džiaugiutė. 

mergaitę, pasakė gra- 
eilęs apie “Tėvelių Ka- 

VisEartistai atliko ro- 
abai gerai.

* 1 ♦ »

įr vieną paskaita beliko

K A • . <7 * *• * ‘ •

♦ 1 ti' ' •

Panelė Marcelė Bakšiute 
ir pę. Milįęriai,_adv. fA. Mi 1- 
lerio ievai, šįmet 'važiuos į 
Lietuvą gegužės- mf nesyje.
i f . * * h * ' .

I

Marijos Vaikelių . sporto 
ratelis antradieniais ir penk
tadieniais lošia“basket-ball’ 
Šv. Kaz. Mokyklos salėje. 
Jas mokina1 lietuvaite stu
dentė-iš “PosseV atlečių mo. 
kvklos Bostone.

* . •» r 6* • » - r
1 • ’ - * - 1

< .?- r«« j

Šv. Kazimiero'par. Cho
ras irgi turi sporto rateliiis 
ne tiktai vaikinams bet ir 
merginoms kas ketvii-tadienį 
Junior High SchooI/ - 

7*, 4 < , • t | y į '.I
čių Skaučių” kur- -Liet. Vaizbos Butas .turė

jo savo metinį susirinkimą 
vasario 9, ir išrinko tą pa
čią valdybių Ntftaria rengt 
vajų su obalsiu “Lietuvis 
pas Li (*t u v Į.” *

nose. Po kvotimų tikimės 
rėti apie astuonias liętu- 

z diplomuotas Mergaį- 
fcaučių Vedėjas; 'tai y-

tirai 00 4

’ u

' •' iU ”<?’ **? \ :
• ' K L » ‘ ’ -J > ’ »x,

'.Labdarybės Draugi-

f
isinųkimą«Švzf » 
ar<Svetainėje 
rta gera nauja valdyba 
neleista konstitucijos per- 
Tokiu būdu katali- 
nedave laisvamaniams 

ųti.. Buvo galima į- 
tvarką tiktai per klė- 
kun. J. Jakaičio pata- 

nus ir Federacijos tarpi-

Tali*

>nl

• •*XJ j 
gauta

_____
Dąrtfordo Dfcždlgijų Komi
tetas, antrankę tųsppr, Ba
sanavičiaus Paminklo, Fon^ 
de $79.80. Žinoma^ tai ne- 

skutinės aukos: komitetas

lietai buvo iš anksto parda 
vinėjami.— ^aidimnaas-vL 
siems patik o^ 2 *
rencoį s.
kun. S. P. Knęižiui.

Sausio 29 d. Low$Uiečiai 
buvo laitai “byri.”: Antrą 
valandą po pietų, Šv. Vardo 
vyrų draugijos mėgėjai va
žiavo į Nashua, N. H. atvai
dinti “Betliejaus Stainelė.” 
Vadovavo kun. F. Juras, 
mūsų klebonas. , k7/

Nashuječiai gražiai, jnus 
priėmė ir pasveikino. Pas 
juos, yra ir tinginių. Nors 
baigiant vaidinimą ir prisi
rinko pilna svetainėj bet taip 
galėjo būti ir pačioje prą-

Į n

sutiko nelaimę — 
mas pačiame ątip- 
laivo sulaukę tik

42 metų amžiaus. Clevelan- 
diečiai <ieteko gero lietuvio 
ir sumanaus, rimto vyrė. 
Lai būna, jam lengva sveti
ma žemelė, o mes nepamir- 

l jo gerų darbų —2 tankįai
___ t įj, 1 . *...'7- zU

~r . • nt ■

Minės Lietuvos. Nepri,,
. , ldausOmybę

Vietos Kat. Dr-jų Sąry
šy s. Federaeijos 22 skyrius, 
Vilniaus Vadavimo^omite- 
as bei šiaip katalikų ąrau- 
gijos ir kuopos iškilmingai 
apvaikščios 10 metų sukak
tuves Lietuvos Nepriklauso
mybės kovo; 4 Lietuvių Į Nemažiau įdomauja ir vyrai Į širdų ačiū klebonui kun. J.
Salė j. Kiek sužinota, tai ’ ‘ - l _

iškilmėse ims ’dalvvūmą vie
tos lietuvių, keli chorai ir y- 
ra kviesti žymūs kalbėtojai 
sakyti prąkalboiųs. Visi lie
tuviai laukia Lietuvių'Dic- 
nos.
' • . t . •’ j • * 7- .u’

Iš Jaunimo Darbų
įį Su pradžia šių metų'Liet, 
yvčių 25 kuopos choras pra
dėjo 'smarkiai ruoštis prie 
darbų,-' kurių, numatoma 
daug. Chorą veda muz, V. 
Greičius, senas dailės darbi
ninkas. Choro obalsis : “Be 
šimto narių nenurimsim!” 
Tai gražus obalsis, kuris ne
sunku ikūnyt. Jaunimo 
daug... « •;

• • • A.» s. •’ '• < ... . • ' - r .

Vasario ,
Salo j L. Vyčių 25 kp. statys 
žymų vęikala, operetę'“Ap- 
katbosTr Meitč.'" Šis veika
las vra vienas iš naujausiu 
ir gražiausiu!!,- imtas is hė- 
luviųčgyvenimo. Jame daug 
gražių, pasikalbėjimų apie 
meilę,• o daug, daug jaus- 
jnifigU dainelių, kurios tai 
virkdo, tai rvėl linksmina. 
Vaidinime ima dalyvumą 
žymesnieji vaidilos. Dainuos 
skaitlingas choras: Visi lie- 
luvjai kviečiamL pasigerčfi 
mūsų -jaunimo darbais. > t i 

žinių Rinkėjas
*

X

Sekajątį sdųnadienį nor- 
w<K)dirčiai apvaikščioja Lift-lįs gavo darbus, kad pafe 
tuvos 10 nietų nepriklauso-L.įus noi's nuo Hartfordo liie- 
mybės sukaktuves. Bus pra-|tiivių apie porą. šimfų dole- 
kalbos, dalyvaus choras, bet Įpį^ 

 

aplinkybės susidėjo yp:u- ge- Komitetas širdingai deko
rai nomvoodįečiams, nes tą ja kaip kalbėtojams, taip ir 
dl€“----------------------------- -------- ----------------
jime dalyvauti senai jau j kiUsiaį į prakalbas. Ypač 
Norvfood’e laukiama vdešnia reiškiaine pagarbas mūsų 
iš Lietuvos,- gerb. p. Pikči- dvasiškiams, kurie pagelbė- 
lingienė. jo išgarsinti šias prakalbas

5?1 iv. Cm » j 1 —t m ,, --------- * m ■ • " -Fpač uoi^oodi ^[i^jose dąly vauLL
rys ir mergaitės, žada skait-’ Sausio 17 d. šis komitetas 
tingai atsilankyti pasveikin-ifyj.^j^ susirinkimą..^Susirin- 
ti Lietuvos moterų atstovę. Irusieji atstovaidšreiškė nuo- 

pirmąja. motere pasiuntinė j ,j; Ambotui už svetainę pra- 
iš-Lietuvos. kalboms ir susirinkimams,

- . žinys|kurią davė veltui.: ‘ Taipgi
ačiū už paramą žodžiu ir au
ka. " _

» ' ■* L J* * 7, • , • X

"Nutarė rengti .balių ir 
šiaip visokiais būdais didin- automobilių.

s .

T. Yelemerskis,

NEWARK, Ni J.
Prieš užgavėnes įvyks pas

kutinis’vakaras, tai parapi
jos vakarienė, -19 d. vasario, 
šv. Jurgio draugijos svetai
nėj; Dalyvaus artistas p. J. 
Babravičius ir padainuos 
Unksmių dainų.

Šeimininkės smarkiai dir
ba. } Vienos ,gamina dešras, 
o kitos kitokius valgius. Vi
si tik ir kalbą apie 19 į va-> 
sario.'

vakarienei gagėsite pasišok-1 P-le . Vilkišiutė* prigulėjo

Ichoras jai įteikė dovaną. 

 

Puputė f Linkime jaunavedžiams ii- 
-- V-

r ♦

h

r

tai musų specialybė ir ilgų metų prak- U - , 
..............................

ce, Man. -'. ' A 

prakilnius idealus ir jo dar- - 
bą. Bet Mes pripažinom vys- -7 ^ 
kupo dutoritetą ir su paklus^' 
nūmu priėmėm jo valią.. BoHE; ;• 
kaikuriems triukštnądariams:' 
yra tai gera proga, sukęttį. " s 
suirutę. Taip iš-pradžios ir 
padarė, bet geri katalikai su- 
prato kame>dalykąs ir riepri-'x 
stojo jų-daugiafi.|Per visais 
pereitus-metus jie vedė slap
tą agitaciją, rinko vardus po 
-stabas ir buvo girdėta pcę 
tokį “ Keleivį jų Igrą&fe 
mai ir koliojimai mūsų ku- 
nigų. Bet parapijonai atsi- f_M 
minė kun. Bakšio. paipokini^^gE, 
mus, kad bedieviškai spaų-;, 
dai reikia netikėti, jieskaity- ^ 
ti ir neklausyti . ką- įąšp. r. 
Taip i r padarė. Tik nųąi-ę 
juoke iš visko ir dar.daugią'ĮU > 
mūsų, kleboną; kun; Vaian---. 
tie jų, rėmė. Mes patariame 
mūsų korespondentui ątaiį ^7 
ką; matai, kad nepasiseką? į 
tau toks tavo darbas, imkię .ii 

inžJritOj mažu ką.gęrų pų-;
- keiksi. Vieton koliotį^sąyp^ 

• kunigus pc>r spaudą. Vieton
- tos kovos, kur dabar vedi, 

patariam tau ye^^o^8TL< 
savo, puikybe; kolxftlU petga- .7 
lėsi save, ir kol tąvo>t galva 0^7 
links prie paklusnybes. Ta- 
•da tavo kova bus laimėta ir——— 
tau ir tavo draugams-gėms? ". 
atneš geriar^ų pasekmių.’ <
/ Balsas' '

4*' '■ . z . f*-•'j-.'

Pabaigė vaidinimą Lowe- 
lliečiai skubinosi atgal į na
mus, nes čia prie klebonijos 
jau lauke kitas \‘bus’as” 
vežti į “Darbininko” metjnį 
kpneertą. Važiavome apie 
pusantros valandos ir atvaJ 
žiąvę į So. Bostoną prie sve
tainės, net nustebome, pama
te tiek, daug mitobus’ii ir 
....4.—» <q* svetainėje 
žmonių buvo kimšte pri
kimšta. D.idžiuma mūfeų tur 
rėjome stovėti. Koncerto 
programa gera. Parvažiavo
me i namus -palyčiais,, Visi, 
kurie tik važiavo parodė 
pasišventimą. Ir šioje eks
kursijoje vadovavo kleb. 
kun. Juras. Nors ir nuvar
gę sugrįžome į namus, bet
-«• . * y v . • • .

esame patenkinti, kad turė
jome progą dalyvauti “Dar
bininko” koncerte. Reporteris

ti fondą. -
Komiteto pirmininkas —

Izdl Petras Labanauskas,
Sekret. Brouis Vedeikis.

LOWELL, MASS,
Sausi# 15 df klebonas kun.
Juras surišo amžinu ry- 

|šiu p-lę Vilkišiūtę su Saulė- 

 

Taipgi bus' orkestrą ir po nu iš Lynu, Mass. ''

jausiu1 metu.- _____
; Tą -pačią Ttienąr įvyko Įhū* 

ną^?ddnrniųhkp’y.:yy 
fcdhėėrtašY' Žmornųbuvo 

mažai. Dainavo gerai.
Sausio 22 d. Lawrenco

WATERBURY,CONN
ĮTrūksta man žodžių padė- 

kuoti gerb. “D-ko” ‘Redak- 
Vy- ei jai už jos prierašą, ką ti1- 
hvpCpo '5-tam “ Darbininko'••’nu- 

•merv po Waterburio kores
pondencija. Jau beveik me- 

ėgė- 'tai praėjo, kaip iškėlė kun. 
Bakšį iš mūsų parapijos. 
-Mums visiems buvo gaila, 
mes vis mylėjom jį kaipo sa
vo dvasios vadą, mylėjom j:r 
ųž jo lietuviškumą, už jo

- - _ 7 . ■' ’ . ’ ' ' » * i

Dr. Basanavičiaus Paminklo 
Fondas

Kokia pora menesių atgalj s 

 

iš vietinių, draugijų susitvė-Įj0S atvąidmo puikų veikalą 
re komitetas, kuris rūpinasi [^Molinos Meilė.” Vaduva- 

 

prisidėtį prie pastatymo pa- Į’Vo kun. S. P, Kneižis. Žmo- 
minklo Dr. J. Basanavičiui jn'ių buVo daug. Daugiausia 
Lietųvęs. s^inėję Viląiuję. jaunimai"’ ...................
j.špkblhitęl| jijjp šios drau- 
gijos: 1) DLK. Vytauto,- 2) 
Šv. Jonb Evangelisto, 3) Šv. 
Juozapo. 4) Lietuvių Ūkėsų 
Nepr. Kliubas, 5) SLA. 124 
Jqp.,‘ 6) MTŠ? ^46 kp., 7^ 
SLRKA. 89 kp., 8) Šv. Elz
bietos, 9) Moterų Sąjungos 
17 kp.,10) Šv. Juoza'po'Dūr- 
bininkų SąjUb^kpu Organi
zuojant šį komitetą draugi
jos sudėjo aukų $43:40. Sau
sio ltidr buvo surengtos pra
kalbos, kuriose'kalbėjo: 1) 
V. M.» Čekanauskas, 2) kun. 
J. Bakšys ir 3) .kun. L^Am- 
botas. Visi kalbėtojai nuro
dė amžiuos atminties dakta
ro Jono Basanavičiaus dar
bus ir veikimus dėl Lietuvių 
Tautos ir jos Nepriklauso
mybės. Buvo plačiai nupa
sakota Dr. J. Basanavičiaus 
gyvenimo dienos nuo pat jo 
gimimo iki mifties.

Poprak tfuvorėrild
,.u~. šie pę£

J. Ambo^ 
feuka3, Vblt 

Dikša, Petras Adomaitis, 
Mašii

vių paminėjimą. Bus pra- 
ka Ibų, dainų . ii* jp i izikos. 
Kalbėtojai pakviesti: adv 
N. Rastenis iš, Baltimore, 
Md, miesto majoras Gard- 
ner C./jVeld ir miesto ad
vokatas J. Woods. Taip-, 
gi dalyvaus L. N. “Varpo'7 
choras po vadovyste p. P. 
Bružausko' ir visuomenės 
orchestra. Tas viskas bus 
nedelioj, vasario 19 d., 2-tfį? 
vai. po pietų, Lietuvių Sve
tainėj. r354 Park St. Todėl 
kviečiame visus ateiti ir pa
minėti tą brangią šventę ir 
pasigerėti prakalbomis, dai
nomis ir muzika.

. .. t
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ivOsVvein 13-tas sky- 
t F*: Šv. Kazimeror-psr“ 
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:Usros Vartų bažnyčioj 
i, kiekvieną penktadienį 

į Šventą Teresę, 
►imi lankosi.
* «?*■' -,

ia E. Džiaugienė ir p. 
\££eraitis išrinkti L. D.

i kuopos delegatai į 
Tbininkų Suvažiavimą 

Bostone.
x«. # *-» x •

lįmet buvo 'rengiama dyi 
tfe iškilmės: vienok 

Vartų pair. salėje; 
Š5\ Kaz. par. saėlje 

tiĮ> Lietuvos Nepri- 
JOmybės apvaikšcioji- 

Norėta sutraukti kuo
lą lietuvių iš visų 

Į kraštų ir tas pavyko.

‘ •

i įtrinko naiįą v

VartifJ moterų |tų -Lietu 
.ijrefigia didelę

ty ” savo bažny- 
e Užgavėnių va- 

visii atsilanky-

CLEVELAND, OHIO
' Nušovė Zaborskį ’'

■ ' - : • -» ! ;
Sausio 31 d. 2 vaL po pie

tį! du plėšiku užpuolė Lietu
vių Taupymo ir Paskolos 
Draugijos Banką, nužudė 
Banko sekretorių, Steponą 
Zaborskį,-o kitą ten buvusį 
Banko darbininką Juozą 
Urbšaitį ivarė į rūsį, ten j;į' 

Iužddrė Jfeda plėšikai j^agro- 
bę $951.11 pirdgais pabėgo. 
A. a. Zaborskįs mirė ant vie- 
tos^ųeA kulka pataikė į kal
ną. A. Steponą, su bažny
tinėmis apeigomis iškilmin
gai palaidojo vąs. 4 d. a a. 
ZAborakisJiuvo kelioliką |nė- 
tų -Lietuvių Banko'direkto
rius it sekrctorius. Visi, juo- 
mr pasitikėjo, jp gėfbč 
mylėjo. Ir štai žmogus su- 
žvėrėjęa- atėmę 7 pekaltam

gia vietinė LDS. 36 kp., 354 
Ęark St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visus vietinius ir a- 
pvlihkės lietuvius kviečiame 
nuoširdžiai dalyvauti minė- 
lame 'baliuje. Užtikrinam. 
kad - atsilankę nesigriaudįsi- 
tė, nes bus puiki orkestrą. 
Tai tik taisykite kojale^ ge
rai, o išsitrepsėsit kįek tik. 
norėsit. Be to bus ir sauso 
gėrimėlio pačių darbininkų 
pagaminto. Na, o užkandžių 
taipgi neprastų ir tar dąr 
karstui Turime pasilinks
mint prieš gavęnę, nes kitos 
tokios progos gal ir nesu-

: lauksime. Tamta-dti 
lin-Tin:. ? Visi į dą 
balių.

inkų ddLiįkleb. ldrai
c

f 0 l ;d41: iv

1Ą ■■ A r, jtfįj.

_ ____
saitis, T-J Yelinevskis, kun. 
J. BakMį , J.

onis,^ ’ ’ J.tamėj, Lietuvių O- Petron 
u’giia, vadovaujant Jamifikeviau 
F.^PeiMuskui vfib-

Petrukeyičįenė, ^onas*ldan-:

‘ Kompozitoriaus a. Aleksio dainos
r Vienam Balsui Prie Fortepijono

1. Ak, myliu tave___  . 2........
į/' Ji: feernužėl,, nevesk pačios :____

3. Graži čia giružė
4. Meilė____ ' ' 7
5., Meile uždegta krutini_______
6. O pažvelgki___ ________7 - ------

8. Penkios'linksmos dainos _____
Duetai

z t9^>MbterŲ Sąjungos lamas _-__
10. Skrenda, lekia musu mintįs _
11. Trisdešigit dainų______ _____

: MSram Chorai
Ginkim salį Lietuvos___ ---------
Giesmė į šv. Kazimerą _—:__
Lietuvos VyčiŲ Imnas 
Pirmyn į kovą______ _____ _
Mes grįšim ten _Ą-.,-,-. I 

12.
13.
14.
15.
16.
17. \ a) Kaus vasarėlė, b) Tu mano mep 

' <wkl2 TuRZcrn TYinrortrf/i

.50 

.50 

.25 

.50 

.75

gėlė, e) Išbėgo mergytė------ -------
" 18. aj Kaip až buvau jaunis. b) Žiu- 

rau anksei rytų, c) Až užgimiau 
Mdetuvoj^^ų. ___ k'''.. ,\ „

. .19# a) Eikš mano mergele, h). Aš snti- 
kau žydeli, ė) Kam anksei keleis .50 

Bo>?a) rMiels t?7clA b) Oi skauda fcat- 
■4 . vdį, e) Atsigėriau žalio vri» ■■ y* 
. Žl. a),Oi džium-d&ui>f$£jJž jūrių, c) 

Kalbiu jaunas bernnžėlw, d) Aš tu- 
r^ygtą ....... -50 t

7122. ' .a) Tvknsis ratelis, W, Oi laksto va- 
O 1 nagėli^'c) KiM*Nemunas, d) OHiu- 

čia-liulia--------- ----------- ------------ -—- .50

50

£ .50

V
. *: 4 d

KELPŠOS DAINOS *
1. a) Eisiu į girelę, b) Ui. w, ui, Dieve J5
2. a) Aš pas tėvelį, b) MoŠute mano J5
3. a) Mergąvąkario daina; b) Ei, Tė- ,

veli. Tėveli _2—---------------- ----- .25
4. a) Močiutę miego noriu; b) £)i,

varge, varge —-----J—.25
5., a) Aš toli nuleista: b) Tris dzie- 

nas (dzūkiška) _—1— --------- —«. .25
6. a) Kad aš buvau mergelė;!)) Ir at- ~ 

lėkė sakalėlis'___'-..d_______ J25
7

8.
9.

j t-*----

Y, J Į / J

•_____ _____ 1_

a) Oi tu, lakštingėle; b> 
tupėjo J-------------
Tautiški šokiai I.
Taktiški šokiai _

KOMI*. M. PETRAUSKO DAINOS
Apvesdinkite mane -- --------- 1
Šių nakcialy (dzūkiška)  ------_1
Jojau dieną (augštanj halsui )J___
Ko liūdit sveteliai __________
Siuntė man? motinėlė___ ;_______

 f .

y. ■■■*,.. „Z-

J5 
.40 
.40

l$0.0
.. .30
_ .60 
_ JO
_ .20
- JO •

1.
2.
3.
4.
5.
6. Vai aš. pakirsčiau-----

' 7. Saulelė Raudona___

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
U- Jau kelias Lietuva! —---------- 'JO
2. Dvi dainos ----------
3i Mūsų
įt

1. Aštuoniom pairos dainos
2.. Trys dainos --_v----- č-i—-

VĄDttKUOl
T. Mūrų Šokiai________

__  .40

jo 
.40

įVms virs, •‘bttrbuųnko’’Knygi ne. Siųsda-
xmi dnHijee piriigiis.1 VimiraMet Adresuokite tarpt

ūsų

•» *■_

' *
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AB

Wopos šuM- 
>’ pirmadieny,

ečia *

. ; ■ Be/< y ė jai
___ •

savo

ilgi, plau

d f h < rr ■'

redakcijos. Smomi pa 
iamė,'ka& tie spėlioji 
neturi jokio pamato 
ta parašyta'ne redakci 
bet visai našalrnio as

į netik su redakcija, bet ir su 
LDS. Centro Valdyba, Ad- 
ministram ja, spaustuve ir 
net janitoriu. Redakcija; 
anaiptel nenori prisiimti 

^^neužtarnautu liaurų. - -
- ‘‘D-ko” Redakcija

B‘WOBCESTER; MASS.
LDŠ.. 108 kp? laikytame 

susirinkime vasario 5 d. nu- 
jvV tarė prisidėtą prie Naujos 

Anglijos LDS. apskričio ir 
į* aplinkom atstovų į būsimą 
^įį-,' suvažiavimą mūsų pirininin- 
ĮjĘ^ką J uozą;J&lavickąi (Taipgi 

'nutarė pas i lįst i du atstovu į 
būsimą Katalikų Seimą: • J. 

riM. Vieraitį ir EleoYiorą 
^^Džiugienę.'‘1 '■ ■ x

Mūsų kuopa progresuoja. 
Patartimi ir kitiems rašytis 
prie LI)S.. nes kur vienybė.

Reporteris 
-rAl a iitMigRH 'y

t>WCAGO, ILLINOIS
^W^^-F^t^I>rSrA.p^ričio----

'i?. Susirinkiinas z*1“.
Mfcf ' Chicago Apskri-

čio 'svarbus susirinkimas i-
■ ’ ‘1 ■ ’***'

’yyfe pirmadieny, vasario 27 
d., Aušros .Varhj parap. mo- 

j ■ kyklos kambaryj (priė23^-rd 
’rT Place ii- Oakley Avė.), Chb

cago, DK, 7:30 vai. vakąi^: 
» Visi nariai, ypač darbątrto- 

jai, šios apielinkės malonės 
Į . 'dalyvauti šiame susirinkime, 
t Tikimės susirinkime turėti

darbuotojų net iš Naujos 
fri:. Anglijos. . . .. Z

mu dalyvauti svarstymuose.
Valdyba

Bew^2<^tone. • - z*/
-• ,.»k= -Durys atsidarys? .5-tą \y^- 

; y landą po pietų, o muzikantai 
dl. .; pradės grav j t i 6-tą valandą.

kviečiama; koškaitlin- 
VAZIA" giajisja atsilaikyti į.šią pra- 

pąjapiją,

Teatri
Sodai-

yi^ pi opa mamoga mcn
Visas pelnas 

v'klos fondan.
fciiyiiui meš pa

rodysime norų > turėti-. sayp 
mokyklą- : Auginkime mo
kyklos. fondą r.visokiais. bū- 
d^s> ’ Doleris prie dolerio, 
pęntas :prim cente ^sudaro ,di- netalpinsinie, ne^parašyta ant 
dėlę.sumą. Užtai ir mes taip abiejų pusių pOpiero ir apie

lies
kyklos naudai: 
skiriamas

oygamzacijos , r^iKaiai bus 
tinkamai išrišti,- .jei nuo visų 
kuopų bus nors po vienų, ai 
daugiau atstovu. Tad ragi; 
name kuopų valdybas šaukti 
susirinkimus, išrinkti, atsto
vus ir jiems Įduoti naudingų 
■sumanymų organizacijos la- 
bui. S ; * .

* • h' ’ 1*.^ ’ ’ : •, f - ; -.f 1 ti

Nepamirškite, kad suva
žiavimas Įvyks vasario 26 d. 
So. Bostone. . _ . :

LDS. N. A: A . Valdyba

Rap. Andreliūnos,’ 
Apskr. Pirm.

— ■■ .——— —

įį. Kėliaujantiem į Lietuvą

PRANEŠIMAS
i*- s Norintieji keliauti j Lietuvą arba iš 

_jį£—T,i«Mknm« rL<d turi ynntl fe -raidžiom 
Jį, . 1___________________ , _ .

. liai parankamo tą Visą sutvarkyti -vl-t 
’ sims gerai žinomas K. SIDABRAS ati- 

K. . darė
Įg|. Laivokorčių Agentūrą

iį kurioje pilnai prirengs keliaujančius j 
5--’ Lietuvą ir atgal. Visais reikalais 

kreipkitės vpatlškni arba laiškais se- 
kančių Oresni " 7

K. SIDABRAS
ri * R75 fatnl>rklge St„- ČatahMdge, Mass.

MOKYKLOMS
’ Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” U dalis. Gražus rin
kinys dar gražesniu dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokvkloms ir cho- 
rams. . \

arbininkas” 2

koncertus ir muzikališkas. 
komedijas. Kaikufios žvaig
ždės, kurių Broadway valdy
tojai ieško deVšių koncertų 
yrap(Siald>Brian, Fred ~
Bpweit, Frank Damels ir tarčiau skausmus šone, maąo apetitus apgyvento} 
p-lė Marųueirte Gallagher.
v ■ . -:-F

f<h £AluNUUUUH -y 
NORWOOD, Mass.—4 šeimy
na namao ir dvi krautuvės.,Vi
si įtaisymai ir: steam šiluma. 
Rendos neša $120.00 į mėnesį. --------------- .

misiš- 
luaže- 
Wašh.r

. i - '

'-Mr.'Alex ®aylpr, Geiter,. Ala., ■sa
ko, “Nuga-Tone pagelbėjo man puikią!. . . - » . .
Kuomet, aš pradėjau jas: vartoti, aš Namas> randasi; gOTOj .Vietoj 
, .-iinapv “i***“* apgyvento] lietuvių.buvo prastas Ir negalėdavau naictį ge- 
reti imsiljsėti. Dabįir sode skausmų ne- dirbtas P^T 15 ttfetų. 
beturiu, mano apetitas 'geras, mano ma. K. VIESV 
miegas pailsinantis ir ptšvležinantis; St. NorW0dd, 
aš jaučiuosi geriau visaip atžvilgiais.” , ■

Tukstaričlai >yyrų ir indtertj' laike ■■* ■■—- 
paskutiniu 35 metų įgijo, tąs pačias j ... 
puikias pasekmes. Kai kurie jų buvo . ’ / 
silpni,' nervuofj, išblyškę..-Kiti ta r?jo - r , 

Balandėliui, Westfield,«Mašs. lr ylr6k;inimo kubelius gasusviduriuose 'ir žarnose.- sprigull, silp- 
7> Tamistos korespondencijos numą. inkstų; ligas: Kai. kurie L.,ą 

. : ! menki ir rurčjo trubelių vfrškinlinu.
4?\uga-Tone suteikė jiems daugiau jė- 

■‘gos, geresnę i •• *- ■ •• - —
padaugino jėgų visų kūno organų ir 

turi juiųs ^mgejbėti. o'jei n#, tai nieJ- 
ko riekatauos. žiūrėkit guraptijos ant 
kiekrieiio pakjeiio.,!NusiplHiit 1 butei| 
šiamUe. . y ‘ , p y?,

--i-

. ; • ;. : . i ; .. < -f * . - •• J ■—!

” arine, prie Ė 
buvo gatvės, ant rendos didelė krau- 

-. tnve. Tinka sandeliui, dirbtu- 
svetkatą ir energiją. ^gį arba šiaip kokiam bizniui, ■gų visą kūno organą lg- *“«?*, ĮĮ* .""Tl,{7Yy<T?T**j 

datykim^^ .: -Į pątį dalyką, kas jau tilpo N^o^^Bęnda prieinama.
Be to, atsilankę pralęįsitę į‘‘Darbininke’’ kito mūsų ko- 

linksmai laikų. Rengėjai der respondento.

Nelaimėje

Visuomet Suteikia Spiningą' Paskuti ui 
Patarnavimą Lietuviams į

ejjcųa:

į St. South Boston, Mass
Tet Boston, 4486 . ’

“Darbininko” A Hminiatrarijoj-
366 Broadway, So. Bostin. Te)
S. B. Qfi2(k,f.

’ 3 štukos fronf rpimio. setas už labai 
f pigai. Klauskite krautuvėj ant kampo 

C ir jjat Atdarai. kasdien iki - 7 
jtaL . '<-ri <v-17)

Tavo sveikata priMausd nuo 
• šviežio ir Švaraus maisto

Yra švariaūsis ir didžiausis 
Lietuvių Marketas Amerikoj 
Geriausia Mėsa, Daržovės ir 

Groseriai
ORDERIUS PRISTĄTOM Į NAMUS
. . . - • '

be skirtume kokioje dalyje 
" D orche įtėvio gyveni 1 

f Atritankykit ir Persitikrinki! .

BLUB RIBBON MARKET
J. STBIOČ&A&. SavfnhjkM •“ 

£2-C2a JPLEASANT ST. 
DORCHESTER. MASS.

^Tetefoi^s tMumbla iŽSO

36(TBroadway, So. Boston, 
Mass. Alės tarime, visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi ‘'Dainuok”^ 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai ' merginoms 
dainuoti. .

Visokiu Drabužių Dėl Vyrų 
ir Vaikų

===si'!Š=sa=saS!—-

r > • -
«V4 i

eL w
. t-

J



mažiau

Tyrinėjant varlės atsfra- 
mo. _ priežastį, paaiškėjo/

sp 
m it? w/frir

•> . ČIŲ SKAIČIUS '

Štai keletas daviniu, kurie 
tai patvirtina. Vokietijoje 
jš 400 žmonių vienas būtinai 
yra beprotis, Prancūzijoje iš 
300 žmonių vienas, o Angli
joje iš 260. Bet visii dau
giausia bepročių yra — A- 
rnerikoj: ten 228' gyvento
jams tenka 1 beprotis.

Proto ligų gydytojai ma
no, kad bepTočių skaičius 
pasauly žymiai auga, bet ne
mažėja. -Pavyzdžiui, 1860 
metais., didžiose Europos 
valstybėse vienas beprotis 
rasdavosi jau tarp 367 žmo
nių. .Jei bepročių skaičius 
didės, tai 2139 metais visi 
pasaulio gyventojai bus 4t>e- 

■ pročiai, ir pasaulis bus-dwW- 
lis beprotnamis* 'Įdomus ap
skaičiavimas. , ' «

mąs laukuose-gyvulius, gere. 
vandėbs iš/nešvąrąųs šulinio į 
ip,; matomai, prarijo stiprų 
varlės perą.. /

Iš viso, birželio 30 d. 19271 
m;, tautiški miškai inėmė 
net 158^800,424 akrus.* Di
džiausias’padidėjimas buvo1 
Pennsylvanijos valstijoj kur 
65,274 akrai pavesti tautiš'ū 
kiem rrpškam, Washingtono i 
valstijai pavesta 63,084 ak
rai, WyQmjng valstijai 42,- j 
944 akrai, Georgia valstijai’ 
34,967, New .Mexieo 27.084

KAIP KVOČIAMI NORIN
TIEJI VAŽIUOTI Į

’ AMERIKĄ
•-* ■' ' 1 - • • • i ' _

Jim girinės Amerikos Val
stijos- neįsileidžia iš kitų 
kraštų nesveikų žmonių. 
Prie ligonių priskaitomi ir 
silpnapročiai. r Nepersenai 
kongrese atstovas Cėiler iš
kėlė viešumon, kaip tyrinėja 
norinčiųjų Amerikon . va- 
žiuoti svetimšalių protą A- 
merikos konsuliai. Jis, nupa
sakojo, kad vienai moterį 

. iš Medžiok).miestelio 
’ ViTniatiskiašfe—Aniefikos 
konsulas uždavęs šitokius 
klausimus:'- * : ’,n -

Kas turi daugiau, plunks- 
:*nų: antis ar žąsis? --------

• Kiek: kojų turi trys vyrai 
[ ir dvi vištos?
► ‘ I šituodu klausimu mote- 
; rėlė atsakiusi / teisingai, bet 
! kai konsulas' paklausęs, leno
• moteris skiriasi nuo vyro —r
; ji susigėdusi ir Išbėgusi iš 
■(konsulato; ® 1

- c: ■

EATlUte—(pnem^)yPar»5A V«.llku« , 5O&.
M$SŲ TIKJBJ1MAS—išaKklal^sųig^indų mūsų tikėjimo. Ver- 

te Jonas M. Širvintas - 5fia.
BITININKAS. l>raS» TIB^
LIETUVOS ŽENKLAL Išleido J. Šeškevičius ir B-v«, Kaun«_4^!

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa-
I - rašo Juozas V. Kovas. Kaina ...................... ........................................ 30c

------------; . —---------------- -------------------------------------—--------------——i— . . ■—

L.U ŽADA ŽMONIJAI i; o m»
j , 1950 METAI? so« rartojimas įsnyb-Ji^.
KySamtos tyrifiStojaš Amei 
KBies profesorius Lov’ąs
En&kiai aprašė gvvemma bus
^metaisJis s^ko; W ,r ^augr^*. 1 

Erįž3 metų aparatai, kuriais v >/.... -. . - k - — 
galima matyti kelių tūkstan- TAUTIŠKI MIŠKAI į 
^įkilomett^iMšt^tž^esan- Pereitais metais Su v. Vai-L 

čius daiktu.^ ir girdėti to- stijų tautiškų miškų: žemė į 
■lan pat tolume,-bus*“taip padidėjo 41.214 akrų sulig 
^jĮąęiai vartojami, kaip da- vėliausio suskaitymo, kurjį 
bar telefonas bei telegrafas, užbaigė Suv. Valstijų Žem: 
Visai galimas daiktas, kad dirbystės. Departamento 

įradio pagalba galės būti kū- Miškų Tarnyba. į
menamos krosnys ir žibina- 

^mos elektros -lemputės. 'Me
dicinoje naudosis elektrote- 
rapija, kurią per miegą ga
jas vėl atnaujinti žmogaus 
jėgas. Po keliolikos dešim
čių metų viena bendra kalba

/Suartins visas tautas. Kare 
■bū§ vartojamos dujų patran- 
Jms ir bakterijų šoviniai.

^Moterims pranašaujama pa- 
lengvininm madų dalykuose akrai ir- kitoms valstijoms 

/žr šeimininkystėje.
^£1950 metais elektros apa- 
rąiąi daugely atvejų pąkeis 
rankų darbą. Bus išrastos 
^asekios mašinos, kurios pa- 

' lengvins žmogaus būvį. - 
M ^Maistas bus vartojamas 
‘ lik iš augalų, daržovių, vai-


