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SENATO KOMERCIJOS 

KOMISIJA SVARSTYS 
KASYKLŲ PADĖTI

aimely užsidegė ponios

ęny, vasario 
iš miesto ir

LIMA, Peru.—Peru vai* 
džios oficiozas “Prensa” 
praneša, kad Venezuelės 
mieste įvyko studentų riau
šės prieš prezidentą Gomez.

Riaušėse žuvo daug stu
dentu ir šiaip žmonių.

Apie 300 studentų ir po-

ARE3TAVO 30 PLĖŠIKŲ . 
CHICAGO, UI—Prane

ly kad Pašto inspektoriams 
asisekė susekti plėšikų 
gangę,” kurie apiplėšė 
rankinį ir pavogė $133,000.. 
ireštavo 24 vyrus i 6 ind
ais. Kaikurie iš jų prisi- 
•žino. Pas du prisipažinu- 

rado $17,125.” Visi pa- 
odinfi Į kalėjimus. /

Dempsey greičiausia -su
tiks, nes jį traukia doleriai 
Prorhotei’s irgi tikisi dau 
giau biznio iš Dempsey ne
gu iš naujoko.

KAINA 5 CE?
.F.

* •' .'5*:

komisijos kasyklų 
ir teisinai sumin- 

konstitucijos duotą 
žodžio ir spaudos

IANY. N. Y. — Gub.
Fuller apląnkė sa- 

cterį Lyda,, Saldžiau- 
įirdies Vienuolyne, 
riod. ’i - .

Oe trijų dienų, kad nesuga 
dinus “laimės/’ ■,

Į, Policija sužinojo, kad či 
i gonai pirmame

27 d. išsinešt* :
. spėja, kad vogtais automo
biliais. <

K Ot ir laimė! $990 kaip
Įįeįl •• /
i- bala numetė. —------U

ką parodys

Naujus rinkimus padary
tu rudenį arba pavasarį. >

Politikai kalba, kad kon
stituciją. pertaisius ' kaip 
kad Jnngt. Valstijų, t tai 
“šiftr” Pilsudskis liktų 
Lenkijos prerid^ntm Dabar 
.jis nėra pręzidentas, l^t 
Hiktatorius. Jo klauso^ir 
prezidentas. -Pažiūrėsi me

nes eina ir kitoje Kinijos 
B vietose kur tik komunistai 

gauna progą įsigalėti. Čia 
•/komunistai yra žiauresni už 

■ pikčiausius laukinius žvėris.

NAUJAS “DARBININKO"
ANTG ALVIS

-*■> Susi sako, kad jis pada
vęs čigonei 10 šimtadoleri- 

- Imr popierių kuomet ji jam 
■Basakojo jo “laimę.’’ r

Jis sako, kad čigonė pa
ėmė nuo jo pinigus, sudėjo 
į maišelį, kuri ji užsiuvo ir 
paskui padavė jam. prisa- 
kydama jam nešioti šį mai- 

| ‘ sėlį pririštą prie ' juostos 
£ per 3 dienas. Po trijų diė- 
; nų, kuomet jis atidarys, ji 
; sakė jam, jk rasiąs $2,000, 

padvigubirfm sumą.
Susi po trijų dienų nesio- 

jįį jimo, atidarė maišelį ir ra- 
|; dtf 10 po vieną dolerį popie- 
ryinių.

Jis papasakojo policijai, 
K kad jis neatidaręs maišelio

R ickard laukia^ Sharkey 
su Risko kumštynių, kurios 
įvyks kovo 12 d. -Jis tikisi, 
kad vienas iš jų pasirodys 
tinkamu kumščinotis su 
Tunney. <

Rickard prisipažįsta, kad 
jis nori, kad Tunney opo
nentu stoti} Dempsey. Sako 
važiuosiąs tartis su. Demp-j skolai duoti — 
sev. .garantijiKstoka

IŠBANDYS PILSUDSKIO 
GALYBĘ LENKIJOJ 3

VĄRŠUVA.^-Sekmadie- 
nv, kovo 4 d. įvyko rinki-

* • t

mai į Lenkijos seimą. Kar-
v ' • r .

tu btivo balsavimas ir už pa- 
keitimą konstitucijos. Nori 
padaryti, kad preridentą 
rinktų ne seimas, bet tam 
tyčia išrinkti rinkikai kaip 
Jungt. Valstijose,

Sako, kad seimą: išrinkus 
Pilsudskis pritversią* jį per
taisyti rinkimų įstatymus, o 
paskui paleisiąs seimą kak

}t«k«nu Lietuvai ra- 
“ Lietuvos vyriausybė 

turi pasirinkti viena 
; j: ar negaišdama

VARŠUVĄ.' — 
marš? Pilsudskiui 
Prawdy” rv.šy su j 
notos įteikimu Liet 
šo 
dabar i 
iš dviejų 
pradėti derybas ir trio paro
dyti savo taikingus tikslus, 
at tęsti savo Jjeprasmį pasi
priešinimą ir grįžti prie ka
rį) stovio su Lenkija, kas bū
tų iššaukimas Lenkijai ir 
■visam pasauliui. Mes tiki
mės, kad Lietuves vyriausy
bė pasirinks pirmąjį kelią.”

,> /* » 1/f ' C/’ '

i DAVIMAI. LIETUVOJ

vaikais, nes neturi.pinųi 
jų užlaikymui. Teismai ti 
ri daug darbo išspręsti kl 
turi išauklėti vaikus ir pę 
dalinti nuosavybę. -4

‘ t t

• ■ ■■■» > T

MIRĖ 112 METŲ SENUK4

Kazlų-Rudoj(mirė 112 m 
byseųoli^p. Pęskys.. ,f

Tai sęųiausias žm 
guą KkįipRildos apylinkė

KOMUNISTŲ TERORAS 
KINUOJ.TEBE-

< ■ ■ SIAŲėXĄ:
įRžĮžL* ’ ’ltl i t ’ ’

Sudegino 300 budistų

H į ‘ HĄNKOW, Kinija.—Lei- 
| junge mieste .siaučia baisus

■ L_i*ahųmisffrns teroras- Tokių 
lį Us^^nią kaip Čia ;eina tur 
L būt dar pasaulis nematė.

Plauną ir Šaudo nieko ne- 
1 • kaltus gyventojus.

y./ Trys šimtai budistų vie- 
'iį nuolių, kurie gelbėdamiesi 
■g nuo budelių komunistų bu

vo užsirakinę vienuolyne, 
komunistams vienuolyną pa
degus žuvo ugnyje ? ' >

| Miami Beach, Fla. katalikai dar neturįs
K ■

parodo St. Augustine Vyskupą Bany, kuris 
tvirtinimo Sakramentus ant tos vietos Tcor b 
-j------__—p ; - I—i——i— ------ -

Neturi kumštu

EGIPTIEČIAI NORI NUS1 
KRATYTI ANGLIJOS 

W JUNGĄ /'

LOWX>NAS‘.—PriMĮ 
Jpd Anglija nebegali suyal 
/lyti pavergtųjų šalių. D.au

ĮNINKU SĄJUNGOS ORGANAS

LENKIJA JAU NEBETURI 
GARANTIJŲ PASKOLOMS

Lenkai veda derybas su Ą- 
merikos bankininkais dėl 
100 milionų dolerių paskolos 
Lenkijos , geležinkeliams. 

’ Svarbiausios kliūtys tai pa- 
pakankamų

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

o pastatyti

ja. — Praneša, kad sekma
dieny, vasario 26 d. čia buv<5 
snfarkus: lietus. Gatvės pa
tvino. Daug/namų vanduo, 
nunešė ir sugriovė. Žuvo 12 
žmonių ir vaikų. .

Susisiekimas. gatvekariais 
buvo suįa^ų^gs; telefonų 
idelosTuf raukytos/. Caftefe 
gatvė buvo užlieta 3 pėdų 
gilumo vandens.

’ - Į- - ~ ~

PAGIMirt V;ięoi^y 

- Anglijos kolonijoj ^ųt-r 
tah e Vakarinėj Afrikoj, 
viena moteris-' pagimdė 9 
kūdikius: iš jų i berimikai 
ir /6 mergaitės.'' Motina 
sveika ir džiaugiasi,'kad ri 
rf kūdikiai auga.

ALIEJAUS “BOSĄ” STEW- 
ART APKALTINO

WASHINGTON, D. Č.— 
' <aip buvo pranešta, kad a- 
liejaus kompanijos, pirm. 
Steivart atsisakė atsakyti i 
klausimus paduotus teisme 
taip vadinamoje' Teapot 
' Jome, byloję. A

Senato komisija už neat- 
sakymą į klausimus Stew- 
artą areštavo. ---- ------ —
.. Tada jis padavė apdiaci- 
ą į teismą. Teismas jo a- 

peliaciją atmetė ir bylą per
davė “grand jury,” kur jis 
liko apkaltintas.

Dabar išduotas kitas isa-
i > t ’

cvmas Stewarta areštuoti.•* r • ’ *

Galimas daiktas, kad jis bus 
priverstas atsakyti į klausi- UtiiRerių areštuota ir užda
rinis drba bus nubaustas. ryta kalęjiman.

r PAPILĖ. — Kur tik iš
girsi ką' nors kalbant iš dar 
bo žmonių tarpo, visi pagei
dauja, kad būtų greičiaus 
renkami darbo riimai.

LONDON. — Praneša iš 
Berlyno, Tad metalo išdir- 
).vsčių darbdaviai išmetė 
ant gatvės 50,000 darbinin- 
kų^ Sako, tą padarė. dėlto, 
kad begalėjo uŽbaigti-“tooL 
makerių ” streiko.: ’ '

LOS ANGELES, Cal. — 
Teisėjas Charies Bumeli 
išklausęs kaltinimo mergi
nos už bandymą nušauti vy
rą ir jos pasiteisinimo.. sa
ko: “Gaila. kad ji visai jo 
nenušovė.” ' ' J .

, Mergina teisme prisipaži-

šūvius į vyrą užtai, kad jis 
buvo pažadėjęs ją vesti, o 
paskui atsisakė.; < .

Teisėjas po to sako: “AŠ 
atsisakau siųsti šią jauną 
mergaitę į kalėjimą už šo
ri mą vyro kuris mano ma
nymu užsitarnavo nušovi
mo.”

MASKVA, Rusija.—Per 
pereitus metus Maskvoje 
buvri 4‘ persiskyrimai iš 5 
npąiygdjnrų. ~ Tas parodo, 
-RaiVbfliševikai prisilaiko sa
vo principų” ir moterystės 
nepripažįsta.^, A psi vedimus 
turi tik dėl pasaulio akm. 

k Tlaiigiausia. poį^iskyrinių 
yrA^tarpe jaūnesnuŲii. BoĮ- 
šerikų saldyk' turi daug 
vatgo' IT* p^rriskymsiųjų

Pirmasai “D-ko” antgal- 
vis buvo perdaug , pądabin- 
tas, perdaug “fliaperiš- 
kas;” antrais įpuolė į kitą 
kraštutinumą. atrodę per- 

, daug “lįąladiškąs.’/ < Mūsų 
L-[skaitytojau?įąp^ jankiai; rėi- 

kalaudavo įkeisti antgalvį- 
Ir pakeitėiųę ’ atsižiūrėdami 
į tai, kąd atitiktų/taip sa
kant “D-ko” toriui ii* tem- 
paramentui. Ar atsiekėme 
savo tikslą — ne mums apie 
ai spręsti.
- Iš skaitytojų negauname 
lapeikimų. Is/to spėjame, 
cad naujoji “D-ko” “kepu
rė jiems patinka. Tik rie- 

k ■ ’k- -®

nas-kitas - sako, būk esanti 
permaža. Mums teciau at-

* 7, 5’“ , \ « » į

rodo, kad Amerikoje let- 
džiamam laikraščiui didelė 
grinoriška “kepurė” nela- 
>ai tinka. Net ir didžiausi 
Amerikos laikraščiai tedėvi 
“kepures” nedidesnes už 
dabartinę ■; D-ko ” ; ■ kepu-

Rickard Laukią J 
Sutikimo?

NEW YORK, Ni 
Rickard susiiūpią^ 
no ką jis 
kumščiuotis sti/Tu 
želio mėnesy.

Jis sako, kad iųa 
lę kumštininkai^

kitia a/’ ''Šv* /ik -
‘.--pi ? m vr* . —. ■ - a

■ -t < r- į.
IALS į - j .
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JyS NESENAI SUOPGĄNIZMOt' SAVO 
BENĄ ID NORĖTUMĖT, KAD gUTlĮ ' 
iškilmingi publi$ki įvykiai

^rof.^ĮįoinęiT  ̂
Romanas nuo 

>. at?

j 7.Q. What!isa se*rch»wan*ant?
; A. A.Šeai-ch warraaf ėi a idovument issued by 

ope q£ ouią pourts, ąptįhariąūjg aji pffįcer to search 
the"liou^ of anęįher for stolen gopdę. i < < - - r,*v j į

3. Q. If the officers of the law su^pect some onė

Į TAS’ JUS y BUVO ■
PASKUTINIS PU8UGKAS PAS'.^OOYMAS 
U»t JpS jftfEPRAOeSITE RŪKYTI 
\ _ OLO GOLO .

aukščiau*minėtą sprendi mą. 
Galimas/(daiktas, kad civilis 
ieškinvs-Tbus atmestas arba 
žemiai sumažintas. 7?.

vių ir 
atstovų 
kurioje 
asmenį]

D Prieš vakarienę buvo ten] 
į>at .vietos konservatorijos 
•iškilmingas koncertas, pra- 
Wąs Li(4uvos himnu.
K „Vakarienės mefu_ krašto 
gabeni a torius ministrus ~A. 

^Merkys lietuviškai pasakė

P. Gubernatoriui atsake 
krašto Seimelio pirminin

kas p. V. DressterT"1“

Romaną atvedė iš kalėji-l' 
mo du palydovai. Jis atro-] 
de gerai. Iš Romano pusės 
ginti kasacijos skundą stojo' 
adv. pleką.

Dr. Brundzos pusę gynė] 
pris. adv. R. Skipitis ir Ka-I 
ro Sanitarijos skyriau^ _ats-| 
tovauti civilini ieškinį pris. | 
adv. p. Nargelevičius. I

Kariuomenės valst. gynė
jas pulk. Engleris. Civ. Ko- 
volis palaikė Kariuomenės] 
Teismo sprendimą.

Romano Skunde 
Motyvai

Teismo , pirm. prof. Ro- ] 
I meris atpasakoja Romano 
kasacijos skunde išdėstytus] 
motyvus, kad ši byla turėjo 
priklausyti ne Kariuomenės] 
Teismui, bet Šiaulių Apy
gardos teismui (BaudžJ 
Proc. 200 str.) Kar. Teis

imas, neprileido eksperto kal
kinamojo psichikai ištirtu 
] Tuo tarpu klausimas ar ne- 
Ibuvo kaltinamasis įpuolęs į) 
|taip vadinamą “bezpamiat- 
Įstvo” nusikalstamojo darbo 
| metu, negalėjo būti nustatys 
lta, vien liudininkų parody: 
Įmais. Čia buvo reikalingą 
dalyką išaiškinti einant 
nTOkslo da\ iiiiais — ką galė
jo atlikti tik-kompetentinga 
gydytojų ekspertyza.

Teismas, {pripažindamas 
Išmano susijaudinimą,. ne
galėjo nepripažinti to susi- 

• jaudinimo priežasties,—ne
legalaus Dr. Brundzos sugy-

tiksiui < pasiriko i geriausią 
priemonę — būtdnt bolševi
kiškus atsišaukimus.. Kaip 
tatė,.taip-ir padarė; būtent 
1927 metų balandžio mėny- 
sj, pradėjo lipdyti tųovat
sišaukimus Varniuose ant 
stulpų. Bet visarneląiiuė-r 
sueiupo policija. “Ui kas 
čia .tokio 2 ■ ’ mano žydelis: 
“ Juku čia viskas fein r lygy- 
bė, brolybė etc. Ui, kam ta 
policija prie. manęskim
ba V' Tačiau policija jo ne- 
bepaleido. Buvo iškelta by
la, perduota ~ kariuomenės 
teisnuii, kuris bolševikų a- 
geirtą,-nuteisė Sniotim bud- 
kiųjų darbų kalėjimo.

. ,A. Tai leidimas duotas teisino įgaliojai
• ■ - ■ - ■ • o . . >■ į , f

norą valdininką kratyti kito namus ieškant 
dąiktą. < _• || f ■ irt /.H - -t'

3. K . Jei Įstatymų vykintojai kainoj? į

4. K. Kdks yra mušu Įstatymo tikslas suėmimo / 
ir kalinimo reikale? > ■ ,

1 |A; Apsaugoti jiuo kalinimo per klaidą ir užtik-;, 
rioiį l^Įįi^t.yTiią&yisifpĮs. , ,—.. .Ą.fa

jPSW na <*«.-

A. Jis kalinamas už skolas, jei dasileido apga^' 
Vyščią tyčia'. ' • ' f ‘ '

(Bus daugiou)

IR JįĮS PRADĖJOTE GUOTl-’TBe STAft 

SPANOLEO BANNER*. j >0.

sumoje'1060 litų; i :- 
treismas išklausęs visų 

kalbų išėjįo pasitarti. Tarė-

——-—■-------------- -  ' > t ■ i; y
Jau buvo^venimo su p. Romaniene. 

Sugyvenimas su svetima 
žmona, pats savaime būda
mas nusikalstamu darbu 
(418 B. St.) buvo prięžasti- 
mi to įžeidimo, kuris iššau- 
k ė visą Įvyki.' Kadangi 'jo
kit? kito susijaudinimo- pa
grindo nėra ir nebuvo tai 
Kar. Teismas galėjo pritai
kinti tik 458 str, II d., v ne

k'^okiečių kalba pasakė vie-j 
■Į tos klebonas kun. dekanas . 
BtDaniliauskas. Lietuvių kai ] 
. ha labai gražų pamokslą pa-1 
išsakė kum Dr. Baltuška. > {

Mišių nietu giedojo vie- 
rtps konservatorijos daugiau 
^taip šimto vyrų choras, di- 
||i|p£djamąs paties konservą- ] 
Eibrijos-‘ direktoriaus prof.l HhV- -Fe- L~. A
eį|§Qeviciaus. Vargonus gro-] 
^^ konservatorijos profeso- ] 
karius Gaubus. Be to, solo 
y-gie<|$>jo-vietos- konservatori- ] 
i jos mokinys baritonas So-] 
^iįfeškh’' ir solo grojo vietos] 
^konservatori jos profesoriai j 
ĮGKotąTz ir Iąųcliner. 
pl^-Taip pat buvo iškilmin- 
J gos1 pamaldos evangelikams] 
|| r— lietuviams mokytojų se- ] 
=£.•iniriąrijos bažnytinėje salėje 
p lietuvių kalba =(pamaldus 
f. laikė kun. Gailius) ir visose 
k ylėtos protestantų baznycio- 
| se abiein kalbom. • • •
| . Tuojau po pamaldų poli 
I vai. -virtos Lttizrs ginmazi- 
1^0J-buvo Lietuvos istorijos! 
^ paskaita abiem kalbųm, ku-j 

rią vokiečių kalba skaitė Dr.
# Storostas, o lietuvių kalba 

pakartojo Dr. Trukanas.
ptf Nuo 12 iki 2 vai. po piet 
t krašto gubernatorius p. A. 
^-Merkys priiminėjo oficiali- 
t nius vizitus. Pas ji atšilau 

apie 200 krašto valdžios 
L ir savivaldybių įstaigų vir- 
|Kšininkų ir šiaip Įžymių vie- 
^tos visuomenes darbuotojų, 
bjt 4 vai. 30 min. po piet 
g’ miesto teatre buvo Vaidina- 
1 ma melodrama “Birutė.’’ į 
įkuria gausingiems žiūro- 
||vąms teatre pristigo vietų.
£ Prieš vaidinimu tam tv-

Čia iš Tilžės atvykęs rašvto- 
k jas-filosofas Vydūnas pasa- 
k kė tema: ‘‘Nykstančiojo ir 
Raustančiojo amžiaus žmo-

k " Vakare nuo 8 vąl. šaulių 
graždėje-buvo iškilminga Klai- 
la pėdos krašto ir miesto lietu- 

vokiečių . įžymesnių 
liendra vakarienė, 
dalyvavo apie 600

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS ■^ERkAMBIE PABllVODAME
,■ InformacIJg: — Dspt D^, . " . t . ,

ZIMMĘRMANN & FORSHAV
E 1» bMoadvay zajtjžat&fe mw Yoafc,

JUS ESATE VIENAS GERIAUSIAS KORNCTt 
GRAJOGJAS.MIESTELYJ

mib Rouįįte yeijęjsmų,, 
drai Kariuogieįiės Teisipo, 
Siįbyla, .pfeo,, tokiu ųpu, 
Ud eivįlU užmušė kariškį. 
IMQ.j W,;kąs. pasivytą, 
Karapskiištąjį 
sprendiiųąipąiiaikįnti ir bv-. 
Įąpej;dų^J Šiaulių;

^^WibaPsyaĮ^tyti. , r.
, Roinanclgynėjas prią. ady, 

Oleka, žoizįų dar atp'isulm 
ja tąs pjjgžgs mintis, dr įųę- 
tvyus 
yi-įi it 
jąm prJklįHisfTčio žod’ 
sįsakZ'1 ? ' ! ,

Vakty^; gynėjas 
atremia__ pvisns kaf
skundė nerodytus ap 
kimus su^jstalranais: 
šiek tiek yra linkęs ir 
kad prifeisamą D-ro 
dzįos tevanfs civilinio ieški
nio’ 36,000 litų' yra svarsty
tinas. Dr. Brundzos tėvu1 
gynėjas pris. adv. Skipitis 
skaito,' kad kasacijos per 
drąsią! ‘ fstvirtiilama,. kad' 
D-ras Brlihdza buvo įsiver
žęs į Romanų šeimyninį g}’- 
venimąi nes p. Romanas į#- 
vo žmoiia! 'dar prieš riuzii- 
dant p. Brundzą davė suti
kimą. išsiskirti. Nurodo, kad

[ETŲVOS NEPRIKLAUSO- 
įra&isiie METŲ ŠVENTĖ 
fen KLAIPĖDOJE - -

‘ ’ - -. . - u”
Iš pat lyto miestas buvo 
aąipuošęs vėliavomis. < 
ItlA'al, ryto skambino vi- 
į miesto bažnyčių varpai 
visur prasidėjo iškilmine 

^pamaldos. *
Vietos katalikų bažnyčioj 

LV& atlaikytos iškilmingos* • ". ■ . amaldos su pamokslais lie- 
rvių ir vokiečių kalbomis, 
.išias laikė ir pamokslą

tainav^ Romano byiėj demaud a tria! dn<f do'liave his o.wn lawyer and 

bausmę ^švelninti, o nė witne«es. J .
priešinga! Be to iŠrodinė- Q. What other rights h^s he? ’’ : x
ja, kad včįionio tėvams prii A- A «W>.has ><^n. 1(a!i lhc riTe
, • - oz? nko n a • toi be released until-his tnai on baiL except<«‘ veryteisimas 36,0Q0 litu vra tei- . 1 . ; ‘ : 1 ; ‘ - •, • +

. ’ , * , v. sen<>us crnms, whcn there is strung evidencp agairtst
smgas --N'argvliavicius gi- a^S() jjgjų oj appeal to higher
na ■ į tą ■ ui i < : ■ ■ I \

‘ ‘ 4.iQ. Wha£ is the purpose of our laws concetning 
arrešt aąd imprisonment?, ■ . s , i ‘ ‘ *

A. To prevent injprisįonmei^ by mrstake and'to 
--- 1

prisoned for'dėbt?'!'> . ‘/nu -<>
A. A- man ean onlylbe imprisoiFed for Jelit if kę 

has eommitted frand.

KAUNAS.
pranešta, kad Vyriausias 
Tribunolas svarstė J. Ro
mano kasacijos skundą ir 
kad Kariuomenės Teismo 
sprendimo pirmą dalį, kuri 
liečia Romano nusižengimą, 
nukovime Brundzos, • pa
tvirtino, o kitą dalį to spren
dimo, Bnlndzos tėvų iškelto 

nusprendė grąžinti Kariuo
menės Teismui iš naujo ap- 
svarstvti.

Vyriausio Tribunolo pir
mininku buvo prof. M.. Ro- 

i meris, nariai p. p. Staškevi- 
čins ir Bražaitis^ •

Teismo salėj publikos bu
vo nedaug. Publikos' vieto- 
se-mati’si Dr. Brundzos gi-

kad ji saugotą jo gyvybę ir turtą? . .. j y-p|» 
. A Taip, nes 1a teisž KouiiUtueijoh- užtikrintą .t 
kiekvienam. , . . 1 ;

, 11. K. Kaip Valstybė saugoja piliečiu turtą?
•‘V ‘ * ’* ; • I). ’’i,4y^

i 1 * . * * u f '"JA. Užtikrindama kiekvieną kad jo nuosavybė ga- ’ 
Ii huo jo būti atimta tik teismo kelių. __ ___
‘ : k r-

, . j • • L* z f
i . 112. K. Ar gali būt atimta kam nuosavybė viešam

> reikalui? P '. ' ‘ ' /

, ( A. Taip, jei nuosavybė yra reikalinga viešam la
bui, bet už ja užmokama, ką ji verta. - t
' 1 • '

J

Teismas negalėjo paten
kinti D-ro z Brundzos tėvų 
civilinio ieškinio. Šis ieš
kinys turėjo turėti šias są
lygas: 1) ieškovai turi turė- 
Ti visai lesų "pragyvenimūijj 
arba esamų lėšų turi neuž
tekti, 2) feikalaujamą atlv- 
ųjnimą Romanas pakelia iš
mokėti (657 civ. Kod.). Tu ‘ 
Įčiau šių sąlygii ieškinys irė- 
turi. Byloje nustatyta, kad 
Romanas neturi jokio turto, 
o ieškovai turi neblogai į- 

krengią ūkį. be skolų, 91 mar
gą'žemės, iš kurio ne tik ga
lima prasimaitinti, bet ir 
vaikns i mokvkla leisti. Ma- [ * » *
tyri ir Teismas sutinka su 
tuo, kad tas ūkis galėtų pil

kiai aprūpinti tėvus, liet ma
nio, kad dėl dabartinių že- 
hnės valdymo sąlygų negali 
sudaryti ganėtino užlaiky
mui šaltinio. Tokia išvada 
yra ištisai klaidinga. Brun- 

| dzų ūkis nekenčia nuo jokių 
|“dabartinės žemės valdymo 
|sąlygų.’’ Jo valąymo sąly
gos nuomojamos Napoleono 

| Kodeksu ir nėra nė kiek pa
sikeitusios sulyginant su 
] prieškarinėmis. Žemės Re- 
] formos įstatymas, kuri tur- 
| būt turėjo galvoje Teismas, 
Ijo neliečia ir todėl ūkio, na- 
|sumas negali būti laikomas 
] sumažėjusiu. Patenkinda- 
] mas Brundzą civilinį ieškinį. 

t Teismas prasilenkė su Civ.
IKod. 646, 657 str. str. Be 
Į to Teismas prasilenkė ir su 
to pat kod. str. 676. Civi
liams ieškovams galėjo būti 
paskirtas atlyginimas arpa 
metiniais arba trumpesniais. 
Tačiau Teismas priteisįvį- 

sumą iš kart už lt) metų.
! Atlyginimas, skiriamas Už- 
lailęyjįįtu, tai jis ię ttirėfŲ 
tęstis, kol nukentėjusieji y- 
ra gyvi, o jiems mirus, jie 
S8vaw;*mmir * MįpšĘ 
rNetįisingas priteisTmas ir 
Kaip Sanitarijos V-bdi ieš
kinio, nes jai. bebuyo pa- 

LreigbrątMMŽ WojpnU ūž 
[tai ir išlaįdos joms padeng
ta 1060 litų, juo labiau įj

' ’ - ‘ Pamoka 3. - , t , /
■'1 • ■ • '

1. K. Ar gali Amerikoje žmogus būti įmestas
kalėjimas, kitam reikalaujant, arba policijos atsto
vams įtariant? t . .!- * ____ ‘ t . A . . y y *'"’**'* j_I L-

A; Ne.' Amerikoje y r užtikrinta kiekvienam as
mens nepalieetantybė. Į kalėjimą žmogų čia uždagS 
ro tik teismas, viską ištyręs. . \

2. K, Jei žmogus būva suimtas "kokids yra jo
teisės?--;—;------

A. Jis turi teisę rėikalauti ištyrimo,• turėti savo 
advokatą ir liudytojus.1 -i . ( v..

• • 3. K. Kokias kitas teises turi? ' ■ • t i
, j A., Jis turi teipę liuli paleistas iki ištyrimo,, pa
dėjus užstatą, išskyrus labai žymius nusikaltimus, 
kuomet via aiškiausi irodvmai. Ir toks turi, teisę 
į • 1 . * , . 1 . ■ . < , • »1 .
šauktus į aukščiausius teismus. . *<
f ‘ • ♦ / ’ ; • 

u 1 1 rįr‘fi,t'*111 
hat^ctfa'ditlohš tnay.ąąnan^be im- 

-i. 4 ' ’/ , V •
- 1 h’i* j»! J’iif'

f ’ » < -lt t j

■ .

A
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■Pildomąją Tarybą.
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LDS. N. A. ir N. Y. Apskr. 
Pirmininkas.

dalyką šiame suvažiavime

J5c

50e

kandidatu, bū- 
Prezidento — S.

ant Viee-Prezi- 
V. Kamarauskas;

SUSIVIENIJIMO TURTĄ

pasirinktas sąrašas, 
kandidatais yra 

visiems žinomi, pati- 
ir Susivienijimui už-

i -y
40c,

** -■

si., A. Sargybos Komite
tas : ')

A. Mikalauskas — pirm., 
Ks. Stromsldš — seifui 

•M. Batuškienė — iž<l.,
J. šilkas,
J. Marcinkevičius,
J. Ginkus — k-to nariai.

A1

H peflio 
iaAk nuola-

negalės,

\ * 't-

*** J-
* < J*

VI— t* - ' *4*>..1

<. • , *.

SLAūvyife
gailizacijos

Įvirtos stokos Begalima aUą-

KOMUNISTŲ PARTUA PASIMOJUS UŽVALDYTI

S-

Atanuškiine SLA. Priešų 
’’ ’J Atakas-

^^LA nariąi visi atmin- 
kad su Kovo mėnesio 

Į'd. prasideda ir su Balan- 
džioJJO d^. šių metų, baigia
si SLA. Pildomosios Tary
bos galutini rinkimai. Per 

y • * » * ’

siuos du mėnesiu kiekvienas 
SLA. narys privalo lanky
tis i kuopų susirinkimus ir 
valdybos -rinkimuose. Netik 
kiekvienas^privalo balsuoti, 
bet turi gerai apsižiūrėti už 
k«ą balsuoja!
.. Šiuose rinkimuose prieš

į SLA. Pildomąją Tarybą 
už tuos žmones, kurie kovo
jo su komunistų partijos 
užmačiomis Susivienijimą 
sugnųuti, kurie kartu su ki
tais gerais SLA. veikėjais 
auklėjo organizaciją, saugo
jo ją nuo partijų pasimoji- 
mo ir sutau[>ė milioną dole
riu kapitalo. Tie žmonės y- 
ra mums žinomi, patikėtini 
ir kiekvienas SLA. narys 
mate pėr~visą eilę ~metų ją 
darbias organizacijos labui. 
Tais žmonėmis yra dabarti
niai Pildomosios Tarybos 
.nariai. Laike balsavimų 
kiekvienas SLA. narys pri
valo padėti kryželį ties pir
maisiais vardais ant balioto 
pastatytų 
terit: ant 
Gegužis; 
dento — 
ant Sekretoriaus — P. Jur- 
geliūtė; ant Iždininko — 
T. Paukštis; ant Daktaro 
Kvotėjo — Dr. E. G. Kli
mas; ant Iždo Globėjų — 
JI. A. Ragihskas ir J. M. 
Danielius.

Balsuojant reikia % padėti 
kryželis ties kiekvienu čio
nai paminėtu vardu viršuj 
linijukės, kuri atskiria kan
didatus. Nei vienas sąžinin
gas SLA. narys nepasiduo
kite komunistų partijos agi
tatorių klaidinimams ir ne
klausykite jų šmeižtų, ku- 
~nais jie bandytą jusj," lyg

mūs pastatyta du kandida- ~ 
ių sąrašai: SLA. didžiumos 
riąrių 
kurio 
mums 
ketini 
įsitarnavę žmonės, ir komu
nistų partijos, sąrašas, kurį 
komunistų organai ir veikė
jai keiksmų, kelionių ir kri- 
mrnalių šmeižtų keliu nori 
įstumti į SLA. organizaci
jos viršūnes. Visas šitas ko
munistų partijos organų ir 
veikė j ii išgvėrimas atsuktas 
-prieš SLA. viršininkus ir 

/ senus pirmaeilius veikėjus. 
Vadinasi, komunistų parti
ja laiko SLA. narius ko
kiais ' tai nesubrendusiais 
kvailiukais ir tikisi juos sa
vo šmeižtais .suklaidinti. 
Mat išniekins visus pirma
eilius veikėjus ir jau SLA. 

. norini lyg . neprotaujančių" 
^vių pulkas, sugužės i ko
munistų y»artijos varžos at
vertas duris.
y**z Bet ar visi SLA. nariai 
pagalvoja kodėl šitaip ko
munistų partija užsispyrus 

•jižvaldyt i Susi vieni j imi}. ?
Ar SLA. nariai prisimena 
tuos netolimus laikus, kuo
met komunistu. organai ir 
veikėjai šmeižė Susivięniji-e 
mą, vadindami mūsų orga- 

xhizaciją “supuvusiu buržu
azijos padaru” ir kitais to
lygiais žodžiais ? Ar jau S. 
L. A. nariai užmiršo, ‘ kad 

.tie patys žmones prieš kelis 
metus šaukė, kad didelė 
nuodėmė “susipratusiam 
darbininkui” prigulėti prie 
SLA. ir tuomet agitavo, kad 

^risi tokie “susipratėliai” 
Susivienijimą pamestų ?

\Kodel dabar komunistų par
tijai Susivienijimas parū- 

5 po? Kodėl dabar mūsų or
ganizacija jiems taip gera 

naudinga pastojo?
. į’; Tai yra klausimai, į ku

riuos kiekvienas protaujan- 
x iis SLA. narys privalo tėi- 

pingai atsakyti, jei nori Sn- 
Vsivienijimą matyti ir toliau 
x;^Okin' kokiu jis iki šiol iš- 
? .jįlaikč. Į kitus klausimus 

miąus paaiškinama; o tuo 
u užtenka pasakyti tik 
: Susivienijimo milionas 

lerių komunistų partijai
Yr gavę. iš-VIas- vanjaYpje agitacijoje kuo-

pažįstame iš praeities dar* 
-bu ir galime jiems., pilnai 
pasitikėti. Seimaųrišrinld- 
me visus gerus, ir rimtus 
SLA. narius delegatais ir 
kartą ant visados pašalinki
me tą pažo jų mūsų organi-. 
zacijai iš komunistų parti
jos pusėse. Jei bent kuri 
kita partija tokiu būdu pa- 
simotų Susivienijimą užval
dyti, kaip tatai šiandien da
ro komunistai, mes lygiu 
būdu stotume kovon ir prieš 
tokius pasikėsin tojus. Susi
vienijimas buvo, yra ir turi 
pasilikti bepartyve A myri- 

daboti ir balsuoti tikjuž to- kos lietuvių tautinė pasaL 
kius kandidafus į Seimo de-J)OS ’r apdraudos organiza- 
legatus, kurie pažįsta gerai rija. visus jmtizan-
organizaciios reikalus* kurie <1 us ’ Z“ ““

• * - ■ _ g, J —

netarnauja jokių partijų už- į 
mačioms Susivienijimą.kon
troliuoti, kurie Susivieniji
mo- labą stato pirmoje vie
toje, kurie stovėjo ir, stovi 
užtai, kad Susivienijimas 
būtų laisvas nuo komunistų 
partijos ir visų kitij. partijų 
kontrolės. Tik tokie SLA. 
nariai suvažiavę rinitai ga
lės svarstyti organizacijos 
reikalus ir žiūrės, kad kuo-

Šeimas renka 
viršininką ir vi 
sias SLA. Komisijas. Sei
mas taiso ir papildo.konsti- 
tuciją ir nustato visam vei
kimui. programą sekantiem 
dviem metam:' Todėl Sei- 
mas yra pats svarbiausia S. 
L. A. organizaeijos organas. 
Seimo delegatai yra Susi
vienijimo įstatymdavystūs 
nariais ir jie renkami dviem 
metam. Todėl labai svarbu 
kokie žmonės yra išrenkami 
Seimo delegatais. ,

X * *

Visi SLA. nariai privalo

& - ' ' Z' . T ' ..

i.
t ' > •

kinėtf- į visustuoe šmeižtus; 
nes priseitą didelę knygą, 
parašyti. Šia proga mes ga
lime pasakyti tik tiek r visi 
tie komunistų šmeižtai ir 
neva kaltinimai veju pa
remti ’ Po visais tokiais 
šmeižtais pasirašo^slapyyar- 
džiais įvairūs žemos doros 
žmonės. Jie žino, kad ne 
vienam priseiti} net už gro
tų atsidurti, jei tikru vardu 
pasirašyti), jau nekalbant 
apie atsakomybę prieš SLA. 
konstituciją. Pbpiera kan
tri, nesąžiningi) žmonių są
žinė milus, todėl komunisti
nėje spaudoje ir pilasi kaip 

bėo rago visokie S. 
L. A. viršininkų ir veikėjų 
šmeižtai.

Tikime, kad-šitokio atsa
kymo į komunistinės spau
dos šmeižtus užtenka. Kiek
vienas protaujantis S. L. A. 
narys gerai žino, kad teisy
bę rašant nėra . reikalo 
slapstytis po įvairais slapy
vardžiais. O kuomet žmo
nės bijosi paliudyti savo 
vardu ką rašo, tai aišku, 
kad jie meluoja ir nepania- daugiausiai naudos pada- 
tuotai kitus žmones šmei-rius Susivienijimui ir jo na- 
žia.. Ir to protingiems žmo-lriams. Tuomet nereikės per 
nėms užtenka.

Prisirengimas Prie 
Seimo

• SLA. Seimas, yra auk
ščiausia organizacijos in- 
tiek jėgų ir energijos eikvo
ja SLA. Pildomosios Tary
bos rinkimams ?z Juk tiepa-P'^b kurie aklai seka komu- 
tvs žmonės biauriaūsiu bū-Tr^sr^I PaT^j°s užmaeraš’ Su- 
du niekino ir stengėsi s«-j si vienijime ir savo ir kitų 
griauti Susivienijmą tik ke- nai^’l sudėtus skatikus juo- 
li metai atgal. Aišku, kad dai di^ai, stato pavojui). 
komunistų parti ja tikisi ką Gal Luomet nors Ir jie pra- 
nors tokio laimėti savuosius regės, kad nenaudą savo or- 
kandidatus pervarę į SLA. ganizacijai daro. Tašiau 

tuo tarpu tokie nariai ne- 
Kalbant apie komunistų Imka būti SLA. Seimo de- 

partijos kandidatus f S. L. Agatais ir nariai neturėti) 
A. Pildomąją Taiybą gali-;rinkti tokių žmonių į’dele- 
ma pasakyti tik tiek: nei gatus. ’

Svarbus pra
nešimas

mažus vaikus, suklaidnti. 
Šiuose rinkimuose pasiro- 
dykime, kad mes supranta
me mūsų pastangomis iš
auklėtos organizacijos rei
klus ir svetimų lietuviams 
reikalų apaštalams nesiduo- 
sime suklaidnti.

Komunistų Partijos 
■“Užmačios

j\Ies, kaip ir kiekvienas 
SLA. narys, negalime turė
ti nieko prieš tai. .kuomet 
vienas ar kitas SLA narys 
turi noro būti išrinktu į 
SLA. Pildomąją Tarybą. 
Tai neginčijamos SLA. na
rių teisės. Negalima būtu 
nieko sakyti net ir prieš tai, 
jei norintieji kandidatuoti į 
SLA. Pildomąją Tarybą na
riai, nežiūrint jų politinių 
ir 'tikybiniu įsitikinimą, 
kultūringu būdu atsišauktų 
SLA. narių paramos laiš
kais ar per pašalinę spaudą, 
kuomet SLA. organe rinki
mą metu agitacijos varyti 
negalima. Tuomet kiekvie
nas žinotumėm, kad tokie 
SLA. veikėjai turi gerus no
rus organizacijai padirbėti.

Bet kuomet komunistų 
partijos. mašina užsukama 
agitacijai SLA. • rinkimų 
metu, kuomet visi jų agita
toriai, dauguma net nebū
dami SLA. nariais, daly

os įsakymą užkariauti 
įsivienijimą, tą įsakymą 

' —f-
v

Geriausiai atsakysime 
istą partijos pasimo- 

nj Susivienijimą užval- 
■ kiekvienas balsuodami ■ H- ' ■

kelias dienas .delei partizan
ių užmačių l ietis ir Susivie
nijimo Seimai' daug grei
čiau pasibaigs ir daugiau ^ 
naudingo organizacijai dar
bo atliks.

t

Mums gaila tų SLA. na-

vienas norintis savistoviai! Gerbiamieji SLA. nariai! 
ir sąžiningai padirbėti SLA., Susivienijimas yra mūsą 

visu nuosavybe, mūsų visut 
pastangomis išauklėtas ir 
iki miliono dolerių kapita
lo prigestas. Šitas milionas 
doleriu sudėta ne kokiam 
nors partiją žaislui, bet su- 
sišelpimui nelaimei ištikus. 
Daugelio mūsą šeimynų su- 
šelpimas priguli vien iiuo to 
miliono dolerių. Todėl ne- 
žaiskime šituo kapitalu ir 
nedarykime komunistų par
tijai reikalingų eksperimen
tų savo sudėtais pinigais pa
šalpai ir apdraudai.t Šitą 
savo didžiulį kapitalą pa-

1 <VAIRIO& KNYGOS

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo ‘draugystėje ir^ 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A Staniukyna8_____2C

APIE ^ATADiKų TIKYBOS. TIKRYBĘ—pažinimas tikyboj jog 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. 'Pžrašė

• Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel_________ •' ‘

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškau“ vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai 8e

71UCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka_____ 1________ 75e :

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninis- • ; 
me, šeimyniniame ir risuomeninianje gyvenime. Parengė Kun. 
V. Kulikauskas____________ __________________________ 15a

BEN-IJUR—Isioirjok 'apyfcaka i£7Jėzans Kristaus laikų." Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Veatė Jo-*

------nas Montvila - - —— - - ......... .....- - ■ ■ . . >----- 1

Ulė
4 ■ . •> J

k . .

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti į - 
apysaka. Parašė I*. Vynianskas. Vertė P. B._________________

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- . 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_____________45e.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas be galo įdomūs nuotikiai, kelionė? per įvairius kraštus. 
Palūšė Julius Verne, Vertimas j. Balčikonio_________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75o /ag 
DIDŽTdjo KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 mėt;7_' 

Parašė P. Žadeikis.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L. ____ A______________________________________--

TABAKAS^-.NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis______________________________________15c. >

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS- 
a p y s a k a___________________________________________________ 15a

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku-
* nigas Tarnas Žili n.s kas-------------------------------------------------50c.

.75c./

,15c. . /J

■t
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LDS. N. Y. ir N. J. Ap
skričio suvažiavimas įvyks 
kovo 11 d. JI vai. po pietų, 
parapijos salėj, 147 Montgo- 
nierv St., Paterson, N. J.

Prašau širdingai visu L. 
D. -S. kuopą priklausančiu 
prie minėto apskričiu pri
siųsti atstovus. Šis suva
žiavimas pripuola metinis ir 
labai svarbus. Prisieis daug

o
■ja 

•t
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. -y?
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio'___________ _ __________ 50c.'. S
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DARBININKAS

apsvarstyti, liečiančius orga
nizacijos reikalus. Ypač aš 
norėčiau atkreipti domę Į tą 
kuopą, kurios neprisiimto 
delegatą i pereitą apskričio 
suvažiavimą. Aš bandysiu' 
gauti ką nors tokio naujo, 
kad būtu naudinga ir dele
gatams ir pačiai organizaci
jai. Bus tai naujanybė. Tik 
''pttišau-kuopą išrinkti ko- 
dailgiausia delegatų. Prašo
me pribūti paskirtu laiku, 
nes suvažiavimas prasidės 1 
vai. po pietą.

I. V. Kulikaitis

qt a i 
labui narys nesutiks būti 
bent kokios partijos kandi
datu į bepartyvės ir fratėr- 
nalės organizacijos viršinin
kus. Juo labiau nei vienas 
savo vardą gerbiantis SLA 
narys nesutiks, kad jo kan
didatūrą atstovautų komu
nistų partija tokiu purvinu 
būdu. Kam malonu gali 
būti kad ir labai trokšta
mos SLA. Pildomojoj Tary
boj vietos pasiekti provoka
cijų, inkriminavimu ir kitų 
šlykštybių keliu, kaip tatai 
veda savo kandidatas komu
nistų organai, agitatoriai ir 
jų pasekėjai. Ir kuomet 
komunistų politinė mašina 
tiek sielojasi už jos remia
mus kandidatus, tai aišku, 
kad ji tikisi SLA. organiza
cijos viršininkus kontroliuo
ti ir tuo pačiu kartu kontro
liuoti ir visą organizaciją. 
Iš patyrimo kiekvienas ži- 
nome, kad komunistų parti
ja nedirba nieko lietuvių ’ 
naudai, jei iš to nėra ųau-l 
dos ir laimėjimo konranistųl 
partijos kromeliui.

Nepamatnoti Šmeižtai 

Sunku būtų ir ant jaučio

TKIMI PAŠAUNA 
SKAUSMĄ

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

“KARI"
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus. bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš lizsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Kari.” nes jr 
spausdina bendro lavinimo rašhj. 
įvairenybių iŠ naujų mokslo išra
dimu; Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mų, kurie įdomu Žinoti kickvio- 
nam_žmogui švietėjui.

pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et 
Užsieny $2.50.' r

Adresas: Kaunas, Nepriklanso- 
mvbės* Aikštė. “Kario” Redakei 
*• ■, o : '

r -- - į — — -=J<t •

Kentėtojai dėl aAtrią. , 
skausmų, attipuslv, erzint 
tiulą skausmų. kuriais surišti Ink
stą priepuoliai ir kepenų negalės, ga
li rasti pagalbą naudojant Jebuson’s 

r _______„ , _________________ _ ,__________ f

beveik ūmią pagalbą nuo baisią skau
smą ir tikrai padės kitoms gaNtatens^-“Kario” kaina metams 15 Hhj. 
kurias jūsų daktaras Jums pdraėjs.

Johneon’s Bed Cross Kidnef^Ptaster 

negali būt Taikomas kaip gytfaofc bUe 
kuriuos žvilgsniu dėl Mą organinių ne
tvarką — Juzą gydytojas tame tur būt,” 
Jsitliftnęs ir jo gyduolės naudojamos į 
savo 1(8110. i

, •. ■» .. . . .. 1W | PlMteris šildo Ir švelnius li jo gy-j
odos surašyti Visi tie neva tmunal tnr peralsunkt per odą t 
kaltinimai, kuriuos šmeižtų tiesiog | apimtas vietas. Buk tikras pa-’ 

ponis įsakymus davmėtą būdu -gomuiu

rAet visa komunistu spauda 
pasidaro pusiau oficialiais 
SLA. organais ir pradeda 
SLA organizacijai diktuo
ti, SLA. nariams ir kuo-

tuomet kiekvienam kyla

Ręd Grere Kidney Plnstcr. Jte teikia

TMrrtitaa reikalaut Red CroU Kidney PlasteT Į
r . re raudona flanele nipeJndy.^Vfioaa

organai paleido ant SLA

e

atakai

Palaikymui puikių 
plaukų naudok

—
366 West Broadvray

20i

.30c
. ■ <’

»



Dabar

Lietuvos Visuomene Sveiki

Tokio

(Bus daugiau)

tuose.

-JKiUSjdĮkąį gegutei negaili balselio, 
Ne’pleidžia žolelės, menkiausios gėlės 
Ar jaugi našlaitei beieškančiai kelio 
Malonės pvąjjlęsios visai pagailės It.

Lietuvos Dešimties Metu Neprikišu 
somybes Sukaktuves Minint

Ir kur našlaitėlei prisglausti reikėti). 
Ir kur paieškoti vietelės ramios!Į '
Oi,. eisiu kapeliuos keliu eršketetn ‘ : j.
Ir šauksiu pagalbos Aukščiausio šyentofc.

Jungi. Valstiją Republikonų atstovai p. p. McLeod ir 
Oolo peržiūrinėja planus naujam Pan-Amerikos vieškeliui, 
kuris manoma pravesti tarp J ungt. Valstijų ir Kanados ir 

sostinių septynių Lotyną Am erikos salią

rys panašios į dabartinę be- kurį kiekvienas darbininkas 
darbes'negalimos? Vargu, turėtą ^gerai pažinti ir jam 
Delko eina produkcija? ar dirbti, nes tik tenai teras 
dėlto, kad mums yra reika- tikrą ir pastovą sava gvve- 
1 ingi įvairūs daiktai ? Anaip- nimo pagerinimą.

Kipro Petrausko, antros a- uostą, Klaipėdą, ar kitais1 Lietuvos cenzorius vadinama ir laisva Lietuva!

ką visiškai ne lenki). Lietuvai reikia veik dvi
gubai tiek pradinią mokyklą ir tada visoj Lie
tuvoj bus įvykdytas visuotinas ir priverstinas 
mokymas. Tas įvyks per sekančius 5 metus. 
Jau šiais metais valdžios pradėta vykdyti pri
verstinas mokymas Šeini) ąpskrity; Klaipėdos 
krašte tas jau yra.

Pastaruoju laiku Lietuvos valdžia ir visuo- 
didžiai susirūpino specialią mokyklą stei- 
— žemės ūkio ir amatą. Dabar spren-

ja, kaA.tąip yra dėlto, kad 
produkcija viršija pirkimo 
galimumą, t y. kad dirbtu- , 
vės pridirbo visko daugiau 
negu įmonės spėja išpirkti. 
Jis toliau sako, kad toki e- 
konomine sistema., kur tas 
gali atsitikti, yra smerktina.

Negalima su juo nesutik
ti, kad kapitalistinė siste
ma yra smerktina; bet ne
užtenka pasmerkti, reikia 
ieškoti kelią iš blogos pade-' 
ties išeitį. To gubernato-1 
rius nedaro. .

Dabar, gale 1927 m., vaizdas žymiai pasikeitė 
gerojon pusėn. Lietuva turėjo 2,500 pradžios 
mokyklą kaimuose, miestuose ir 
Tame4*8kaįtląije 135 žydams, 91 le 
kiečiams, 16 rusams ir 10 latviams. Skaitlius 
lenkišką mokyklą y rh matomai pMidelis, nes 
pegąai metais, patikrinus, 'parimi jogų len-

Nuo savęs mes tegalime 
palinkėti tautiškai nusitei
kusiems Susivienijimo na- 
Tiams nugalėti bolševikus. 
Lai bus mums leista šią pro
ga dar palinkėti mūsą bro
liams, kurie savę vadina lais
vamaniais, kad jie ištikrąją 
pradėtą laisvai manyti, ne
varžomi neapykantos. Tuo
met paaiškės, kad neapykan
ta ligšiol nėra mums davusi

2) Amerikos svečiai at- 
direkto- vykę Baltic America Lini- 

riaus Kaupo, Operos solisto jos laivais tiesiog į Lietuvos

~--Žinotina

/, NAŠLAITE;!^
Jau mirė motutė, užgeso žvaigždele, 
Paliko man vieną šio svieto varguos. 
Paliko, kur usnys gyvenimo želia,
Bet veltui man širdis gailingai dejuos

.4 .
Atiantic 'ttonthly

mos nebus reikalo tai visu 
smarkumu dirbti, tai vėl. iš- 

Ar kuomet nors prie ka-1 dykauti ir badauti.
pitalistinės sistemos pasida-i Kooperacija yra idealas,

mas
.” I pasiekti per Amerikos liettF
‘‘Amerikos svečiams pri- viii spaudą kiekvieną Lįetu- 

_____________________ įimti suorganizuotas komite vos išeivį Amerikoje ir pa-
’ tas, susidedąs iš Generolo skatinti jį prie šios progos 

GEN. RADUS-ZTNKEVIČIUS Nagevičiaus, Užsienio Reik, atsilankyti savo senoje tėvy- 
pačiam prašant, Respubli- M-jos_ Generalinio Sekreto- nėję Lietuvoje, kuri yra dė
kos Prezidento aktu iš ka
riuomenės atleistas į atsar
gą. Jam palikta pensija ir 
teisė nešioti uniformą.

Aukšti)ją karininką kur
są viršininku paskirtas Ge- 
neral. št pulk. Skorupskis.

la.jkėri kitokį ftft n" 
Jo vadai bijojo kat 
nebijoję bolševiką, 
matome rezultatus.

■ ■ '■ ■ ,

mai, dėlto, Kad šiandien 
uip daug kalbama ir rašo
ma apie KataĮįką Bažnyčią 

pač sąryšy su Al. Smitho 
. ndidatūra į prezidentus. 

Jurbūt žurnalo redaktoriai, 
i gal leidėjai manė padi

dinsią žurnalo tiražą. Ma
tomai apsiriko, jei serijos 
nebaigia.

* »

Kas privertė Atlantic 
Monthly sustabdyti - įžei-

įįleizdamąs į Lietuvą mūsą 
laikraščią, tą laikraščią, ku- 
~fie dėjo' visas pastangas, 
kad kiek galint pagelbėjus 
Lietuvai atgauti nepriklau
somybe ! į

Priimam gen. Nagevi
čiaus mums sįunčiamus svei
kinimus kaipo paeinančius 
iš tautos širdies. Brangus 
yra mums tie sveikinimai. 
Mes sveikiname mūsą bro
lius nepriklausomoje, nors 
tuotarpii ir ne laisvoje Lie
tuvoje; ■ ■ ' •
Į, diktatorią “sveikini

mus” mes žiūrime taip pat 
kaip seniau žiūrėdavom į 
caro ukazus. Mes supran
tame, kad joks samoderžec, 
ar jis bus caras, ar diktato
rius, negali apseiti be pro- 
izvolo, kurio pridengimui 
reikalinga cenzūra.

1^ Padėjome jums,, broliai,

turį autonomijos teises mokymo srityje. Uni
versiteto studentą atstovybė (organas) sūri deda 
iš 34 rinką narią; 1927 metais sąstatas buvo 
toks: “ateitininką” 10, “tautininką” 7, žydą 
10, “ varpiniu ką” 3, “kultūrininką” ! 
sąstato nebuvo Rusijos universitetuose.

Jisąi, kur išklauso, kas prašo kiekvieno, 
Kurs menką gelelę apdeiigia žįe4?l®> - 
Kurąai milijonus maitina kasdieną 
Ir puošia pasaulį drabužiais naujais.

riaus Balučio, Universiteto kinga savo už jūrio sūnams 
prof. -Žemaičio,. “Drobės” ir dukterims už nuolatinę 
bendrovės direktoriaus Dau- pagelbą.
girdo, žurnalisto Karoso, 
Lietuvos Banko

g savo puBcs pavelysiu,nžpnklausoggbfe 
sau linkėti visiems Lietuvos 
svečiams laimingos kelio- Į 
nes ir malonią įspūdžią par-1 
sivežti.

P. Žadeikis,
Lietuvos Gen. Konsulas

Ačiū už sveikinimą žo
džius, bet darbai kalba bal
siau už žodžius. Tuo pačiu 
laiku, kuomet gen. Nagevi
čius vadina mus broliais,

mene 
girnų, 
džiama kokie amatai Lietuvoje gali turėti atei
tį. Tą klausimą išsprendus, bus steigiamos ata
tinkamos mokyklos. ,

Viduriniu mokyklą skaitlius dabar yra 142. 
Tame skaitlyje 47 gimnazijos (13 žydą, 4,lenką, 
2-rusą, 1 vokiečią); vidurinią mokyklą ir pro
gimnaziją 70; specialią mokyklą 25. Tarpe 
specialią mokyklą turime 10 mokyklą žemės ū- 
kjof komercijos ir amatą; 9 mokytoją seminari
jos; 2 kunigą seminarijos ;2 muzikos mokyk
los; 1 mėlio mokykla. Vidurinią mokyklą mo
kinių skaitlius siekia 23,000 (berniuką 13 pūk
štančią ir/apie 10 taikstančią mergšią). Lietu
vos Universitetas Kaune ir Žemės Ūkio Ąkade* 
mija Dotnuvoje reprezentuoja aukštąjį mokslą 

te Lietuvoje. Žemes Ūkio akademijos studentai 
pijrnjuosįus metais studijuoja universitete, pas
kui Akademijoje..

Lietuvos Universitetas prasidėjo 1922 m. su 
480 studentais, gi dabar turi 3,600. Universi
tete yra,šie fakultetai: .!) Teisiu: 2) Uumani-

(Tęsinys)
• VIII.

. Sulig 1923 metą statistikos žinią Lietuvoje, 
atmetus vaikus iki 10 metu raštingu nuošimtis 
buvo 65, gzi bemokslių 35%. Rasingą vyrą.bent 
kiek jaugiau negu moterų. Tamsumą kovojant, 
iš Lietuvos valdžios skirtą pinigą švietimo rei
kalams, išleista: " rt ' -j

1923 m...............15,^00,000 liti)
1924 m. ..........24,000,000 ”
1925 m..............30,000,000.”
1926 m...........t.22,000,00ū
1927 m...............32,000,OOQ7’
1928 m. . ..... .34,000,000”

Moteriai yra pajėga, todel^atenr Lietuvoje 
mokslo ir mokymo reikalams leidžiama pinigą 
nemažiau kaip krašto apsaugai (k^įuomenei) 
Prieš karą, rusą laikais, pradžios" mokyklą ne

padėsi™ atgauti ii' laisvę. 
Dar sykį ačiū jums, broliai, 
už j ūsą sveikinimus. Nuo 
savęs mes sveikiname jus ir 
linkime, kad mūsą ekskur
santai atsilankydami pas 
jus sekančią vasarą galėtą 
pasveikinti jus ne tilt kaipo 
nepriklausomos, bet jau ir 
laisvos Lietuvos piliečius.

Lai gyvuoja nepriklauso-
■ r
=29

____ - i - 1 • ’ t : • t • • , ...

Vardu Lietuvos Generali- pygardos viršininko pulk, 
nio Konsulo P. Žadeikio Skučo ir dailininko Antano 
gauta iš Kauno sekanti te- Zmuidzinavičaus-Žemaičįo.” 

( Telegramą pasirašė Gene- 
Broliškai sveikiname A- rolas Nagevičius, kaipo ko- 

Galima juk merikųs lietuvius su Lietu- miteto pirmininkas, ir p. p. 
Blavesčiūnas,

* azinė ’ ’ tilpo pora anonymišt-5 pievią laik^ 
? ką straipsnią parašyti) neva Visiems yi 
B kataliką kunigo.. Spaudi J HetaĮviii
-^.dama pirmąjį, straipsnį, re- ji* d
f dakeija paskelbė, kad viso ®aži™a, be 
| .būsią keturi straipsniai, bet džiuma yra t 
| į įserija užsibaigė antruoju. re^

Anonymiškas straipsnią au- spaudą
toriui, kritikavo daug ką ne

^ Kataliku Bažnyčioje, bet pa- je^ t^k
?. rodė nemažai blogos valios. ^tą lengvą 
į Pav. t “bekritikuodamas” beveik visus 
? kataliką mokyklas priėjo ^<us laikTašči 

išvados ne kad. reikia tąisy- Paraš
kas bloga| pet kad jos e- vištoms re 

sančip^ visaį nereikalingos P3^
ir net kenksmingos! Abel- įos
nai sakant, straipsnią tonas žeidžiančią s 

p ir logika buvo panašūs į 'gesintą, k: 
įįBrooHčno “Vienybės” e- 11108 laikraš 

liukubracijas, kuomet jos ^ai ^us 
rrttaHorins ęauna teologiš- ėdamos bai 

S -*’.A v. . p’ins turėti

^.itahiic Monthly yra vie-

Tenai nebijosiu šios 
Tikrai jis našlaitę p

daug žalos ir suskaldžiusi 
mus kaip tiktai ten, kur pri
valėjome eiti išvien; _kas 
svarbiausia, kad, nežiūrint 
didžiausios neapykantos dėl 
pasauliožiūros, savo pasau- 
liožiūros vieni kitiems vis- legrama 
tiek nepiimetėm. Tad kam 
dėlto pyktis 
niršti savo idealus kitam be vqs Nepriklausomybės atgi- Savickis ir 
neapykantos, džentelmoniš- jima?ukaktuvėmis ir nuo- kaipo komiteto nariai, 
kai, tuotarpu-ni drauge dirb- širdžiai kviečiame visus ap- Prie To kaF ai&ščiau pa
ti tėvynės darbą, drauge ko- šliaukyti šįmet Lietuvoje sakyta reikia pridėti, kad 
voti su bendru priešu. Gy- gegužps 15 dienos iškilmėse 1) šią Lietuvos sveikini 
vėnimas vis skaudžiaū mums įr 2 liepos “Dainos Šventė- mas ir- pakvietimas -turėtą ■ 
iT-odo, kad jau laikas pra- je.
dėti. I

Šiame “Darbininko” nu
mery kitoje vietoje telpa 
Susivienijimo Lietuviu A- 
mefikoje Sai*gybos Komite
to'atsišaukimas. Jei tai bū- 
tą‘ {paprastas agitacinis 
priešrinkiminis atsišauki
mas, mes, žinoma, būtumėm 
pasiuntę jį gurbam Sis lė

čiau atsišaukimas yra tuo 
svarbus, kad juo kviečiama 
talkon tautiškai nusistačiu
sius Susivienijimo elemen
tus kovoti su Rusijos “pa- 

triotdik*^— 'bolševikais. Iš 
atsišaukimo matyt, — ir 
šiaip yra gerai žinoma, — 
kad yra rimto pavojaus, kad 

žydai bolševikąį gali užvaldyti Su
sivienijimą.______________

Laisvamanią SuBivieniji- 
,mo istorija dar sykį vaiz
džiai įrodo, kokiais neuatu- 

• raliais keliais ėjo mūsą sro- 
Dabar pažiūrėkim,' kas vinės kovos. Rodos, tautiš- 

būtą, jei lietuviai katali-1 kai nusistačiusiam laisvama- 
jfcąi turėtą panašą į ameri- nįui įietuvįiįlietūjps katąli- 
kiečią kataliki) nusistatymą, kas tuąėtą bitti ailimesnis 
Koki tuomet būtą mūsą iuž raudonąjį Kurijos “pa-

ar yrukas matęs, kad ka- 
talikąTcuni gas ar žydą rabi
nas būtą kada pašiepiamas 
krutamuose paveiksluose. 
Tuotarpu kaip tankiai pa- 

? šiepiama protestantą minis- 
? tenai. Ir tai daroma ku- 

kluksą šaly!- Kodėl taip? 
t ‘ Dęlto kad katalikai ir 
rt bbikotaiotą tokius “mū- 
? • viu8,” kur ją dvasiškiai bū?

tą pašiepiami; gi protestan
tai nepaiso, jei kas pašiepia 
ją dvasiškius. . . I

keliais atvykę į parubežinę mus, katalikus, Judomis ne- 
gelžkelio stotį Virbalį — 
gaus tenai .vietoje arba ir 
pačiame Kaune visas infor- 
macijas dėl dalyvavimo 
Nepriklausomybės iškilmėse 
gegužės 15 dieną ir Dainos 
Šventėje, liepos 2 dieną š. 
metą;

3) Lietuovs žmonės trokš
ta Amerikos išeivus pagerb
ti ir .tuomi moralėje pras
mėje, atsilyginti už suteiktą 
pagelbą atstatant nepriklau
somą Lietuvą. Šiam o ne 
kitam tikslui ir pernai buvo 
suruošta Kaune tafp vadi
nama “Amerikiečiu Savai
tė.” yisa ko Lietuvos vi
suomenė nori yra tai, kad 
broliai ir seserys Amerikie
čiai jaustųsi Lietuvoje kaip 
namie ir skaitlingai atsilan- 
kyti)4 minėtas šventes, ku
rios savo įspūdingumu pra
lenks visas kada buvusias

lOCIATION OP LABOS 
iMt otfica m Bonroa. Mm



Visuomet Gatavas

PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU LAIVU

Venty*

Sudiev, ežerėli, tu sidabraveidi, 
Šaltini skaidrusis,' kursai čiurleni, 
Čiurlendamas iš tėviškės mane išleidi.
Ten ašaros kris, liks skausmai amžini

Sudiev tau tėveli, senoji močiutė, 
Sudiev ir broliukai gi jūs mylimi, - 
Sudiev ir skaisčioji, meilioji sesutė, 
Kur rūtų vainiką jaunystės pini.?

Sudiev gi laukeliai, kur mažas bėgiojau, 
Kur linksmas praleidau vaikystės paikus.
Sudiev ir girelė, senutė žalioji. 
Tokių laimingi! man dieneliu nebus.

siems, o darbininkams vien 
tik skurdą ir ašaras. Tai 
ką krikščionys darbininkai 
per šimtjnečius statė, tie 

aleliai su be- 
ba išsijuosę

Iš laivo pasąžieriai pasodinami į tj 
kuriuo vežami iki pat Kauno. .

LDS. ekskufsantai nuvažiuos į Lietui 
gražiausi ir maloniausi laiką kada visi : 
ir žolynai bus išleidę savo kvepiančiu*

* ■ v , i . , * \
Užsisakykite vietas iš anksto ir pasir 

te ristis reikalingus dokumentus kolitu 
vietok agentiVai’ba rašykite tiesiog

dirbtų, 
žodžių, 
iš kitų 
bet ir

nųsileidiinai reikia mesti i 
šalį. ir pradėti rūpintis sa
vo ateitimi. Nebeatidėlio- 
kįme rytojui ir nęatsidėki- 
me ant kitų, kadi, kiti \pž 
mus padirbtų, nes atidėlio
jimas ir ant kitų atsidėji
mas — tai tik darbininko

Gal nepamatysiu tavęs aš, tėveli, 
Močiut’ nebelaiminsi manęs daugiau 
Užmigsiu toli nuo tėvynės kapelių 
Ko savo laimužėj visai nemaniau.

Tik dėka katalikų neran
gumui, nuolaidumui ir ap
sileidimui šiandie daugybę 
visokių lietuviškų draugijų 
jau valdo mūsų priešai,lais
vamaniai ir bedieviai; nors 
dar kai kurios ir tebeturi 
šventųjų vardus, bet tikre
nybėje yra bedieviškos. 
Kas atidavė tas visas dran-

ATSISVEIKINIMAS SU 
TĖVIŠKĖ

Čionai atsakvmas savaimi
! * »' - * ' 

aiškus, kad lietuviškas_ap- 
silęidimas. i susirinkimus 
nesilankymas, ar atidėlioji
mas kitam sykiui: tegul jis 
eina šiandie o aš kitą syk. 
Jei~ine svisada žiūrėsime, 
kad tik kiti už mus dirbtų, 
tai niekad tikslo neatsieksi
me ir savo būvio nepagerin
sime. ir kaip šv. Povilas sa
ko, “Kas nenori dirbti, te- 

(2 Tęs. 3,

Ekskursija veda _ ?

ANTANAS Ę. KNEIŽY
L. D. S. Sekretorius

TIESIAUSIU IR GERIAUSIŲ KELIU Į K 
■ t . t

- Jokio Persėdimo iš Laivo i Laiva Keto

IT 
vilkas pagauna ir iš- 
avis. Samdininkas 

nes jis samdininkas, 
jam berūpi avys.” (Jon. 

10, 11-14). Taip ir šių die
nų. darbininkų prieteliams 
ir jų agentams visai nerūpi 
darbininkas ir jo likimas; 
jiems vien tik rūpi darbi
ninkų doleriai, kadangi jie 
už dolerį dirba. Jam tik 
šiandie rūpi darbininkas, jei 
dar mato, kad iŠ jo ištrauks 
doleri. O jei lytoj tas pats 
darbininkas pateks į bedar
bę ir skurdą, tas jam negal- 
voj, nes tokiems agentams 
geriaus doleriai žvejoti iš 
darbininkų, kada jie gyvena 

didesniame sldirJė.
Lietuviams darbininkams 

čionai Amerikoje, vienintelė 
darbininkiška organizacija 
tai LDS. kuri visada stovi 
darbininkų sargyboje, tei
kia visokiariopą paramą ir 
nurodo būdus ir naudin
giausius patarimus, kaip 
kovoti _už būvį ir šviesesnį 
rytojų. Taigi kiekvienam 
lietuviui darbininkui netik 
patartina bet,ir privalu yra 
rašytis prie LDS., jei nori 
susilaukti šviesesiiio ryto
jaus. Todėl darbininke, jei 
dar įieesi prisirašęs prie L. 
D. S. tai stengkis netik pats 
prisirašyti, liet įr kitą.pri- 
rašyk; ir jei praeitais me
tais buvai apsileidęs savo 
dariie ir priedermėse, kas- 
link organizacijos ir savo 
gerovės, tai šiuos met steng- 
kis būti dvigubai uolus.

Jei jus dirbate ant lauko, šąl- , 
tame ir audringame ore, tai 
nuraminkite - savo pailsusius, / 
skaudamus sąnarius ir raumenis ' ( lį 
su . Pain - Expelleriu. Šitas £ 
švarus, malonus linimentas įsi- £ 
trina į odą ir momentaliai yra s 
sugeriamas po ja.

jas duoda savo gyvybę už 
savo avis. Samdininkas, 
kurs ne ganytojas, kuriam 
avys ne savos, pamatęs atei
nantį vilką, palieka avis 
bėga; 
vaiko 
bėga.
ir

Č.ian žmomųJ*iF<yaftgelų kal
bomis, bet neturėčiau mei
lės, aš būčiąu kaip žvan
gantis varis ir skambančios 
kanklės. Jei turėčiau pra
našystės dovaną, žinočiau 
visas paslaptis ir visokį

kaip tik dasigavo, tai vieto
je aždėtojo rojaus, atėmė 
paskutinį duonos kąsnį ir 
pastogę, o kitus milijonus 
nekaltų darbininkų pasiun
tė pas Abraomą ir kraujuo
se panardė dėlto, kad jie al
kani būdami; duonos prašė. 
Tiesa, kad jie įsteigė Rusi
joj žemišką <-• rojų, bet ne 
darbininkams, tiktai krau
geriams ir d^i-bininkų bude
liams, konfisarams. Tokiems 
darbininkų prieteliams ir 
jų pažadams tiktai koks su
kvailintas ir iš svajonių at
sipeikėjęs betikės, bet geras- 
ir susipratęs darbininkas 
jokiu būdu 'nebetikės to
kiems darbininkų suvedžio
tojams. Ir kaip gali jiems 
tikėti ir ko nors gero iš jų 
laukti; jei tų taip vadina
mų darbininkų vadų ir 
prietelių pamatai yra pa
grįsti vien tik pagieža ir ar
timo neapykanta? Kaip šv. 
Povilas sako, Jei aš kalbė-

apsivylimas.
Kiti mūsų nelaimingi bro

liai darbininkai, kurie vra 
suklaidinti visokių bolševi-

raščiųų, dar tebesvajoja apie 
žemišką Rusijos rojų, nors 
jau nekurie, delei pėrsitik- 

■Jtinimn nuvažiavę į tą rojų, 
nagus nudegė, nes vietoje 
rojaus atrado tikrą praga
rą, bet dar dauguma negali 
išsipagirioti iš to svaigulio, 
savo^akimis nematę to ro
jaus. ’ Bet reikia turėti vil
ties ir pasitikėti, kad ir ta 
dalis darbininkų su laiku 
supras, kas yra jų priete- 
liaį ir kas priešai. Ir pia- 
eity, daug nekaltų darbinin
kų buvo suvedžioti ir di- 
džįai apvilti taip vadinamų 
darbininkų prietelių, Mark
sų, Leninų ir kitų, kurie ža
dėjo darbininkams aukso 
kulnus, kad tik jie prisivi
lioti, bet vietoje aukso kal
nų, biednas darbininkas ga
vo vargų kalnus ir ašarų u- 
peliiis. Tiems taip vadina
miems darbininkų priete- 
iįams tankiai ne tiek darbi- 
jiinLų TPikaUi ir jų gerbū- 
~vas rūpėjo, kiek jų pačių ki- 
šenė ir bedievybės platini
mas, kaip tai paTodo isto
rijos lapai, kad tie darbi
ninkų prieteliai iš tų pačių 
darbininkų prakaito sau 
milijonus prisiplėšė ir mirė

----- PIRMOJI-------  
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SĄJUNGOS '

dievybes 
griauja. 
ninko tą paskutinį ir bran
giausi sąžinės ir tikybos 
turtą plėši#, palikdami 
jį vietoje gyvulio, be jo
kios viltieš'Hiteityje. Tas 
pats ir dab&kiniams Rusi
jos darbininkų prieteliams 
rūpėjo: tai jų pačių kišenė 
ir bedievybės skleidmas; to
lei jie darbininkams žadėjo 
įsteigti Rusijoj žemišką ro-

Dabartiniu laiku nežiū
rint į kokios pakraipos lai- 

* kraščius nepastebėsi, visuo- 
f ; se pamatysi iš įvairių mies- 
tįį^žtMo^ijų, ilgus straijis-;
1 - nius-aprašymus apie nedį»J 

bą, kiek' -tūkstančių darbi
ninkų-nedirba’ ' tokiame 
mieste b? kiek kitame. Dar- 

•- --— — — 7—-' . < - -— — —-I 

bininkų nusiskundimus, jų 
vargus ir kitas nelaimes. 
Tokių dejavimų ir nusi
skundimų apie darbininkų 

’ vargus ir jų nelaimes, tan- 
kiai tenka pastebėti, bet 
kaip tie vargai ir visos ne
laimės prašalinti iš darbi
ninkių tarpo, ir kaip surasti 
būdai jų prašalįnimui, labai 
retai rašoma, rodosi kad 
darbininkai dabartiniu lai-

-vra viskuo aprūpinti ir 
patenkinti. Vieni į tą ne- ? 
laimingą politiką įsivėlę, be
reikalingai galvas suka ir 
brangų laiką eikvoja, už
miršdami net pirmaeilius 
darbininkiškus reikalus ir:

- savo organizacijos prieder
mes. _

Su pasigailėjimu reikia i 
pasakyti, kad daugumas L. 
D. S. narių nežino net ir 
nesupranta savo narystės 
priedermių ir organizacijos 
reikšmės, ir delko jis prie 
jos priklauso. Jei kartais 
kas užklausia tokį narį: 
prie LDS? Tankiai tokie 
Jonai atsako, kad Petras jį 
prikalbino prisirašyti. Čio

nai navaimp kyla klausimas. gul ir nevalgo, 
~kame yra priežastis,■ to viso 

nežinojimo ir nesupratimo? 
Lengvas atsakymas, kad 
lietuviškas nerangumas ir 
apsileidimas. Kada esti L. 
D. S. susirinkimai, kuriuo
se būna svarstom i darbinin
kui reikalai ir šių dienų 
klausimai, taižiūrėk ant to
kių savo organizacijos susi
rinkimų. vos trečdalis narių 
teatsilanko. Jonas sako te
gul šiandie Petras nueina 
aš nueisiu kitą syk, nes tu
riu eiti pas Susiedą. Petras 
sako, tegul Juozas šiandie 
eina, nes aš turiu reikalą į 
miestą važiuoti, o Barbora 
sako, aš turiu šiandie eiti 
pas kūmą, nes turiu jai 
naujieną pranešti ir t. t. 
Tokie yra menki nariai, jei 
per mėnesį negali poros va
landų pašvęsti, nueiti į su
sirinkimą kur yrd svarsto
mi jų pačių reikalai. Tai 
kaip tokie nariai gali žino
ki ir suprasti, netik savo 
priedermes, bet ir kak yra 
organizacijauveikiama, jei 
jie ant susirinkimų nesilan
ko. Laukdami kad kas ki
tas už juos padirbtų, ir kad 
kas gatavą duonos kąsnį tie
siog į burną įmestų, kai' 
kad Dievas metė mauną i 
dangaus Izraelitams Sėju 
siems iš Egypto nelaisvės' 
Ir tokie nariai tankiausi: 
ieško priekabių prie valdy 

'bos, 1)ūk~Valdyba negėra-ne 
veikli, būk ir visa organiką 
rija negera. Kaip gali būti 

, valdyba gera, jei organiza
cijos nariai nepildo savo' 
jiriedeniHų, nękląu^o .tęs 
valdybos. neina ant susirih-

- kimų! Kaip karininkas, 
kad jis būtų geriausia* ir 
gabiausias, bet, be kariuo- 
menes nieko negali veikt),

Graži man šiandieną tėvynės saulutė, 
Ir bokštai bąžnyčių žiba spinduliuos, 
Maloni gimtoji pakrypus grįčįutep 
Kiekvieno diegelio tėvynės gailiuos.

I- ' .

Bet skurdus likimas man skyrė šiandieną 
Vargus ir neĮaimes kentėt amžinai, 
Įr ašara rados akyse neviena, 
Mąstau apie savo dalužę liūdnai.

Sudiev: švilpia garvežys... ašaros byra.
Vaidinas šalis man juodą tolima, 4 
Galva ant krūtinės beverkiant štai svyr; 
Suspaudė man širdį varginga diena...

ir Išsinarinimus

Kiekviename “Žvaigždės” nu
meryje pilna įdomią apsakymėlių, 
dvasią žadinančią pranešimų ir ži
nią iš viso kataliką pasaulio, daug 
rąžomą apie paskutinių laiką šven
tuosius, apie nepaprastą pasišven
timą naujai atsivertuaąją stab
meldžių tolimose kat. misiją šaly
se, teikiama daug rimtą, nurody
mą bei patarimą krikščioniškam 
mūsą gyvenimui sutvarkyti taip 
painiais mūsų laikais, duodama 
daug atsakymą į pačius įdomiau
sias skaitytoją klausimus ir tt

“Žvaigždė” išeina kas mėnesį. 
Ją leidžia Tėvai Jėzuitai Kaune. .

Kaina: gerb. Amerikiečiams — 
10 litą į metus; gi užsakant Lietu
vos gyventojams “2vaigždę” me
tams mokama 8 litus, pusei metą 
< It. . 4 • u

4A?h—Tnigi ir nipS; jei patys 
nedirbsime, vien tik žiūrėsi
me kad kiti už mus 
tai pagal šv. Povilo 
netik kad tų vaisių 
darbo nevalgysime, 
savo būvio nepataisysime. 
Visai kitaip daro mūsų 
priešai. Jie netik visi į 
draugijų susirinkimus atei
na, bet dar kiekvenas sten
giasi kur nutvėręs naują 
žmogų privilioti ir į draugi
ją įrašyti, nes pas juos nė
ra gėdos ' ir netrūksta drą-, 
sos. ' f

Dabartiniu laiku yra va
romas LDS. organo prenu
meratų vajus, kuris baigsis 
su pirma diena kovo. Ko
kias pasekmes duos šis va
jus, tuoj aus pamatysime, 
bet reikia iš anksto pasaky
ti, kad. ne tokias, kokios tu
ri būti pagal narių skaičių. 
Delko ? Dėl to lietuviško ne
rangumo, aš šiandie nega
liu, neturiu laiko ir drąsos, 
legul Petras eina, Petras 
siunčia Juozą ir L t. Taip 
darydami tokie nariai netik 
savo organizacijai daro di
delę skriaudą bet ir savo 
ateitį išstato ant pavojaus, 
kodėl mūsų priešai turi lai- 
o ir drąsos? Jie netik jų 
ajų laikais,' bet ir prie 
;iek v ienos progos netik
Irąsos turi, bet ir be gėdos 
enda su savo šlamštais'prie 
nekvieno kad ir Tre^jų pa
kraipos žmogaus (nes jie 

:b savi] mažai gautų, kadan
gi jų mažai yra) kad tik 
daugiaus jų užrašyti. Jie 
nesako: šiandie aš negaliu, 
kitą syk. Priešingai! jie to
ko: aš eisiu dabąr įr (įary- 
81U, kiek aš galiu šiandie 
padaryti, 0 tu padarysi ry
toj, ką aš šiandie uepadary-į

narių : (’ bem Mdarbmvnno 
: 1 jktį. i Ir ko 

| H f kutaiti ar 
S '■ ; Į Moks treč- 

(lay$41mt d f iįb nko į su-^ 
si^ifenj^H | Kibiai pasi- 
taįko,'^ad vUdylia, suėjus 
ir palukus 2-3 valandas virš 
paskirto laiko, dėlei narių 
neatsilankymo negali pagal 
konstitucijos teisių visai su- 
sirinkimo atidaryti ir tai 
tik dėl to lietuviško neran
gumo: aš nueisiu kitą syk, 
tegul jis eina šiandie. .

- ■ <- f ’
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NEWARK, N. 1
Ekstra! Ekstra!

padainavo “Lai s-

*»*v*<*‘-\7 V* | f/* x' ’ v
nes Kataliku Federacija rū
pinasi visos tautos ir Baž
nyčios reikalais.

FederacijosNarys

g y ’

Pąlmer pasakė prakal-

r Ar^štanšauskui sta-1ko buk dirba dvi savaiti ir užrašykite “Darbi-se aptiekose. ilk.

NEWARK,N.J.~ y V, '/ -
Mūsų Veikimas

Sausio 8 šv. Cecilijos clio-

"Grigelis/ P. Žičkįenč, < Fįtąf

-
x.-a -

Jttausomybės sukaktu- 
Kazimiero Svetai- 

Lietuvių Krikščionių 
turiningą ir 

jgramą. 8 vai vą- 
a svetainė žmonių 

ai laukė Jo Ekse- 
jos Philadelphijos mie- 

i Harcy A. Mac- 
‘-Jį žmonėe triukšmin- 

eikino ineinant jam 
jus sinsce-“

KK^K9tSS9SSS00OSiKSS«9

sius. ~ Ir ąė viėriAš' dalyvis Tauteris, J. Kvitkauskaš, J. 
išsinešė labai gražaus jaus
mo bei ūpo iš viso to vaka
ro programo. Čia žinoma 
pabrėžiau tik abelnus bruo
žus to vakaro kad juos pil
nai ir detaliai užrėkorduo- 
ti reikia laiko ir vietos lai- 
kraščiuosę. Šis istorinis į- 
vykis r J^iladelphijoj, vėl. 
parodo “kad lietuviai yra 
gan susipratę ir veiklūs tik 
reikia juos išjudinti.

D.

Petkus, -8^. Mikrdiėmelnė, V!

Juška, V. K i lotas, K. Dir- 
da, P. Blaškis ir vietos kleb. 
kun. Lipkus $2.00. -

■■
Aukos (pasiųsta A. Ii R. 

K. Kederacijos pirm. kun. 
Albaviciaus vardu. '

• J. Naudžius
v « ' ■ t —.

TORONTO, CANADA
Kaip visur pasižymi savo 

darbštumu lietuviai katali
kai taip pat' ir pas mus 
darbuojasi. Prieš užgavėnes,

t-‘scenos kun. .T. J. 
pakis. vardan visit lietu- 

eikino majorą ang- 
je. Po tam trum-

^paaiškino susirinka 
^tikslą to vakaro. P. 

n. žymus vietinis 
advokatas perstatė 

Miesto Majorą, 
kalbos Miesto Majo- 

vaizdžiai išdėstė 
his Amerikos santy- 
Lietuvos laisve. Jam 

kalbėti dvi vieti- 
ergaitės p. Raguckaitė 

ytė įteikė Majo- 
irdan Philadelphijos 

ų labai gražų bukie- 
Pirm įteikiant gė- 

^p. Raguckaitė pasakė 
gražiai ir jausmingai 
pritaikintą prakalbėlę, 

Majoras tXpo sujaudin- 
B, ir iš tos priežasties pa- 

i mergaiti. Po šių 
onijų Majoras padė- 

ęs žmonėms už gėles ap- 
žfiOę. J am išeinant, krv- 

fcfiavo “Vilnius?-— 
m sekė gražus pro-

Geležiniutė gražiai su- 
o “Kur bakūžė sama-

z ____ . - . . V

Lietuvių Beno koncertas, 
po vadovyste p. Juozo Bliū- 
džiaus, įvyko vasario 12-tą 
dieną, šv. Kaz. parapijos 
svetainėje;—Lietuvių Benas- 
visuomet prisideda prie įvai
rių iškilmių mūsų parapijoj 
be jokių atlyginimų, tai 
žmonės skaitlingai atsilankė 
išreikšti savo dėkingumą.

Worcesterio Lietuvių Be
nas išpildė daug gražių mu
zikos dalykėlių ir visus pra
linksmino. Programas buvo 
Įvairus nes keturius sykius 
dainavo p-lė Apolonija Stoš- 
kiutė, pianino solo išpildė 
du sykiu p-lė Valentina Pal- 
tanavičaitė; o smuikos solo 
du sykiu išpildė p-lė B. Vaš- 
kelevičiutė. P-nas J. Bliū
džiu* puikiai pagrojo kor
neto solo, o paskui su p. V. 
Štreimikiu duetą su tais pa
čiais mstrumentais^—

Publika suteikė gausius 
aplodismentus visiems artis
tams..—Lai ilgai gyvuoja 
Woi‘cestei‘i7> lietuvių Be 
nas! x

Rep

viiv UOU1 iv

šv. Jono draugija. Suren
gė ir komunistai. Šv. Jono 
draugijos balius puikiai išė
jo. Pelno padarė nemažai. 
Gal būt pirmą, sykį pavyko 
surengti tok|~balnflr'tiėk 
pelno padaryti. Gal ne vie
nas paklaus, kodėl šis balius 
išėjo puikiai ir pelno dau
giau gavo? O delko kitų ba
lių viskas silpniau išeidavo? 
Štai kame dalykas. Pirmiau 
visus balius rengdavo vyrai, 
nepasidarbuodavo taip kaip 
galėjo pasidarbuoti tikrai 
pasišventę, 
bininkės ir 
buvo visos 
pirmą syki 
balių, 1x4 
darbštumu
dėl draugijos labo. Publikos 
buvo- nemažai. Visi linksmai 
laiką praleido. Po baliui vi
si patenkinti geru ūpu grįžo 
į namus. O moterys neapvy
lė atvykusiųjų savo švelniu.

Šio baliaus dar- 
tvarkos vedėjos 
moterys. Nors 
moterys rengė 

subytino vyrus 
ir pasišventinai

Draugelis pasakė 
apie laisvės reiks-lEąlbą

Mietą “Skambančios sty- 
P sudainavo p. p. Gele- 
nitė ir Vitkauskas.
ŠZun. J. Karalius iš Min

ite r svečias to vakaro 
*1 - t

te gražią prakalbą a- 
aetuvos laisvę.
tykios mažos mergai- 
iadarė Lietuvišką Dri- 
li dienai pritaikvtą. 
iras A. Užumeekis va- 
vedėjas ir Sąryšio pir

mas trumpai bet jaus- 
l jprabylo apie Lietu-

GRANO RAP1DS, MICH!
Pas mus korespondentai 

■ užmigo, lig nebūtų apie ką 
rašyti. Yra ir labai daug.

Vietos varg. S. Raila ne
senai buvo surengęs koncer
tą. Publikos buvo daug. 
Kiek pelno nesužinojau.

Vėliau Į labai trumpą, lai
ką Įvyko choro vakarienė. 
Po vakarienės jaunimas 
linksmai pasišoko prie geros 
p. Rėklaičio muzikos.

Vasario 16 d. paminėji
mui šv. Petro ir Povilo pa
rapijos vardu klebonas kun. 
Lipkus surengė prakalbas 
su pamarginimais. Buvo kai 
bų, dainų, deklemacijų ir 
vaidinimas. Atvaidinta - ‘ Už 
tėvynę reik kentėt. ”

Vaidino šie: Tėvo rolėj — 
A. Blaškis, Motinos — M. 
Ašmutienė, Sūnaus kareivio
— K. Liškauskas, dukterys
— Kuncevičiutės. Visi roles 
puikiai išpildė.

Parapijos choras, vado
vaujant p. S. Railai labai 
gražiai sudainavo keletą dai

Visi Aušros 
jonys kaip, iš ' ’ 
taip pat 
miesčiukų liMiUbuy 
ry, Sūtton, D^įd, Aųbūrn, 
Stoneville. Clierry Valley. 
Leicesterj Spencer, BrookT 
field ir Paxb»v privalo ap
sirūpinti dvasiniais reika
lais, tai yra attikti išpažin
ti ir skaitlingai , atsilankyti 
dienomis ir vakarais i baž-

• * ’• * Į;- *

nvčia. nes atlaidai vra lai- I * 7 t • *
ks susitaikvmo su Dievu, v- 
pač kadangi šie 40 valandų

j e, tai geriausia proga atlik
ti velykinę ir kartu pelny
ti atlaidus, todėl kam bran
gus yra išganymas tas ii: 
privalo savo sielos reikalus- 
aprūpinti. -Bus svečią ku
nigų. Taigi ? turės kiekvie
nas progą, pasirinkt savo 
nuodėmklausį. Pamokslus 
sakys iškalbingi pamoksli
ninkai, kurie pas mumis dar 
nėra sakę. Šventos mišios 
atlaidų dienose bus 5 vai., 
7:30 ir suma su pamokslu 
9 vai., mišparai 7:30 vaka
re. Tikiuosj, kad visi nau
dositės minėtais atlaidais, o 
ypatingai kiekvienas atliks 
velykinę išpažintį.

Kun. Julius Čaplikas,

Klebonas

rim visi atduuli kreditą'rno~ 
terims ir tarti padėkos žodį 
už baliaus surengimą ii’ gra
žaus pelno padary mą. Taip 
pat turim visi tarti ačiiT 
tiems, kurie atsilankė ir pa
rėmė moterų balių. Garbe, 
moterims katalikėms už pa
sišventimą dėl kilnios kata
likiškos idėjos. Manom, kad 
ir tolinus darbuotis nenusto- 
sit. Na. vyrai, mes neatsi- 
likim nuo moterų. Turim 
visi bendromis jėgomis dirb
ti dėl draugijos ir katalikiš
kos idėjos, nes priešų turim 
čia pat, kurie nori visokiais 
būdais pakenkti mūsų veiki
mui : bet mes susibūrę Į 
draugiją visas kliūtis nuga
lėsime.

Vakario 21 įvyko parapi
jas “blynų” balįus. _ Žmo
nių buvo daug. Ūpas btivo 
geras.

Vasario 13 d. s v. Cecilijos 
choras dalyvavo.su šokiais 
ir dainomis tarptautiškame 
vakare. •

Vasario 18 <Ušy. Cecilijos 
choras turėjo privatišką va
karėlį. Dalyvavo klebonas. 
Ig. Kelmelis ir kitn. prof. 
Bružas* kuris pas mus -dar
buojasi. -'i * ’ , _ .

Vasario 12 klebonas išda
vė apyskaitą. Pasirodė, kad 
narapiia yra ypynmo stnvy^ 
Atmokėta skolos. - Pereitą 
metą, rodos, atmokėjo du 
tūkstančiu dolerių. Bažny
čioje daug naujų daiktų į- 
taisytą. —Už vargonus jau 
išmokėta’ Dabar planuoja
ma statyti mokyklą.

Šeštadieniais atvažiuoja 
Sesutės Pranciškietės iš E- 
lizabeth, N. J. pri rengimu i 
vaikučių prie šv. Komuni
jos.

Parapija šuoliais auga ir 
stiprėja.

■ -*• • *►- r ”• - J

jus skyrius' buvo' apsnūdęs, 
susirinkimas ir tapo atnau- 
jrntaš š^Hūs ir išrinkta kas Velikonis, Juozas Sa- 
vkldyba iš šių asmenų: pir
mininkas J. Motuzą, rašti
ninkas M. Štapinskas, iždi
ninkas V. Bernatonis. Da
lyvavo) atstovai nuo šių kuo
pų: LDS. 16 kuopos, Liet.
Vyčių 52 kuopos ir Moterų 
Sąjungos 3-čios kuopos. - Ap 

. kalbėjus dalykus, liko nu
tarta-kviesti visas katali
kiškas draugijas priklausy
ti prie Federacijos sky
riaus. Patartina visoms ka
talikiškoms draugijoms pri-

vasaritt 12 d. Prisirašė prie 
LDS. šie darbininkai :r Ale-

' ‘ ’ • •V**.* 1 *

balinskas ir D< Misevičius, y” 
Platinti organu “Darbiniu- • 
ką” laike vajaus apsiėmė ' 
Romualdas Ainoris ir Ado
mas Dzedulionis. T N. An
glijos apskričio suvažiavi
mą išrinkti du delegatai: D. 
Misevičius ir A. Pičiukonis. 
Visi- nariai yru pasįiyzę.’ 
šiais metais išauginti kuopą 
ir išplatinti laikraštį <;Dar-v ' v ' 
bininką.” Dieve jiems pa
dėk. '

Tą pačią dieną įvyko su - •

LAVVRENCE, MASS.
Streikas

Apie dvidešimt mergaičių 
sustreikavo Serviee Shoe

V 

kompanijos dirbtuvėj, ture 
damos sutarti su Haverliill

draugijos. Nutarė ruošti- 
vakarą su perstatymu. Pa
sirinkta veikalas “Mirga.” 
Toj pačioj svetainėj buvo 
prakaltas Aušros Vartų M; 
Dievo ( dr-jos. Prie šios 
draugijos priklauso tik mo
terys ir merginos. Draugi
ja yra pašalpinė. Pirminin
kauja ponia Verseckienė. 
Pirmininkė atidarydama 
pasakė Įžanginę prakalbėlę. 
Taipgi kalbėjo klel>onas 
kun. F. Juras ir svečias ku
nigas K. Urbonavičius, So. 
Bostono klebonas. Publika 
skirstėsi labai patenkinta 
prakalbomis. Kiek draugi-' 
ja laimėjo naujų narių ne-

LDS. 14 kp. susirinkimas 
įvyks 9 d. kovo, 8 vai. vaka
re, po numeriu 180 New 
York Avė. Visi riKriai ma
lonėkite susirinkti, nes labai 
svarbių reikalų turime svar
styti. . Kam rūpi 14 kp. ge
rovė. tai turi būti ir gerai 
pagalvoti kuri pusė turi tęi- 
sę kas link kuopos iždo iš- fejęO sužinoti Korespondentas.... 

limo. Gerai visiems-------------------------- ---------
suprdntama, kad kuopos iž
de nebus pinigų, tai yra pa
vojus jos gyvybei.

Bus ir kitų svarbių reika- —. f
iu svarstymui. . tis gripu* ar flu'. Veikkite laiku! Imki-

Nepamirškite snsirinkimo'"„,™k‘„sS1
ir atsiveskite naujų narių.’8r«tai- nes atlieka keturius reikalingu/

f! ~11 L ? 11 C Ci;L»M D Trrrlrrr, « >• “ * - - -
——■—-— " sysin. iViuęjuiiOJc GŽZrJ iC VISO-

DREBULIS
’ yra Pavojaus Ženklas <

T. Ąsa !c

.25

.25

.25

:ri

Kur alkolis įsigali, ten ne
dorybės, neteisybės, neturtai, 
vargai ir nelaimės.

Todėl
išdi rb-

„l$0.0 
.30

_ .60
_ .20 

.20 •
_ .20 
_ 25

Audėjai

Vilnonių aųdenyčiose sa-

Ccssara • Bromide • ButzUne
. Liooti 

Vidoriai 
Solailco 

Karštj

nmką” savo giminėms į 
Lietuvą.

Valdybos narys
i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

»

Įvairios Dainos
z—=^—

4.

5.

6.

7.

.♦J

18.

19.K

1?.
2.
3.
4.
5.
6.
7;

. .75 

. .50

. .50

. .40

. .65

.- .50

. .60
$1.00

1.
2.
n

.50

.50

.25

.50

.75

KOMPOZITORIAUS A ALEKSIO DAINOS 
t

Vienam Balsui Prie Fortepijono
Ak, myliu tave--------
Bemužėl, nevesk pačios
Graži čia giružė____________
Meilė_______________________
Meile uždegta krūtinė_____
O pažvelgki________________
Visuomet širdis surakinta___
Penkios linksmos dainos___

Duetai
Moterų Sąjungos Imnas ___
Skrenda, lekia musu mintįs _ 
Trisdešimt dainų _____ :___

Mišram Chorui
Ginkim šalį Lietuvos---------- -
Giesmė į Šv. Kazimerą--------
Lietuvos Vyčių Imnas--------
Pirmyn į kovų------------------
Mes grįšim ten----------- ——

dvi savaiti namie būva. A- 
belnai sakant apie darbus 
kai kur dirba pilną laiką, 
bet asmenis7 maino, 
negalima pilną laiką 
Ii.

tė “Elenųtę^L ir komediją 
“Pipsė ir Tipsė.” Pavyko 
gražiai. Žmonių buvo daug.

Sausio 15 di buvo artisto 
J. Babravičiaus koncertas. 
Žmonių buvo daug. Artis
tas žmones palinksmino.' 

it*

Sausio 29 vaikų iT mer
gaičių choras turėjo kon
certą ir teatrą “Linksmos 
dienos.” Pavyko gerai.

Vasario 5 d. šv. Cecilijos 
choras statė kantatą “Vil
niaus Senelis/’ muzika J. 
Čižausko. Sudainavo gerai. 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia.

Vasario 12. šv. Cecilijos 
chdras statė ^Elenutę” ir 
kantata Brooklvne.

- ' >

Vasario 12 d. įvyko art. 
Vanagaičio juokų vakaras. 
Žmonių buvo, mažai? nes 
rengėjai ne iš to galo ren
gė. £ ' ..

Vasario 16 d. įvyko de
šimties metų'! nepriklauso
mybės paminėjimas. Žmo
nių buvo daug. Dalyvavo 
5v. Cecilijos Choras. Dai
navo p. Štrumskienė, iš 
Brooklyno. Kalbėjo p. M. 
Bagdonas iš \Washingtono, 
p. P. Dauzvardis iš New 
Yorko, A. Liūtas, kun. Ig. 
Kelmelis ir kotnisijonierius 
J. Gillen. Aukų surinko

Vasario 19 įvyko parapi
jos vakarienė. Žmonių bu
vo daug.. šeimininkės gra
žiai pasidarbavo. Artistas 
J. Babravičius

Padaryta kolekta pastaty- Maršruto Rengime Aš biją
mui paminklų a. a. arkrvys- Rait S. J. nužėli”

♦

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KOMP. TALLAT KELPŠpS DAINOS
a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve .25 
a) Aš pas teveli, b) Močiute mano* .25 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli---------------------------------
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge _______ i------------------
a) Aš toli nuleista; b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška)---------------------------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis____________________
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo —________________________— .25
Tautiški šokiai I.----- - ------------ .40
Tautiški Šokiai----- --------------------- .40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
Apvesdinkite mane-----------------
Šių nakcialy (dzūkiška) ----------
.Tdjau dieną (augštam balsui)— 
Ko liūdit sveteliai —------------
Siuntė mane motinėlė -- ----------
Vai aš pakirsčiau--------------------
Saulelė Raudona------------------u.

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS 
Jau kelias Lietuva!-----------------
Dvi dain

3. Mūsų šol

Raguvos Balsas

20.

i. J. Čepukaitis trum-

ainy ir au-

9.
10.
11. 8.

9.

. .50 

. .75 
$1.50

I

1.
2.

kas. Taipgi visiems (oms), 
kurie parėmė taip svarbų ir 
naudingą tikslą. Aukos per
duotos L. Moterų atstovei.

Moterų Sąjungos Apskr. padainavo įi 
ti,” “Ber- ; 
jirvelčli.”1

r k

yklos vaikeliai per
našą farsą Vilnius — 
oš širdis. -
aš padainavo keletą

v. - .

.25

<

. Sai I._,

Mfiaą šokiai IT. ...........     i30-
GUDAVIČIAUS DAINOS

]. Astuonios įvairos dainos
2. Trys dainos_________

VAINIKU0NIE8
Mūsų šokiai..........

LKAIbejo.
aą S. Barauskas sti
ro. “Kad skausmas.” 
bkatas lietuvis katali- 
i Camden labai ispū- 
: pakalbėjo apie pra- 
jietuvos laisvės.
galo koras, kuris su- 
fi trijų pafapijinių 
Sudainšvo Lietuvos 

vakaras labai 
dilio visus dalyvavu-

nelių Taipgi dar dainavo 
vaikų choras, Moterų Sąjun
gos choras, Rožančiaus drau
gijos choras.

Duetą išpildė p. p. Griga
liūnas ir Ališauskas.

Jaunas vaikutis Teberis• • **-• 
pasakė eiles.

Gerą prakalbą išdrožė p. 
J. Karantavičius.

NASHUA, N. H.
Aukotojų vardus dėl Kar

mėlavos Ūkio mokyklos pa
laikymui prakalbose gerb. 
L. Moterų -atstovės ponios 
F. Pikčilingienes įduoda
me* čia. 'Aukavo šie: kle
bonas kun. Daniūnas $10, 
Po $1.00: V. Deižvienė, 
Gaiskienė, Zantuyįenė, Bla- 
šukiusnienė, Rudnikaš^ V, 
Taulavičięnė, O. Utkiene, T. 
Mikučioiiienė. Smulkiais 
$5.35. . Viso. $22.35.

Reiškiame širdingą ačiū

12.
13.
14.
15.
16.
17. a) Išaus vasarėle, b) Tn.mano mer

gelė, c) Išbėgo mergytė------------ - .50
a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu- 
rau anksei rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj____________-----------------------50
a) Eikš mano mergele, b) Aš suti
kau žydelį, c) Kanf anksei kėleis .50 
aj Miels tėveli, b) Oi skauda gal- 

__ __ velene) Atsigėriau žalio^vyno——
21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, c) 

Kalbin jaunas bernužėlis, d) Aš tn-
• rėjau vištą---------- ----------------------- ?

22. ’ a) Tvkusis rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d>Oi čiu- 
Čia-Hulia _ ___ -__________________----- --------------- -----------:-- ------------------- -—-•4

Visos virš paminėtos dainos galima ganti^Drtrbininko” Knygyno. Siiisda 
. mi užsakynins drauge ftrisiųskite ir’1>inigus. Visnomot adresuokite taip 

’ " “DARBININKAS”
366 W. Broadway, South Boston, Mass

J

dalyvavo.su


—rr-

NOTA LIE

suprantu

Trijų Žvaigž- 
s mūąųkalbos

- ' ■' It« A * J* .

nėra nė ko 
Šiame laikrašty

3J sidėjo Greenstein Shoe kom-
& panijos byla prieš streikuo

jančius darbininkus. Kom- 
— panija reikalauja; kad teis- 

Pra- mas uždraustų streikuoti ir

šinti maištininkus.. . Vieto
mis iš orlaivių, jpėto sprogs
tančias ■ bombą§ ir išžudo 
daug nekaltų gyventojų.

galima visaip paįvairinti dainuo
jant) ------- ------------ f ‘

6. MOLfo UZBONAS ( 
sinti: linksma, visiei

- : H / f?’

SUSITA1KYKIT!

Alums yra priduota pole
miška korespondencija lie
čianti nesutikimus iškilusius 

tŠv. Širdies Jėzaus draugį- 
-joje.—Netilps.__Mes neketi
name Įsivelti i draugijos ki- 
virčius, juo labiau kad ne
sutikimai kilo draugijoje, 
kiek mums yra žinoma, ne 
dėl kokių idealų, bet vien 
tik dėl asmeniškumų. Laik
raštinė polemika tik dar la
biau įkaitins visai bereika
linga įtūžimą. “Darbiniu- 
kas'- prįe^tgkio darbo ne
prisidės. Jei mes galėtu
mėm sutaikinti, mielu noro 
pataruautumem, liet erzinti 
neketiname.

Trečiųjų teismas būtų 
kurkas geresnis vaistas už 
la ikrašt i n ę p<>lem i k ą.

Redakcija

VasaricrlS šių metų bu- 
.vo laikytas Federacijos . 16 
skyriaus susirinkimas, ku
riame buvo skaitomas refe
ratas temoje: Katalikiškos* 
Mokyklos ir. Jų Svarba. 
Skaitė skyriaus pirminin
kas, S. Bugnaitis. Disku
sijų jokių nebuvo, kadangi 
visi pilnai sutiko su.refera
te. išreikštomis mintimis. 
Nutaria surengt vakarą 
Marijonų kolegijos naudai 
su įvairiais pamarginimais, 
kiurio pusė pelno bus skiria
ma taipgi pasijonisčių vie
nuolynui, kurios mokyto 
jauja mūsų parapijinėj mo
kykloj. Taipgi nutarta tu
rėt apvaikščiojimą 10 metų 
Lietuvos nepriklausomybės.

“ Koresp.
RAŠYENTINO ŠV. TERESĖS 

STOVYLĄ i

Šeknidieny, kovo 4 d. įvy- 
šv. Tere

sės stovylos šv. Petro lietu
viu bažnyčioj.

JStovylą pašventino vietos 
klebonas kun. K. Urbonavi
čius ir taipgi pasakė iškil
mėms pritaikintą pamokslą. 

Žmonių buvo pilna bažny
čia.

NAUJAS AUTOMOBILIŲ
- REGISTRUOTOJAS

BOSTON. Mass. — Jau- 
buvo pranešta, kad Mass. 
valstijos automobilių regis
truotojas Goodvvin bus pra- ko pašventinimas 
šalintas užtai, kad jis per
daug visus kritikavo. Pe
reitą savaitę, legislatūroje, 
gindamas du biliu smarkiai 
uždrožė gub. Fulleriui, kas 
ir pagreitino jo prašai int- 
jną. Tiesa, tarp gub. Fuller 
ir Goodvvino nuo seniau bu
vo trinimasi. •

VANOJO '

PARSIDUODA
Ūkis 70 akru žemes, tame Warc 
ir West Brookfield. Mass.. ant 
kalnelio bėgant iki 1160 pėdu. 
Didelis namas, trys Tanios, bė
gantis vanduo, šiltas vanduo ir 
kietmedžio grindys. Tinkama dėl 
pieninės, gyvuliu, vaisių, me
džiojimui. kliubu. vasarnamiu. 
Vaisinga žemė, ganyklos. Beveik 
2 mylios vra žemės iš priekio ant 
naujo* kelio kuris eina nuo VPare 
iki W. Brookfield. Pusė kelio tar
pe dvieju dideliu marketu: Wor- 
cester ir Springfield. Kaina $22.- 
000. Adresas: F. S. Beeman. P. 
O. Box 233. Ware. Mass. (K.6)

• . - \

PAIEŠKAI’ savo tyrulio Petro Bal- 
niuno. Valiusiu kaimo, Vi.šakio-Rudos 
parM šakio apskr. Prieš du metu gy
veno po niuo adresu: Wilbnrtoo, 
Oklig BOKHrtšHu jam ktteta 

ir atsakymo negavau ir laiSkal 
nesagrjžo. Prašau apie jj-^žlnančių ar 
jo paties pranešti man nes yru daug 
dideliu reigalų ir a3 pasistengsiu už 
pranešima kuo nors atsiteisti. Mano 
adresas: Antantei Tnrašiepė (Balny
tėj, J.hfle RivPr. Weetnenl, Mass.

. > (K.-6) ♦ -
.-I >■ .*• .r. i.,.;-----

Alanta /ZrarAmA

kak
Bonųuet sunki) 
Kiek žuvo f- 
džios kareivių

Valdžios ka

greičausiai prad< 
nes derybas su ,t 
ryti santykius,, 
cius abiejų valį 
sutarimą, nikJį 
jia taika.?. -O tL.. ’ v - A

«UAAUWO M* AULUI IMA.
Jau gavome šviežių BIRUTĖS saldainių pagamintų 
iš Lietuvos skaniausių vaisių ir produktų. Uardu- 

1 too atžvilgiu patenkins kiekvieno lietuvio skonį. 
; Dėl persitikrinimo užsisakykite dėžutę.

•j . k , - » ' - - ’ , , • .

' , Vieno svaro dėžutė kainuoja tik 75c.
’ . . Ct /t r j i k Vl<ę _

* Krautuvininkams yra duodama nuolaida perkant 
nemahau kaip ŽlPdež&fų iškarto. Dėl informaci

jų kreipkitės pas

LITHUANIAN SALES CORPORATION 1 ’

366 West Broadvay South Bostop, Mass.

* • . - -r-i * > i "* •- ' -t ■<rai«aa:»ž&F * 1 •

MtoTCO< ^KAUNAS
-—Praneša, kad netoli Fres- publikos prezidentas 
noj Jalisco įVvko smarkūs Ljemgals už mokslo darbus 
mūšiai Meksikos federalės ir ilgų metų letuvių latvių 
valdžios kareivių su maišti- vienybės idėjų skleidimą, 
ninkais. ižs < :j apdovanojo ^4 

r1 žuvo 74 maistini n- džių’^ordęnais 
(Maištininkųvadas prolt -Jh

" žemės ūki oakademijos -rėk-
X toriu prof. Povilu Matulio- 

paduoda. N Prof- Edvard3 Volterį. 
iį " • ■ . Ordenus iškilmingai įteikė
iųomene Yi- ia£- ministeris Lietuvai

■ i ■ r_ * .'f ' JL' '
r 1 -t-./ ' I

-__ KAUNAS.>— Vašatio 14
Įteiktos Lietuvos ininiste- 
riui pirmininkui* ir užsienių 
reikalų ministeriui prof. A. 

(Voldemarui lenkų atsakymo 
! notos turinys toks:

‘“Savo sausio.mėn. 16 čL 
; laiške Tamsta laikai reika- 
lingu atitaisyti netikslumus, 
kuriuos Tamsta manai su
radęs mūsų gruodžio 11 d. i 
pasikalbėjimo Genevoj ma-l 
no aiškinime. Aš nesiren-1

I ♦

giu svarstyti kiek pagrįsti 
Tamstos tvirtinimai, nei jų 
savo eile taisyti/mes panaši 
polemika negalėtų atvesti 
prie tikslo, kurio mes abu 
turėtume siekti ir kuris kuo 
greičiausia atvėstų. tarp 
Lenkijos ir Lietuvos prie su
sitarimo. • Aš apsiribosiu 
vien tiktai pareiškimu noro, 
kad visi mūsų btisimieji pa
sikalbėjimai, jei-bus pToga, 
būtų užstenografuoti ir įre-f 
gistruoti protokoluose, abie
jų mūsų pasirašytuose.

Kas dėl kitų Tamstos no
toje iškeltų klausimų, ma
nau, kad pirmiausiai būtų 
reikalinga, kad Tamsta teik
tumeis tiksliai riapibudinti 
toaib' daromus priekaištus^ 
kad nš klaidingai supratau 
pereitų metų gruodžio' 10 d. 
Tautų Sąjungosjtarybos pri
imtos rezoliucijos. žemiau 
dedamo i< teksttf. prasme: 
‘■‘įTaryba... rekomenduoja

• . * 
tieaiogi-. 
lu suda- ■ J . įduojan- 
ių getą

—. U?
. .'. Beje, rūkvk Old Go 

Cigaretus — nėra nė kosuĮ 
vežime. Šiame laikrašty n^ 

flat telpa komiški skelbiu] 
i įžymaus kartūnisto Brigi 
Sek juos ... skaityk jjq 
ir persitikrink, kad Jj 
Gold Cigaretuose “.'Nsįj 
— ■ —1 — ■ >»• ' 'ni!l

V-r C. Ėoss-1925 metais.
sesuo Genovaitė taipgi 

pateko į kalėjimą užtai, kad 
, ji savo broliui atnešė, iškep- 

tą vištą, kurioje buvo įdėtas 
% . revolveris. Ji gavo 8 me

tus kalėjimo.
y.. Mūsų kaimynas “Kelei- 

—”—rri7? il^niIiiiht 4 Jcrimina- 
“ listą pažymėdamas jį lietu

viu ir geru kataliku.
. ri Tokių katalikų yra gana 

daug pas keleiviečiųs. Ke- 
leivietis, socialistas^ ’komu- 
nistas pakol viskas all right. 

y*-----Susirgo arba pakliuvo į ne
vį-----laimė šaukiasi prie katali-
X kų.

‘“Keleivio” Maikis irgi y- 
3 a katalikas tik neprakti
kuojantis.

Jerry Gedzium laivo toks 
lietuvis, kaip kad Pilsuds
kis. Jis, nė jo tėvai šų lie
tuviais nedalyvavo. zJį pa
laidojo lenkų kunigas Jlen- 
ry Zvvijeivski šv. Mykolo 
kapinėse. -Visur jis buvo 
žinomas kaipo “Jeirv the 
Pole,” . 'J..

•‘T°n*n t : p iro n / 
<rn1 hi. bpf

• ■i riT • • • .

Mylėk oyvenima ir my!
1 Norėdamas geriausiai atker mirtį, ir nebijok ne vieno; 

Syti įžeidusiam tave — nesek kito, — mirtis — gyvenimo d 
lėlė. .

Pasiryžus Atsisakyti
Jis. “Ta ranka, $ 

supa vygę, ‘ valdo pasąų
Jinai. —: uTai‘ žinąi; 

pavaldyk tu .pasaulį'truį 
o aš eisiu į'mūrius!’’ '

TuristaLJ važiuodami 
suomet kėliau ja? pagal- 
skirto surašo? Sekantis 
sikalbėjimas užgirstas V: 
noje, motinos šu dūktere

“Ar čia mamyte.'*

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sek^n- ~ J 
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių -iįį 
riasite). . .. < . 4

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau- \ >^j
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir 
4 balsam)_________________ _—1—4(fc. Jy

8. ‘‘DAINUOK’’ n Dalis (mokykloms ' ‘

ir chorams f grąžąs duetai, svajonių 
dainos)-----------------------------------------60t,*

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ- *
TA (solo arba duetas-, romantiiku-:. 
Ino ir meilės pilna J_______ ------ ------60e.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti <,,įgg 
koneerte, publikai -ustojus; patrio- 

tiška) ____ I_____ _ —------30e»-*-U

Vanago Plunksna (tekstas su ' -t-ls 
nurodytoms meliodijoms ir dekie- ' '£i| 
macijoms) ---------------------- ---------------

Spaudoje:

TU IR AŠ (ilga chorui daina: romane' 
t ška, įvairoė spalvos, lengvutė) 
^toLBIDŽfO UlEŠMfi (nelengviį S 

og. b '■ ; Aiftto pobūdžio, juoktis nertik.
,-Jeiiri) h.;.L ..

bikaduetui)—__3Čfe: :i '3. NAKTIS (basso arba baritonui .fr 6^ 
Zt (juoko daina; vyrų balsams. Serenada, lengva, gm^ J

..........’ - •
FORDUKAS (Poupuri » 14 1 

galima sudfia- t dainų. Vyrų chorui ir soprano,
na patinka)_30c.^ • daug, lengva dainuoti). ~ .

i. ’y / . r ' .‘i ‘ ,-.r f,’*?:- ■ . i. r:

Mokykloms radovėlį “Dainuok II (laĮi^’’.įmant <Įideliąių skaičiuje 
me didelį MU(xšimtį.- Chorams taip-gi nuolaida.

l y Za T tarp Lenkijos ir Lietuvos
’T -A ’ r.z ' / l| I ,z > .

~ * • .' ’ \Prašau priimti Pohe Pir-
Jaiknri nuomonės, kad prie minrnke mano aukštos pA- 
dabartinių tariamų priešin
gumų, skiriančių Lenkiją ir 
Lietuvą, santykiai tarp a- 
biejų valstybių ir ateity ne
gali būti normalūs. Tokju 
aiškinimu, Tautų Sąjungos 
taryba, rekomenduodama a- 
biem šalim pradėti derybas jo pavyzdžiu.—Aurelijus.

kyklos mergaičių per pra- 
kalbas gerb. L. Moterų ats
tovės P. F. Pikčilingienės. 
Aukavo šie: kleb. kun. F. 
Juškaitis, Lietuvos L. boną 
su visais kiuponais vertės 
$67.50, A. Vaisauskas ir M. 
Korbutas po $5.00; po $2.00 : 
O. Smilgienė,, M. Sandukier 
ne, A. Malinauskienė; po 
$1.00: M. Vilkaitienė, A. Za
leckienė, P. Maukus, E. Na- 
<ašinskienė, A. Vinčiūnąs, 
J. Mockevičius, J. Stankevi
čius, B. Tautvydienė, N. Pu-' šakojo policijai,' - kokie as 
zinienė, E. šeškau^kienė.' menys dalyvavo'Apiplėšime 
Smulkiais $2.00. Viso $95.50- Grand Trunk traukinio, ku- 
Visiems, ir ,visįoms; aukąvu- rių tarpe buvęs1 ir jos vyras 
siems : reiškiame * tiuoširdų Moteris sakė;' kad ji gir- 
ačiū. Taipgi dėkuojame klę- dėjus, kaip jos'vyras ir ki
bimui už suteikimą svetainės ti tarėsi vasari«ii20 d. Jvar 
ir gausią auką. Aukas per- dyti 
davėm p. F. Pikčilingienei.

Moterų. Sąjungos Apskr. 
maršruto rengimo

. Rast. O. J

7——
' ; Kovq 4 d. šk Kazimiero

K. draugija paminėjb sa
vų gi obe j o šv. Kazimi ei-o

Solo Dainos:
MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva)-------------- :-------------------------60c
AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) ________ 40c.

LITAI (baritonui':’ lengvutė, tinka 
“Menas,;Mokslas, Sportas” iš “Va
nago dunksnos”)--------------------- 50c.

GODELĖS (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “Van. Plun.”)----------- 60c.
STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos)-------------------------60c. /
DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal- H 
sui: lengva, graži)______________ 50c.

Chorams Dainos:
VILNIUS (patriotiška daina: ant
ras himnas) ------- ;---------- ---------------35c.

VĖJUŽĖLIS“ (2ga, lengva, lyriška <:» i r 
daina)-------—r-. - ..,,,^50..
VAKARO ILGESYS (romantišką, 
labai graži žr tinka jaunimui)—._
MUZIKA MlTZT 
vaiši ir dainuoti

.....-
. Mek nenusfc-

KBDeJE [minė dėl jo prašalinimo. Jis
—-y—žino, kad plačioji' visuome-* 

CHARLESTOWN, Mass. j0 darbus kaipo regis- 
vasąrio 29 d.—“ Jerry the finotojo įvertina. L -Ii 
Pote^yo nužudytas elek-1;

tuos į gubernatorius, ilabar' 
jam bus daugiau-sausų lai
mėti.

; t ! . . «\ ... t

Naujas Registruotojas 
ž

Viešųjų darbų komišijo- 
nierius AVilliams pranešė, 
kad jis paskyrė naują regis
truotoją George A. Parker, dėl 'Karmėlavos Ūkio 
-bur. ~\T--nij')< Anglijos prohi- 
bicijos administratorį. •

Spėja, kad valstijos tary
ba naują automobilių regis- 
truotoją patvirtins.

Naujai paskirtas regis
truotojas-Parker yTageras 
draugas bu v. JL'ėgislruotojo 
Good\vin. Jiedu kartu dirbo 
apie trys metai atgal.

P. Parker sako, kad jam 
bus lengva dirbti, lies Good- 
win įvedęs yra gerą tvarką.

Visi pripažįsta, kad Good- 
\vin yra daug padaręs suma
žinimui automobilių nelai
miu ; įvedęs daug reformų 
ir visiems lygiai tarnavęs ir 
visus lygiai baudęs. Nau
jasis registruotojas irgi vra 
pasižymėjęs žmogus.

ųų p
gerą sutarimą,, nuo- ku-1 
pareina taika”., turėjo! 

visai ypatingus san-, 
™' M* .Analogijos

o^nti kiams,esantiems tarp 
.P* e jį. valstybių; Tautų Są:~

jungos.narių, kurįos yra tai- 
■..(»s padėty...

Einant tąja pažiūra, pa
grista labai asmenišku Tau
tų Sąjungos tarybos rezo
liucijos interpretavimu, san
tykiai tarp Lenkijos ir Lie
tuvos nieko nęgali priminti 
egzistuojančius tauPr laųtų vienna? 1 "
Sąjungos narių mJrmialius “teisk man paįižiūnSt 
santykius,^bet atvir^čim y- kokia gjąndjęn di<

REIKALAUJA, KAD TEIS- Jeigu toks yra Tamstos aiš-( “Sereda”—kodėl? S 
MAS SUDRAUSTŲ ’ ^kinimas, esu priverstas pa-į “Tai jeigu sereda, 

STREIKLERIUS \ reikšti, kad I^nkijos vy?:turi būt yienna^n ; ’ 
------ riausybL netiktai negalėtų 

priimti panašią ■ Tautų Są- 
jungos tarybos rezoliucijos 
interpretaciją, bet įžiūrėtų 
tame rimtą pavojų taip sėk
mingai - pradėto Genevoj 
tarp Lenkijos ir Lietuvbs' 
pacifikacijos darbo pasise
kimui. - ';
' Todėl išvengti bet kokiam; į V 
galimam nesusim.itimui.• '

t ■ • ~* •

prašyčiau Tamstą aiškiai ir ’ ;
tiksliai, informuoti mane, palengvė
nori ar ne Lietuvos vyriau- ,lr s Ausmąi, jei 
sybė taikintis prie 1927 m. ? vargais, ir stengi 
gruodžio; 10 d. Tautų tiew sumažinti .̂ 
jungos taTybos rezoliucijos •
raidės ir esmes, ir”ar ji pa-’ “Viskas prap 
.siruošūsi tuč-tuojau pradėti ” ia^29 111911 °
derybas geriems kaiminyštes , t 
ir normaliems santykiams

šas yra i Vrdmv.’š1 » 
..Ęrarasti u tikėjimą 
'pfražn*5^ ■' i ‘ '*

naiei svimns. -—
Užsienių reikalų min’ri 

ris



Mirties jūros brangenybių 
eksploatacijos darbą dirbsią 
apie 6,000 darbininku.

NUO PRASTO APETITO IR 
PRAŽUDYMO JĖGŲ

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra Indomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklu.

* Kaina 40 centą — 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

Sodomo-Gomoro Akcine 
Bendrove

•kad sliekai lyg 
1: ir tai daro 

kietą. šavo> jnlvrtio lukštą 
brūžvdami a skries sieneles. 
Tas 
garsą,. į

ŽV. KAZIMIERO R. K. D-JO3 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jaroša,

225 L Street, South Boston, MaM. 
Vlce-Pirmininkas — Jonas Grubinskas,

24 Prescott St., ReadviHe, Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,

405 Third St., South Boston. Masu 
Finansų RaStininkas — M. šeikls,

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass 
Iždininkas — V. Balutis,

86 Mercer Street, So. Boston, MaM. 
MarSalka — P. Laučka,

393 Fiftb Street, South Boston, Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu 
vaL po pietų. Parapijos Sa4ėj, Septin 
ta Gatvė. Soti th,Boston. Mass.

Jau išėjo'iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms' imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų.' Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “Darbininke’’ 

366 Broad'ivay, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.

Pirkite visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti.

Sakoma, kad gali grįžti 
Palestinos garsieji laikai: ji 
galėsianti vėl vaidinti svar
bų vaidmenį tautų gyveni
me. Palestina vėl tapsianti 
šalim, “kur pienas ir medus 
ieka.”=-> • . ' r

00—0 H10 I8»l

taip maistas duoda energijos 
žmonėms ir gyvuliamsu-kad 
jie galėtų savo gyvenimitf 
funkcijas atlkti. Iš maistu 
gauta energija~yrą. ne kas 
kita, kaip. ta. energija, kuri 
yra reikalinga išskirti rūgš- 
tigami. Tuo' būdu, augalai 
tam tikra prasme sukrauja 
saulės spindulius savyje, ir 
anglis yra senovės didelių 
augalų likučiai, kurie yra 
susikrovę daugybe saulės 
spindulių per šimtus tūks
tančių, o gal milijonus me-

IR SLIEKAI DAINUOJA

Ligi šiol buvo manoma, 
kad Sliekas esąs visai tylutis 
padarėlis, lijekam ir niekada 
negalįs pasigirti savo balsu. 
Tačiau paskutiniai moksli
ninkų bandymai parodė, kad 
jis turi balsą ir net gali dai
nuoti. Tai ,padarė vokietis 
profesorius^ Mongoldas ir 
New Yorko . miesto muzie
jaus d-rafe’ JRudemannas. 
Patyrinėję ilgesni laiką slie
ku gyvenimą, jie įsitikino, 
kad sliekai tikrai išleidžia 
tam tikrą ^alsą. ypač pra
slinkus lietui, jei būna švel
nus oras. Tada jų balsas 
panašus į neaiškų, bet gražų 
zirzimą. Vokietis mokslinin
kas mano^kad jie “dainuo
ja” snukučiu jį greit išžio
dami ir vėl sučiaupdami. 
Tuo tarpu amerikietis yra 
visai kitčfljaos nuomonės. 
Jam atri

> ir smtlil
JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Daug žmonių yra silpnų, nervuotų, 
neramią, silpnu ir sergančių iš priežas
ties turėjimo prasto kraujo, suirusių 
virškinamų organų, kurie vėlai grįžta 
namo,, pražud o savo tsiprumą. Tūks
tančiai kurie randasi tame stovyje, su
randa didelę fizinę ir protinę pagelbą 
vartodami Nuga-Tone, tai lankiausios 
sveikatos, stiprumo ir energijos būda* 

: vejančios gyduolės.
Nuga-Tone yra rekomenduojamos dėl 

sustiprinimo prasto apetito, nervišku
mo, gasų, skilvio ir žarnų trubelių, už
kietėjimo. galvos skaudėjimo, svaigu
lio. koktumo, tulžies ligų, pūslės ligų.- 
nusilpusių ir prastai besijaučiančių iš 
ryto abelno kūno nusilpnėjimo, prara: 
dimo svarumo, nemalonaus burnoje 
kvapo, apsivėlusio liežuvio," neveikian
čių vidurių ir abelno nusilpnėjimo. 
Nuga-Tone yra garntuojama. kad jums 
Išgelbės. Bandykit jas per 20 dienų, jei 
nebūsit užganėdinti jmsekmėmis. grą
žinkit likusius ten kur pirkote, gausit 
savo pinigus atgal. Nusipirktt butelį 
šuitf<TieriblTe Atokioje vaistinėje, tik žiū
rėkit kad gautumėt Nuga-Tone. Imi- 

•sopoA tuinppi uja sofpu’ 
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į rankas paduotas maisto 
gamybos raktas. Gal būt, 
kad šis anglų chemikų atra
dimas duos pradžią naujai 
didelei pramonei, panašiai, 
kaip azoto druskų gamybai. 
Manoma, kad dabar kasdien 
iš .oro a^ntiTgrra pagamina
ma per -1,000 tonų brangių 
trąšų. Gal būt, netoli yra tie 
laikai, kada oro angliarūgštį 
bus galima paversti cukrum, 
dažais ir benzinu?

Jei dabar pavyko chemi
jos institute padalyti tai, ką 
lig šiol galėjo padalyti tik 
augalai, tai tuom žmogui yra

SUS1PAŽ1NKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje, ir; 

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

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

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

spindėjimas, ir turįs žydrą V "V — f* A vpusseseli.

/rJENKLAI

Paskutiniuoju laiku laik
raščiai praneša, kad Mirties 
Jūrai eksploatuoti yra susi
kūrusi didelė “Sodomo-Gb- 
moro” Ak. B-vė. Bendrove 
ruošiasi greitu laiku tiekti 
geležinkelį nuo Halfo iki 
Mirties Jū/os. Pasinaudo
jant geležinkeliais mano
ma lengvai išnaudoti Mir
ties Jūros iki šiol dar neju
dintus turtus. Specialistų 
apskaitymu, jūroje plūdu- 
rittoją apie 12 iniliardų tonų 
magnezinio chlorido, 1,3 mi- 
liardų lomi kali, 853 tonai 
bromo -ir 12 _ miliardu tonu 
kali, 85.3 tonai bromo ir 12 
miliardu tonų matrocslorido. 
Žinoma, tos skaitlinės nėra 
dar galutinai patikrintos. 
Tačiau ir tos leidžia many
ti, kaiKMirties Jūra slepia 
savy daugybę turtų.

Laikraščių tvirtinimu, tos 
.žinios esančios labai svar- 
’bios šventraščio tyrėjams. 
! Žinios patvirtinančios Sodo- 
j mo ir Gomoro žuvimą, apra
šytą Moz. 19. Tuo pasida

irančios aiškesnės ir prana
šystės apie Palestinos atei
ti.

Tel. So,. Boston-4)823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER
- (KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
01šio valandos:

nuo 0 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
tr nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėidieniais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas

a ” I ANT BcNDOu_ ’
VALDYBOS ADRESAI I “Darbininko” narna, vyri p E 

didelė kran- 
n ®-PtnntaWfe^ Ona zuionfenė.,.. tnvė. Tinka sandeliui, dirbtu- 

r, Šiaip kokiam btauui
tSeįfne Prieinama- Klauskite

n^^stl°lIįks S®*““*' “Darbininko” Administracijoj
29 GooM St, W. Rosbury, Masa. .T; *, t J

ŲkiininM — Ona Buntuiiut*, , 366 Broadway, So. Bostin. TeJ 
105 8th So. Boston* 1£&ml m aaoa

Tvarkdar* r- .Ona MlztfB. UoZVr

kad visus žmogaus kūno 
judesius atlieka 520 raume- 
nu; .

kad, vidutiniško ūgio žmo
gaus kūne yra apie 5 litrus 
kraujo; <--i; ' •

kad giedrą. naktį'dangun 
pažvelgęs paprasta akimi ne 
begalibę ^yąigždžių matai, 
bet tik apie 2—3 tūkstan
čius £ .

Dėl ko salėtą dieną yra 
žydras dangus. Todėl, kad 
tyriausiam ore yra milijar- 
dalelyčių,.kurios nors ir ne
apsakomai (Diažos yra, bet 
saules apšviestos atspindi.

t ir išduodąs 
, kaip vienas 

mano, i *cpH»avimą, o ki ta s 
' * i 'tJE . >. s •-

— į smuikavimą.

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

PRADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!
ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ

South Boston’e
Kampinis namas su krautuve ir dvi šeimynos po keturius kambarius. Yra 
Blektra, gazas ir skalbynės kiekvienai šeimynai. Kaina 86,500.

šeimynų medinis namas, netoli Dorehester Street. 3 šeimynoms po tris 
Kambarius ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Rend'j atneša $S45.00 j metus. 
ĮffiįOl . Lengvomis išlygomis.
| 'IrUt? šeimynų medinė stuba ant W. Sixth Street, prieš pat švento Rožan- 
Buus bažnyčią. 3—4—i kambariai su, [taisymais. $3,7C9. Lengvomis išly- 
BMnis.
> So. Bostone, netoli Do<->hester Strceto šešių šeimynų medinis namas: 2 šei- 
laynos po 3 kambarius ir ■< šeimynos po 4 kambarius. Elektra, gazas, skalbynės, 
■Helis'kiemas. Remiu atneša XI,2M per metus: kaina SS.500.
^Puikiausioj vietoj South Bostone ant Marine Rond, dviejų šeimynų naujas 
■amas. Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambarin it priėmimo sale. 

peAhtrame aukšte 6 kambarini ir taipgi saulės kambarys. Yra piazai. Kiekviena 
t-8eimyna turi savo atskirų šilto vandenio šilnmų. Visi naujausios mados jtai- 

Vieta dėl garaclžių. 14..7M).
Roslindale

\ Netoli Wasbington Street 3 šeimynų medinė stnba su visais įtaisymais, prie- 
HjMtiniai ir užpakaliniai piazai, trys štymo pečiai. $12,800.
BfeV, East Bridgewater Farma
K.jO akerių žemės 10 kambarių stuba. yr-i elektra, vanduo, šilumar 20 karvių ir 
ĮOkiitHų fanuos mašinerijų. Kaina $14.000. v
Eį,’ - mns vra dautj namif krautuvių ir farmtf anf^ardavinu) ir 

ixmainvmo katrų č'a negalime numinėti.
BprtjRAUDžIAM .automobilius, forničius, gyvastį ir namus nno ugnies ir ne- 
Ehkniu. Parduodame anglius ir malkas.
BL' Aš I ŽLAIKAC PINIGŲ SIUNTIMO IR LAIVAKORČIŲ 

PARDAVIMO SKYRIŲ *
^gtetkale kreipkitės pas:

• A. J. KUPSTIS
Ig32 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

K**.- Telephone South Boston 1662—1373 . * i ■

A*


