
DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

KAINA 5

kad į Važiuoti

pavojus ir

Unijos

Lenkai labai pasipilti 
šiuo Brazilijos žygiu. I 
kii spauda priduria, kad 
pač lx‘gediška esą tai, 1 
lenkus laiko kultūriškai 
išsivysčiusia tauta kaip 
ta valstybė, "kurioj gyv

iiavo. • ■ ■—-

Tautu Sąjunga pe:

Net Brazilija pripažįsta le 
kus nekultūringais

Prem. Voldemaras-atsi 
sakė važiuoti Genevopj

'viršų ant plieninių rėmų pirmojo viso 
s gariniais ratais. Šiam laivui nereikės 
>, kad paleidus garinių ratų “pūtimo

Vyras is Uhieagofi kreipėsi 
į prohibici.jos biurų prašy- 
damas darbo kaipo prohibi- 
cijos agentas sakydamas:

“Aš turiu du ar tris žmo
nes, kuriuos aš norėčiau už
mušti, ir aš norėčiau tą pa
daryti prisidengęs valdžios 
leidimu.” #

ant to lai- 
krieno ne-

kultūriniit atžvilgiu * 
žentai. *<»-•?*•

LIETUVOS PINIGŲ SUMA

APYVARTOJE
•KAUNAS. — Dabartiniu 

metu - Lietuvos popierinių 
pinigų Į apyvartą paleista 
100 milijonų. 860 tūkstančių 
Jitų. Jn padengimas toksi 
aukso fondas 33 mil. 215 
tūkst. litų rr- svetimos tvir
tos valiutos 57 mil. 122 tūk
stančiu litų. " • *'

lio mėnesy.
Taip pat atidėjo Rumi 

n i jos ir Hungarijos byl 
Rumunijos atstovui atsisa 
kius• priimti Sąjungos p 
siūlymą. ,

Hungarijos^ su Rurmmi; 
ginčas kilo dėl Hungariji 
ūkininkų Transylvanij’ 
reikalavimų.

Križauskas ir Mazauskas 
( Trakiškių- sodž.); J urgis 
Jurkiūnas (Graužiškių so
džiaus) ; Jonas Peičius 
(Raistinių sodž.); Paznėkas 
(Šlynakiemio sodž.) Asta- 
nas Šupšinskas (Valinčių 
sodž.); -H&minykas Kuosa 
(Agurkių sodž.) ; BilkevL 
čius C Tau rusiškių sodžiaus).

Visi jie ,kaltinami iš 108 
B. K. stt. ųž tai, kad nuo 
1919 ligi 1927 metų neva 

, prigulėję prie Lietuvos Šau
klių Sąjungos, laikę ginklus, 

puldavę ginkluoti lenkus ir 
tt. Visi suimtieji neturtin- 

Numatoma, 
kad byla užtruk* kelias die-

.. J ‘ * i i ’ ■ a|S
Viena prancūzųf oriai' 

dirbtuvė stato Lenkijos 
sakytą didelį orlaivį, kur 
šia vasara lenkai skris i 4 C i

okeanu į Amerika. Ori 
vis bus pavadintas “Bal 
sis orelis.”

WASHINGTON, D. C.— 
Kovo 7’ d. Senato komisija 
pradėjo tyrinėti minkšto
sios anglies kasyklų streiko 
padėtį. Pašaukė daug liu
dininkų iš darbininkų ir iš 
kompanijų pusės.

Pirmas liudijo John L.

Vasario mėn.- 16 d. Apy- 
i gardos teismas Suvalkuose 

į. pradėjo nagrinėti 28 lietu- 
vių bylą. Teisman patrauk- 

i*ti šie asmens: Kazvs Miėl- 
kus, Juozas Jurkiūnas^ Pet-

* Tas ValinČius, Juozas Luko- 
■i'ševičius. Motiejus Markeri- 
^fins,’J’iiozasKibyšiš,Jūo- 
į zas Vaznelis, Juozas Krauž- 
w lys, Juozas Stanelis ir Juo-
* zas Kereišis (Vaitakiemio 
J, sodžiaus); Jonas Danilaus- 
g kas, Vincas Vitkauskas, 
L Kazickas ir Stankevičius 
^(Šilainių sodžiaus); Jurgis 
į Savickas, Jonas Ivoška, 
^ Vaznelis ir ValinČius ((Va-|gi ūkininkai, 
y linčių sodžiaus); Jonas Sta 
J skevičius, Kastas Cibulskas, nas.

j^^rsekiojimų metu tarp' 
kitų lietuvių buvo suimtas 
Ir mokinys T. Sukackas. 
Buvo kaltinamas už tarna
vimą 1919—20 m. lietuvių 
kariuomenėj ir atsėdėjo 
4^/2 mėn. Lukiškio kalėjime. 
Šio mėn? 15 d. buvo teismas 
Vilniaus apygardos teisme.

Teismas nerado jokios 
kaltės ir mokinį Sukacką iŠ- 
teisino. Gynė adv. Jasins
kis.

“Vilniaus Aidas” dėl to 
klausia, už ką sėdėjo apie 5 
mėn. kalėjime.

UNIJOS NERAMU
Lenkų Policininkai Padeda 

Vagims

KAUNAS. — Vasario 16 
d. apie 15 vai. Pribonių miš
ke, Trakų apskrity prie pat 
demarkacijos linijos mūsų 
pusėj rasta dviejose vietose 
nupiauti 4 medžiai. Tą pat 
dieną apie 19 vai. prie nu
plautu medžių atvyko su 
dviem vežimais du piliečiai 
iš Vizgirdų kaimo, okupuo
tos Lietuvos, ir apie 5 len
kų kareiviai iš Skopsko 
sargybos ir norėjo nuplau
tus medžius nusivežti. Mū
sų- sargybinis p>lū^ -Leona^ 
vičius Antanas bandė atvy- 
kušiiri piliečius. suimti M

ers of America pirminin
kas. Jis pasakė, kad di
džiausia atsakomybė dėl ne 
pavydėtinos angliakasių pa
dėties krinta geležinkelių 
kompanijoms, nes jos susi
tarusios reikalavo numažin
ti kainas už anglis. Kad tą 
atsiekus jos patarė suardyti 
unijas ir numažinti darbi
ninkams algas.

Lewis sako: “Consolida- 
tion Coal kompanija, kurią 
kontroliuoja Rockfeller ir 
Pittsburgh Coal kompanija, 
kurią kontroliuoja Mellon, 
Jungt. Valstijų iždo sekre
torius, 7)11101111008 sulaužė 
sutartį su unija ir pradėjo 
samdyti neunijistus darbi
ninkus.”

John Lewis pasakė kaip 
žiauriai anglies kasyklų sa
vininkai elgiasi siTdarbimn- 
kais ir kaip baisiai juos iš
naudoja. Tą visą darą su 
policijos ir detektyvų pagel- 
ba. Teismai, kurie išdavė 
visokius indžionkšinns prieš 
darbininkus, visai suparali- 
žavę darbininkų unijas ir jų 
veikimą. ,

Leris reikalavo, kad teis
mų galę prieš darbininkus 
Senatai aprubežiuotų.

- - - ’* ■ •——1 f • -

junga nutraukė savo pose» 
džius, nes negalėjo išsklai- 
dyti debesų, kurie slankioju 
Balkanų .padangėse.

Lietuvos-Lenkijos byla vėl 
atsidūrė Genevoje. Dabar 
ar tik ne lenkai bus pradek 
je dėl vilkinimo derybų. Be 
to, Premieras Voldemaras^ 
norėjo, kad Tautų Sąjungos 
atstovas' dalvvaūtų Lietuvos- 
Lenkijos derybų posėdžiuos 
se kaipo liudininkas. ' /-’J 

- Prein. Voldemaras iš pŽĮjjl 
tyrimo žino, kad lenkai nesi 
šilai ko savo žodžio, su vie^ 
n« ranka sveikinasi, b Stį 
kita kardu kerta. Bučki® 
su Pilsudskiu brangiai kaj^

Darbininkai kasyklose tu
ri gauti aukštesnes algas, 
nes jie nedirba pilną laiką. Į: 
Jų darbas yra sezoninis.

Beto, mainierių darbas y- 
ra pavojingas. Skaitlinės 
parodo, kad iš šešių darbi
ninkų vienas užmušamas. 
Darbininkai už tą mažą at— 
lyginimą užmoka brangia 
gyvybės kaina.
Kasyklų Savininkų Atstovas 

Atsisakė Pasakyti Kiek • 
Kompanijos Padaro 

Pelno

AVASHINGTON, D. C.— 
Kovo 8 d. buvo pašauktas 
Pittsburgh Coal kompanijos 
vice-pirmininkas C. E. Lesh- 
er paaiškinti ir atsakyti į 
Levis’o padarytus užmeti
mus. /

Kadangi Lewis įvardijo 
Melioną, tai Senatorius 
Wheeler pareikalavo šėri- 
ninkų sąrašo. Lesher paža
dėjęs pristatyti.

Senatorius 'Wagner is* 
New York paklausė Lesli- 
er'io kiek kompanijos kas
met padaro pelno. Jis atsa
kęs, kaį to nežiną*. Kada

Vasario, 16 d. Kaune įvy
ko Lietuvos Bajorų Drau- 
gijos steigiamasis susirinki
mas. Draugijos steigiama- 
jan komitetai! išrinkti: ku
nigaikštytė Sofija Klemes- 
tina Oginskaitė-Jasaitienė, 
kunigaikštis Jonas Gedimi- 
nas-Beržanskis - Klausutis, 
Donatas Malinauskas, Mi
kalojus Šleparičiits^ Stanio 
"lovas Bifąutas ir Jonas Mih- 
daugas Masalkis.

Steigiamasis komitętaš ta 
pat dieną sveikino ReSpubl. 
Prezidentą, jo asmeny nar- 
šią ją Lietuvos kariuomenę. 
Lietuvos visuomenę ir vy-*

panijų viršininkais kova 
pertraukta ir senato komi
sija pašaukė liudyti moterį 
astuonių vaikų. Ji pasakė, 
kad Pittsburgh Coal kompa
nija išvarė jos vyrą už tai, 
kad ji “jierdaug kalbėjo.,” 
Moteris kalbėdama apalpo 
iš nusilpimo, Vėliau atsL. 
gavus kiek, sėdėdama, pasa
kė kad ji nuėjus į kompa
nijos krautuvę gauti vai
kams batukui, tai krautuvi
ninkas pasakęs: “Jeigu aš 
tau duosiu batukus, tai tu
rėsiu sulaikyti maistą.

Liudininku buvo pašauk
tas ir jos vyras p. Baru. 
Čia įvyko susikirtimas tarp 
advokatų ii- senatorių. Kom
panijoms buvo per skaudus 
liūdymas moters astuonių 
vaikų. /’ .
- Tai tik viena moteris už
gavo baronų jausmus, o kur 
tūkstančiai badaujančių ir 
pusnuogių moterų ir vaikų. 
Moterų ir vaikų ašaros ne- 
sugfraudins beširdžių darb
davių, bet parodys pasau
liui, kad kultūringoje šalyje 
yra dar tiek daug vergijos 
liekanų.

vilkino pradėti (lervHas n^ 
kam reikalingas Tautų SąV: 
jungos atstotas.

1’reni. Voldemaras telfr^ 
gramu atsakė, kad jis ncgst-f 
lįs važiuoti į Genevą,' nėsN 
}w*r maža laiko duota priši<- 
rengimui.

Tautų Sąjunga gavus tb< 
kį atsakymą, Lietuvos-Lefi^ 
kijos bylą atidėjo iki kitCk;

• t 1

sausio mėn.“5 d., atvykęs pas |Lewis, Unifed Mine Work 
sūnų Jonas .Žemžickas iš 
Ukmergės, š. m. vasario 
mėn. 15 d., sulaukęs 116 m.
8 mėn. amžiaus, pasimirė. 
"Velionis gimęs Šeduvoj, o 
gyvenęs visą laiką Ukmer
gėj.

Velionis gimęs 1812 met.
birželio mėn. 2 d.

• Brazilijos vyriausybe' 'V?* 
siškai ūždraudė lenką 'emi
grantams įvažiuoti į Brazi
liją. Brfizibjos Vyriausybe 
pripažino, kad lenkų rmb 
grantai yra ahkščiausiam 
laipsny nepageidaujamas e-" 
lementas dėl jų analfabctiš- 
kumo, - žrirm : knltūrimu rasės,
laipsniu irr »koūiunistinm ~ 
tendeheijų

sargybiny smarkiai šaudyti. 
Sargybinis, norėdamas api

• ' - ■ , * -Y . . . . ,

ginti iškirstus medžius, ir- 
’gi iššovė ir po 10 minučių 
lenkų kareiviai su piliečiais 
pasitraukė. Tačiau vasario 
11 d. apie 6 vąl. lenkų ka
reiviai su tais pat piliečiais 
vėl atvyko prie nuplautų 
medžių ir pradėjo juos 
krauti į vežimus, lx*t, pamar 

k tę mūsų.sargybiniu s, .apšail^Lmtū^ kuris 
dė ir su dviem medžiais pa
sitraukė.

Naktį į vasario 7 d. Tra
kų apskrity' nrioli demar
kacijos linijos lenkų pusėj 
buvo girdimas šaudymas po 
4 Tk daugiau šūvių iš karto. 
Prasunkus kelioms minu-* ■ • 
tems, šūviai vėl pasikarto
davo, bet jau kitoje vietoje, 
Šaudymas tęsėsi apie 45 mi
nutes. į ■’/ ž J ; į 

Esamomis žiniomis, iš len
kų pusės buvo gaudomi kon
trabandininkai su gyvuliais 
ir tabaku. Turmanęuo'Se. o- 
kupuotoj Lietuvoj, pakeis
ta visa Sargybą, taip pat ir 
kitose vietose.

unijos advokatas paklausė 
ar taip, kad kompanijos pel
nas 1917 m. buvo $14,(XX),- 
000, 19.18 m. -*— $9,000,000, 
1919 m.—$4,500,000. Lesh- 
er pasakė, kad jis į paklau
simą neatsakysiąs.

Vyrą Paleido Nuo Darbo 
Dėlto, Kad Jb Moteris 

“Perdaug? Kalbėjo”.*
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for everyone
- * » ‘4 i

Jiterątūraę

tarini

I-ju laipsniu, Duc

COUGh

dar vieno lietuvių ė- 
odunės vaito Andru- 
kuris nesenai patsai

CCų (yj. 

Cou&fį

IR JUS PADARĖT VISUS PRISIREN6IMUS, KAD 
MIEGOJUS NEOELIOS RYTĄ KIEK TIK JUMS 
PATINKA

LIETUVOS 
■ ŽENKLAI

KUOMET JUS ESATE KELIONĖJ VISĄ SAVAITE, 
NEGALĖDAMAS UŽMIGTI VIS PASOKAT NAKT

YJ KELIS KARTUS

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
' VILNIUJE

Vasario mėn. 7 d. rytą ne
toli Basų kapų buvo raštas 
lavonas. Atėjus policijai ir 
apžiūrėjus, pasirodė, kad 
tai esąs 13 numerio įgalio
tinis, bateiuvis N. Izra&ius 
Švartargas. Jokių žmogžu
džių pėdsakų dėl iškritusių 
tą Uaktį sniego, nešusėkta. 
Užmušta žvėrfSkiausiu bū
du: visąme kūne rasta ke
lios dešimts žaizdų, ‘rankų 

I gyslos supjaustytos. Suba
dyta peiliu taipogi1 veidas, 

I Pinigų, kuriuos nužuĄytą- 
įsai jturejoprie savęs, nelies-

KIEK YRĄ PRADŽIOS MO
KYKLŲ VILNIAUS 

KURATORIJOJ

Vilniaus Kuratori j os ži
nioje yra šiuo laiku virš 2t 
tūkstančiu,: pradžios mo
kyklų, kurių skaičiuje Vil
niaus vaivadija turi 1156 
mokyklas ir Naugardėlio — 
1046. Į tą skaičių neįeina 
privatinės^mokyklos.

A. High Schools, mokančios vaikus daugelio 
brangintinų dalykų, ir kolegijos, universitetai, val- 

ir privatiniai prirengia studentus, advoka
tais, mokytojais, inžinieriais, taip pat įvairios rū
šies pirkliais ir pramoninkais.

Pamoka 2 A

^1. K. Ar geras dalykas mokyti raukų darbų 
mokyklose?

A. Taip, kad vaikai taptų įgudusiais darbinin
kais tuose darbuose, kokius jie pasirinks apleidę 
mokyklą; . —L

2. K. Jei vaikas negauna profesinio išauklėjimo, 
kokį darbą jis gali gauti, užbaigęs mokyklą?

dnęsis, kad jis- piemenį 
arėjęs nužudyti, o tik taip 
jį ^pagniaūžęs.” Jis 

“spustelėjęs,” o tas ėmė

^TAI KUR AS MIEGOSIU KIEK\

’^ok juspąkanoi f

KAUNAS.—Nesenai bu-į 
vo kilęs ‘"Lietuvio” ginčas 
su “ Liet.. Žiniomis.” dėl 
Plečkaičio. Ginčas buvo 
baigtas tik tada, kai “L. Ž.” 
redaktorė p. F. Borikevieie- 
nė nuėjo su socialdemokra
tų partijos c. komiteto na
riu p. Galiniu pas vidaus 
reikalų ministerijos piliečių

— Šri pasisiauščlifl
Jis vieną dieną atbėgo į, Baltuosius Namus Washingtone 
“apsiavęs” su naujais ““flaperiskais” batukais.

nUmirė.  -------- -———-
U£ tokį “spustelėjimą’ 
ariuomenės Teismas jį nu 
isė-kalėti ligi gyvos gal

kyti mokyklą paprastai tarp 8 iki 14. metų.

11. K. Ar būtų gera, kad vaikai ir po 14 metų ‘ . 
lankytų mokyklas? . . ?

y '.KAUNAS. Atsargos pulk 
Įeit. Bukokas, buvusis vy 
Iriausias karo cenzorius ii 
trKario” redaktorius, Tei 
augumo ministerijos pa 
skirtas Kaišiadoriuose. tar 
Hytoju.

7. K. Ar kiekvienam yra reikalinga mokėti skait-
liuoti? e - <- - -

■
A Taip, kad žinotų gerai vesti savo reikalus.

8. K Ką daugiau turi kiekvienas žinoti? — v į
• t ‘ ■ ___________

Ą. Kįekvįęnąs, turi žinoti kaip palaikyti ♦ savo 
sveikatą ir kaip atlikti kokį nors naudingą darbą.

, ■ 9. K. Ko moko vaikus pradžios mokyklos? /

A; Jos moko skaityti, rašyti/ spelinti, skaitliuo
ti, sveikatos, Istorijos, teisių ir profesinių’darbų. ——-•

— ■ 11 » f ■■ ■■■■■■ ^ii
JįįS MANOT, KAD GERIAU DABAR Jl/S 9UTtf-

M ET ROLELIU DfRBTUVEJ

' fš ?' r?*-- <
<N U TILK / M ANAI,KAD TU**)—

DAINUOJI RUSIŠKĄ UZMUg

KAS NORS VIS ATIMA GYVENIMO DŽIAUGSIU
z

SUĖMĖ AGITATORIŲ

Kavolių k., netoli Ežerė
lių, policija sugavo įtaria
mą komunistą agitatorių 
kanasinską, kurio* ieškojo 
ilgoką laiką. Jis varęs tarp 
tamsesnių žmonių komunis
tinę p r<i pūga ūdą. Suimtasis 
atgabentas į Kauno kalė ji-

BYLOS, BYLOS

SUVALKAI
3 ir 4 dienomis Suvalkų A- 
pygardos teismas uždaryto
mis durimis nagrinėjo 5 
Punsko apyl. lietuvių ir 1 
žvdo bvla. 4 d. vakare ta- 
po paskaityta sprendimo 
sentencija: J. Bencevičius 
nubaustas 6 metams sun
kaus kalėjimo, J. Kalkaus- 
kas ir Geršonas — 2 m. ka
lėjimo, J. Kalkauskas — 1 
met. kai., Praleikienė — 6 
mėn. kalėjimo ir R. Mente- 
lienė išteisinta. Pastarie
siems penkiems pri skaityta 
prevencinis areštas? ' Teis
tieji buvo kaltinami 111 B. 
K-

VAITAS INSPEKTORIUMI

RODUNE. Rodunės lietu
viai be garsaus klebono su- 

Įsi laukė 
Pliko, B 
konies, 
tik ką išmokęs pasirašyti, 
pradėjo i visas puses trimi
tuoti, kad Vigonių lietuvių 
mokyklos mokytojas neturįs 
pilnų kvalifikacijų ir todėl 

I negalįs- mokytojauti. Kad 
parodyti savo ponystę, pe
reitais metais gruodžio mėn. 
lankėsi Vigonyse su Smūgi
nių lenkų mokytoja ir sura- 

Išinėjo vaikus grasindamas 
I bausmėmis, jeigu neleisią į 
I lenkų mokyklas. Žinoma. 
I pradėjus valdyti mokykląs 

,1 bemoksliams vaitams, nieko 
I stebėtino, kad lietuvių, mo
kykloms sunku beišsilaikvti.■ 1 * * ' 
Vienok žmonės yra karštai 

I pasiryžę ginti lietuvių mo
kyklas nuo visokių Andni- 

Ikonhi ir kitų Žiegždrinių. 
Į kurie už gardų kąsnį parda- 
I vė savo vardą.

IR KMP TIK JUS NORITE UŽMIGTI, SALINIA
ME KAMBARYJE GULINTIS ŽMOGUS PRĄDE'

DA SMARKIAI KOSĖTI

’ r-
į KAS TAI H-------1 _ _ ą

1 7 ■■ ■■ •

tiniais sumetimais juo la 
Vasario biau, kad pas jį rasta kvi

tas, liūdijąs apie sąrašo į- 
teikimą. Tardymas veda 
niąs.

A. Jei vaikas neišmoko jokio ypatingo darbo, 
jis gali gauti tik prastą darbą ir menką atlygi
nimą.

3. ' K. Ar protinga kad vaikai būtų ilgiau mo
kykloje išmokti kokį nors darbą? , ,

A. Taip, nes jie gali gauti geresnį užmokėsiu, 
gali greičiau..pakilti ir turėti paštovųTdarbą.

4. K. Kokių naudingų darbų mokoma profešnš- 
se mokyklose vaikams?

A. Dailidystės, mašinų dirbtuvių praktiškos e-) 
lektros «vžčdSdjnno; staliaus ir kitų.1 t
- 5. K. Ar yra profesinių mokyklų mgiyutamg? '/ -

A.~Toip, jus mokomos namų ruošos, virimo, štai--------------- -

vimo, puošimo.
(Bus daugiou)

to knowhow 
if.

A .Vešliu order to copdųct hįs bųsįness affairs.

8. . What else should every one know? +-
» . Z '

A, Every one shoųld know how~to keęp healthy 
and how to pertom some fiseful vvork.

/ ■* i 1

9- Q. What do" the elemęntary schools tearti 
children? . .

A- They teach children reading, writing, spell- 
ing, arithmetic, health, history, ęivics, and vocatao- 
nal \vork. • ' •; '

10. Q. Mušt every child attend school in Amer- 
ica? __  ■ t. . -

----- A. Yes, in all of our Statei), all ehildron mušt, 
attend school usually betiveen the ages of 8 and 14.

H. Q. Would it be well to tave all children 
continue in school after they are 14?

A. Ves, 'beeause llie children who make spceial 
efforts to stay in school usually succeed in life 
better and are better citizens than those who leave 
at 14. \\ t ; '

12. Q. Whaf other ldnds of schools are provided 
for children after they have finished the work in

GEDIMINO ORDENAI VA- 
I^ .TIKANO DVASIŠKIAMS 

KAUNAS. — Sąryšy su 
K1' konkordato sudarymu, su 
• _ Šventuoju Sostu ir ratifika- 
i^cijos dokumentų pasikeiti- 
| mu 1927-m. gruodžio m. 10

Šv2 Tėvas apdovanojo or- 
-Liet. R«^pWrkoa ■„ 

E j*reBidentą, A. Siuetuuą, Mi- - 
Į iristerį Pirmininką ir Už- 
tsienio Reikalų Ministerį 

Eprof. Voldemarą. Liet, lga 
| lietą Ministerį prie Vatika- 

K no ir pasiuntinybės sekreto- 

k Todėl Respublikos Prezi- 
E dentas per Lietuvos pasiun- 
l^.tinį prie Vatikano apdova- 
fc-fmjn _ Gedimino orderiu: Į 

Kardinolą Pietro Gasparri, 
u Šv. Sosto Valstybės sekre

torių.
Franceseo Borogongini šv. 
©Ošfo ypatingiems bažny- 

' (Sos reikalams sekretorių — 
| • I^-ju laipsniu, Monsignorą 
| Guiseppe Pizzordo Šv. Sos- 
? to Bendrųjįt reikalų pava- 
t duotoją. slaptos kanceliari- 

Įr jos sekretorių—Il-ju laips- 
|niu, Monsįngnorą Uietro 
Kfziriaci ^v. Sosto ypatin- 
t ^iems reikalams sekre*to- 

gyriaus pavaduotoją.
Ordenus išveš ir iškilmin- 

| gai įteiks Lietuvos atstovas 
U prie Vat ikano dr. Šaulys.

Staškevičių. -—-x. ----- —4
Direktorius pareiškia kad 

Plečkaitis, buvęs Seimo ari-| 
tovas ir žymus šocialderiio-1 
<ratų veikėjas, tikrai slapta 
dirbo žvalgyboj ir turėjo du 
slapi valdžių: “Pažįstamas” 
ir “Draugas.”

Už tą savo darbą gauda 
vo mėnesinį atlyginimą. Jei 
duodamos žinios būdavo itin 
svarbios, tai, be mėnesinės 
algos, dar gaudavo ypatin
gų atlyginimų, kurių vienas 
siekė net 2,180. litų. Šiaip 
jis gaudavo po 500 litų: Nie-j 
ko sau suma! Bet reikia 
atsiminti, kad Plečkaitis 
gaudavo ir atstovo algą. 
Vadinas, tariamasis “prole
taras” gyveno, kaip tikras 
“buržujus.”

Toliau direktorius pareis^ 
kė, kad V. R. M. yra Pleč
kaičio raštų ir paties pasi
rašytų parašų. t

Tačiau dokumentus pero
■ dyti atsisakė, nors, prirei

kus, pasižadėjo visa tai raš
tais ir liūdimnkais teisme į- 
rodyti. ’

, Tuo būdu Plečkaitis varė 
nieko sau “biznį” — par
duodavo slapta už pinigus, 
ariiiųuosius, o viešumoj vi- 
W gerkle rėkė, kad ginąs 

•< darbininkus ir kovojąs su 
- žvalgia...

KALINIUS VEŽA LENKI- 

JOS^GILUMON v

’ Sausiu- mem pabai goj 
Lūkiškio kalėjimu išvežta 
Lenkijos gilumon daug kali
niu ir ištuštinta 45 celės.

paprastai geresnį pasisekimą gyvenime ir būva gc. 
resniltis piliečiais už tuos, kurie apleidžia po 14 
metų. ‘ —fc-

12. K. Kokios rūšies mokyklos įsteigtos vaikams, 
pabaigusiems pradžios mokyklą?

the elementary grades?
A. High schools teaeh children many, valuable 

things, and the colleges and universities, both public 
and pvivate, prepare students to be lawyers, doctors, diškieji 
dentįsts, teaehers, engineers, and for other t radęs 
and professions.

‘ ■ 1 L : • »

; Lesson 2
1. Q. Is it a good thing to teach occupations in 

the schools?
A.,Yes, in- order that the children may later 

badome skilled w'orkers in the occupations they 
select vhen they leave school. .? . f-
z 2. Q. If a child does not have some vocational 
training whąt kind of a job can he get when he 
leave? school?

;A. If aĄhild has ilot Iearned to do some kind of 
work he^an secure only an unsldllcd job at poor 

pay. - .
3. Q. ts it wise for children to stay in scltpol 

longer in order to learn a trade?
A Yes, because they can earn more pay, can 

get ahead fastcr and are, morc sure of steady work.
4. t Q. What kinds of useful work are taught in 

the vocational schools for boys?
A Cai-pentrj', machjne shop practicer electrical

r 1). Q. Are vorationarcourses given to girls^also?
A. Yes, they are tafTght home making, cooking,

• dress-making milinery, etc.

O'

SUIMTI PLE6KAI6IO

,KAUNAR- Vasario njėn. 
Vknsergės rajone buvo su- 
laikytąg. PleeĄaičįa agentą

platintojas Petras Papirtis- 
Per kvotą paaiškėjo, kadmis 
kurį laiką gyvūno Latvijoje, 
dirbo ūkvįe ir dalvvavo e-

♦ w * » J {•

migrantų kongrese Rygoje. 
Vėliau, drauge su Plečkai- 
ciu važiavo Vilniun, o iš tciį 
jo raginamas duxkart vyko 
Lietuvon platinti laikrašti 
""Pirmyn,” gaudamas už tai 
po 54) litųTr 15 lenkiškų zlo- 
rii.

Bet per abu kartu laik
raščių mažai teišplatino. 
~R? šy su Papirčio- areštui 
sulaikyti: Ruzgas - -Jonas, 
Jurgelevičius Kazys, Žibė- 
fias Silva, Podžiunas Anta
nas. Mackevičius Jonas, To- 
laikis Vincas.

Kvota Į>erduota kariuo
menės teiso valstybės gynė
jui. - > ■
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• kais?) o užtai kaltina būvi 
kleboną kun. Jakovanį. Aiš-

kur buvo paleisti tik sumo
kėjus po 200—300 auks.

Išėjo!
Dangus sutema. Horizonte 
Skambėjo liūdesio varpai... 
Miegok, brangus poete 
Juodoje žemėje saldžiai!

I' i>• . i i

kas. Clanis
(“Vilniaus Aidas”)

i 
t 7
y » ‘

't t
* r * 

-----------e -i

radikalių Ęri
folinį
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PIŲNAS
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ . 
VAIAfl PAKlRSČUU 
u« sdungeli

Horizont<‘

UBAGŲ AKADEMUA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak
ta ; parašė Seirijų Juozukas

ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 
Kun. L. Vaicekauskas

DAgSJNiNIAS

tis dienos klausiiinu.
‘Prenumerata metami«••»•••••• • ♦ •* *

rams.

Pirkite visi

l “Slowo”praiAšė, dėsto. Adutiškio Kun. A. StamukyB*.
gi dedasi pusnose parapiją 
se, kurių klebonai arba iš
tremti i

bažnyčioje kilusios
Kokios ? O gi pa- 5 a _.__x

ido, kad- pradėjus šakyti arba suterorizuoti. 
Bbonui kun. Bumui lietu-] 
ą pamokslą, Lenkai ėmę 

giedoti lenkiškas giesmes, 
rėkauti ir tuo būdu, kaip 

x'Slowo” privertę 
^atitraukti liėtuvišką pa- 
Trnokslą. ~

Ką tai reiškia? • Juk to- 
Ykloš provokacijos mūsų 

krašto bažnyčiose senai yra 
% buvusios. Tiesa, prieš kalų 
^Kočos bažnyčiose Mickonių 
į šlėktą Sakavit^s buvo su- 
įdaręs “giedotojų” kompa- 

^^■nįja; kuri ilgą laiką nedavė 
sakyti lietuviškai pjamokslo 

•/,-ir tik atvažiavus kun. J. 
4 ^Balčiūnui pasisekę jam 
£ triukšmadarius nuraminti. 
^Dabar. kaip matome, vėl 
^/pradedama praktikuoti to- 
ykios provokacijos Gervė
čiuose, kur pirmas žingsnis 
^tikrai- reikia laikyti nusise- 
’i'kusiir, nes riaušininkams pą- 
į vyko priveisti kleboną nu- 
4*'traukti lietiivišką jiamokslą.

.Taip pasisekus, kodėl gi ne- 
vybus galima mėginti eiti ir 

5 toliau. Juk tiems ‘^karš- 
/tiems katalikams” nesdda- 

, rys didelio vargo, pavj’z- 
.džiui, nutraukti “Šventas 
Dieve” arba ką panašu. Ir 

-/4okia^ provokacija, b<L abejo, 
Alenkų'spaudoje, o gal ir ku- 
■BjĮoje, ras jei jau ne prita- 

■yrinSOj kii bent ąriteisipimp.
jjVis mat elgiamasi patriotiš
kais sumetimais, kalti e\są 

; lietuviai kunigai, kam jie r *4r

Skelbią Dievo žodį gimtoje 
lt kalboje. Kad taip yra ir 
. "bus, rodo to paties “Slowo” 
į biaurus elgesys. Jis pada- 
— ves tą faktą, nepasmerkia 

; provokatorių įu šventvagių, 
ęt kurie var<lan ura patriotiz- 
/ mo iš-Dievo namu daro mū- 

■ gę, bet Juos teisina _ £ Ar tai 
f ne veidmainybė ponų “Slo- 
r wo” redaktorių, kurie de- 
T monstrątyviai dedasi katali- 
s 

t

A'ku, kad ilgai ties tuo “ka- 
talikų ’’ veidmainiavimu ne- 

| sustosime, nes juk visi ži- 
J'pome, kad pas juos katali- 
ykybė paveikta priemonė 
^lenkybei skiepinti, bet pa- 

‘r'e&odame tai, kaipo aiškų 
■faktą. ?

! i.i___ :____

. _ _  - i'rasose
klasėse lenkiškai, nežiūrint 
to, kad viąi 1—4 skyriaus 
mažieji vąikai nemoka len
kiškai. '
- Negeriau .yra. ir Švenčio

nyse, kur garsus “Kolko” 
veikėjas ir Švenčionių dėka- 
njos patronas kun Sztejn’as 
dar smarkiau veikia prieš 
lietuvybę. z

Tuo būdu padėtis susida
ro nepakenčiama. Šiandien

saulė

siu nuo ^rervėcht - Pasodai 
nūs kleboną kaiėjiman, -1U 
kęs kun. Romejko per išfi- 
sus tris mėnesius ramiai sail 
tyčiojosi iš lietuvių pamal
dų, niekais leisdavo lietuvių 
parapijiečių delegacijas,"ku- 
iios reikalaudavo lietuviški! 
pamaldų, nepriimdavo vai- 
kft išpažinties lietuviškai. 
žodžiu, elgėsi taip, kaip jam 
diktavo jo endekiška sąžinė. 
Kalėdų pirmą dieną, kai po 
pirmųjų, mišių turėjo būti 
lietuviškas pamokslas, kun. 
Romejko be pertraukos lai
ko visas tręjas mišias, ir liė^ 
tuviai tą dieną pamokslo 
neišgii-sta. Paklaustas kle
bonas kuli. Buivys atsakė, 
kad “taip” vikars pasiel
gęs. Reiškia klebonas be 
balso, viską valdo vikaras, 
jis pilnateišis šeimininkas.

Kol buvo kun. Jakovams 
vienas, tol parapijoj buvo 
ramu, bet kai atsirado kun. 
Romejko, viskas sujudo, su
kruto, prasidėjo provokaci
jos, tyčiojimaisi iš lietuvių 
kalbos ir tt.

Tas pat jTa ir Adutišky, 
kur vikars pagarsėjęs trum
pu laiku kun. B. Bezewi- 
cz’iųs, nesenai pataikė_su __ _
policijos pagalba įvesti I Ir jeigu J. E.: nesigriėbs 
“tvarką^” o keltą bąžnyti- — 
nio ebore dalyvių pasodinti

M

i i* > ; ■ ,)) 4 ,*■» 1

% 
i. Kyla dabar klausimas, 
/kas- gi bus toliau, jeigu ta 

įfervėčin provokacija pra
si veltui ir smurtininkai f ♦ ■ * • V
ebus nubausti? Atsakymas 
a vienas. Provokacijos 

, nes dirva tam pa-

Pirmu
Pagalba
nuo

(TRUMPI ::
INAUJjTtNf^ 

j^je tdR įktfc 
100 trŪR pMktfaii 

roposi, r

provokacija ir nauščs Ger-I 
vėžiuose, ryt gali būti A- 
dutiškvje, paskui Švenčio- 
nyse i r toliau. Gera pra
džia,pusė darbo. O tačiau 
J. E. Arkivyskupas i visa 
tai nekreipia domės, tary
tum nemato, kad demorali
zacija viešpatauja pilnoj to 
žodžio prasmėj ir ramiai to
liau žiūro į tas nežmoniškas 
skriaudas, kurios yra daro
mos lietuviams net ’ bažny
čiose.

Todėl lieka reikalauti, 
kad J. E. atšauktų įtartinus 
kunigus vikarus, kaip iš 
Gervėčių — kun. Romejką, 
iš Adutiškio — kun. Baze- 
wizcių, iš Švenčionių kun. 
Szteiną. Jiems vieta ten, 
kur vieni lenkai" gyvena, o 
mišriose parapijose reika
lingi neprovokatoriai, bet 
tikrieji Kristausapaštalai.

- užgimti,
Tačiau B Per, tamsias girias nuaidėjo f į f Į >: f t
Duslieji liūdesio varpai... ••; f* ? ‘

Graudžiar jie žemėje skambėjo, r 
Ir tilo fen aukotai, 
Pasaulvmėilės ir maldų, 
Dausos” užburtųjų sapnų.

- • .. ■ ’t ‘ ‘ *
Jfs —

Dangaus žydroj žėrėjo 
Gausybės žvaigždžių dyrinu 
Giesmės tylios suskambėjo, 
Būriuos šventųjų angelų.

‘ Ir rodos žvaigždės sidabrinės
Jam rodė kelią prie mirties. 
Bankas sudėjęs ant krūtinės 
Iš amžių , nykstančių nakties 
Kraštai! nuėjo Ateities.

♦ »

Tu, tęsdams trumpą savo kelią. 
Mylėjai tėviškės laukus.
Tmmpai skambėjo tavo-lira!- — 
Tautos tfegiiosdama vargus.

sunkių naštą j -
KarštaLmylėdamssavokraštą,. _
Geidei, bežengdamas keliu—----------
Tautos nemirštamų dienu. 
Su tuo ir nužengiai tyliai 
Kapuos’, — negrįši amžinai.

užgeso saulė!..
Skambėjo liūdesio varpai... 
Miegok, Brangus poete
Tėvynės žemėje" saldž'^i !

(“Rytas’ )

MOKYKLOMS

apražym« §v. Pranėiftau* vienaalljų ir 3 vaennolijų įstatai.. 

HŲGKLEBERRY FINNAS—labai'įdomi apysaka^.T » “ T X . - ( ’• J t •
PATARMES MOTERIMS—paiaokmimas moterims jų 

me, Šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengs Kum 
| V. KyBkamkas , ----- "

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iŠ Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
i įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vestėjo- 
^ lus Montvila - -

TRYŠ K kLEI V LAI—Krikščionis, žydas ir turkas.
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.___

TRUMPI SKAIT^MELIAI—labai gražūs pasiskaity
rius gyvenimo atsitikįmna. Parašė J. Tarvydas,

TURTO NORMA—mokslRkl pasiskaitymai Parašė Uosis 

KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas da
rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne; Vertimas J. Balčikonio , ’_______

PRAMONINES DEMOKRATUOS PAGRINDAI—parašė U

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met
Parašė P. Žadeikis. ____________ • •' ’ į_____________

GERUMAS—aprašymas apie gerumą j>er Tėvą Faberą-Filiphą.
Vertė Kun. P. L. . , _________ ___________

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą ? 
parengė S. Kaimietis______________ —____________ —

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a___________________________________________________

KATALKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas -------------------:------------------------------

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 

GEGUŽES MENUO—Kun. Pr. Žadeikio ■ ■ ■. - ____________ _

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_____________________ ■ - - -

VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje_________________________________________________

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ______ ________  ___________ 50a

* LAIME—(poema). Parašė Vaitkus ______________________________50a

tfi Jonau M. Širvintas • (

BITININKAS. Parašė Tėvas JeronioMs.P«čkaiti»_ _____

LffiTUVOS ŽENKLAI BleMe J. Šeškevičius ir R.vė, Ksm-as 

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. P&-
rašė Juozas V. Kovas. Kaina_________________________ :_______

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas----- -----------

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis_lfa

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge-

IŠGANYMO APSIREIŠKIIM AI—atėjimas ir gyvenimas ant žemėa .
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavelerieiua; be ap
darų 75 centai, su apdarais

GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; paračė S.
ELGETŲ GUDRUMAS

rijų Juozukas
trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

Jau Išėjo iš spaudos “Dai
nuok” H didis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis, dainuok II dalis,• • •. 1 . • ► 
kaina 60 centu. Puikiausias
vadovėlis mokykloms ir cho

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis

ŽYDŲ KARALIUS-=drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M ffirvmtaą_gb>

VISI GERI—Trigų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.

Nervus kratanti agonija!

Patn-Expetleris! ' 

Gerai įtrinkite. Para tysite 1, 
jūsų oda noriai jfc sugers. Jis įsi-, 
gauna po oda momentaliai. Ižveja 
skausmą ir suteikia skubią ir ma- , 
lonę pagalbą. Nusipirkite b&nką ' 
šiandien ir laSęykite savo na-/ 
Anuose. Jus negalite žinoti, kuomet 
netikėtas stKigus atsitikimas » 
pereikalavs jei pagalbos. Pintam 

Kžnyptelėjinmv apsireiSkus—įtrin
kite fi ir nuvokite skausmą Salite.

KuMfien pe^ražyk ttcjM* savo 
vaistūdnką bonsct Dr. Ridi- 
terlci Pain-Exp ellerio

s?wrmecaoi» tun «r
.tQt pakelio. 35c ir 

ui bo^jL -

^Mtlirbaitaa F> AJD. MifcriTlttU 
Bsrry *• So. Stb/

prašosi HILL S Reikalaukite “Darlininke
_ 366 Broadway, So. Boston,

faitiš gali hojl's umme visas V a
Caacara-BK'Tnįįe-OnJniae g» nagaiČio kompozicijas.

Dainuok,”
io ialtį. tr.laiko karių, paltttosuoja ▼>- . . - - .

**• - • pa ten rasite gražiausias dai
nas, 'ypatingai merginoms.. ■ ’ t • ■

dainuoti.

kiraknyį^^C
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-Egi'
Turbūt nėra landesnių 

. pasauly žmonių. už Ameri- 
kos korespondentus. Taigi 
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fe vienas jų nulindo pas Nika- 
Bferaguos sukilėlių vada,' San- 
g- dino. Sandino tarp kitko 
|p pareiškė korespondentui, 
|7'kad jis kovojąs už savo tė- 
L vvnes laisvę ir vieno tik 
įį: tenorįs, būtent, kad J. Val- 
|feįtijų marinai pasitrauktų iš 
jT Nikaraguos. Sau jis neieš- 
jp* kas nieko. Jis tuoj grįšiąs 
feprie savo amato, kaip tik 
fe marinai būsią išvyti. Jis 

nesutiksiąs būti ne tik pre- 
r - zidentu, bet ir jokiu mažes- 
fef^ niu valdininku; abelnai sa- 
B kant neužimsiąs jokios vie- 

tos valdžioje, arba valdžios 
apmokamos vietos.
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p Propagandos ar šovinizmo
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Voldemaras pasigavo vai-į 
džią įr neketina jos paleis-■ 
ti. Jo partija menkutė. Jis] 
tveria kitas grupes, šaukia] 
jų seimus ir liepia savę 
girti, kelti ovacijas. It tas 
Mahometas ir pats šaukia 
ir liepia kitiems rėkauti: 
“Nėra kito tokio patrioto, 
kaip Smetona ir jo ministe- 
ris, Voldemaras.” Argi Lie
tuva būtų, taip nusigyvenu
si? «

Patriotizmas yra meile. 
Meilė reiškiasi per širdį, au
ką, išsižadėjimą, ne per pui
kybę, savymeilę ir kumštį.

Katras iš šiiidviejti myli 
labiau tėvynę, katras pats 
save: Voldemaras, ar San- 
dino ?

t

*

Jojimas Albrechtas, bu- kę šovinizmo, kur jis ne pa-

Ei atvyko į New Yorką ir buvo 
ketinęs duoti koncertą su 

fe New Yorko Simfonijos Or- 
H kestra po jo direkcija. Kon- 

ęertas neįvyko dėl to, - kad 
A. N. Yorko Commissioner of 
Ui Public Works nedavė leidi- 
S|m°.
| | Dar neseni tie laikai, kaip 

Amerikoje nebuvo vietos to-
■į- kiam garsiam artistui kaip 
į - Kreisleris vien tik dėlto, 
g? kad jis vokietys. Už tą pa- 
s tį prašalino Bostono Sim- 
Eį < Jonijos . dirįgęn|ą. Jei dėl 
fe" tos tik priežasties neleidžia 
fe koncertuoti Jokimui, tai 
gfe tiesiog pasigailėjimo verti 
K- tie, kurie yra užtai atsako- 
^fcmingi.
g.-: ■ Mes dar pamename karo 

propagandą, kurios dėka 
g‘ vokiečiai buvo piešiami juo- 
!■' džiau už velnius; c|ar geriau 

mes pamename karo laikų 
K?lr pokarinį šovinizmą. Ne- 
KA mažai ir mums tdko para- 
sįz gauti Amerikoniško “ šimtą- 

procentinio” šovinizmo. Tie- 
K' pasakius tenka ir dabar.

Nereikia pamiršti ir tą.
1 -Amerika po karo tapo
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• Lietuvoje Darbo Federa- B 
cija iki sitį metų buvo skai- kad 
tomą kairesne už krikšč. de-

’ - — I --- - _

mokratus^tai yra* ekonomi- 
niuose kiaušiniuose kairesne 
už sočiai, demokratus, veik 

—katalikiškais bolševikais.
Praeitą metą krikščionių 

blokui iš-valdžios pasitran- 
kus dėl to kbd valdžios ne
prisilaikoma Lietuvos kon
stitucijos — Darbo Federa- 

i reiškia nuo krikščioniškojo 
bloko atsiskyrė.

12-13 vasario šių metų į- 
vyko visuotinas narių suva- 
Įžiavimas. Buvo kaištu gin- 
Įčų bet sekretoriato žygius 
užgyrė ir Darbo Federacija 
išdirbinė j a naują statutą— 
koks jis bus pamatysime 
kaip bus paskelbtas.

J f ****
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kąrštų: ginčų dęlto,
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g Q ikatalikiškai tautiška orgar
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attxxxu nėra skiriu- 
mo tarp stambaus dvarinin
ko ir jo kumečio, tąrp stam
baus pramonininko ir jo 
darbini riko.

Liėtuvoje darbininkų bū
vis ant tiek nepagerėjo kad 
jau kova būtų nereikalinga 
ir kad jau prie Vieno stalo 
turtuoliams ir * vargšams 
darbininkams būtų patogu 
susėsti — bet gyvenime į- 
vyksta visokių kurijozų ir 
progų, gal ir tas išeis “kaip 
Aram” į sveikatą, duok Die
ve kad tik bendri darbinin-

t J ''-X ■ •' * F

Baigs šmugelį?

vusiojo kaizerio - pusbrolis, sirodytų, juo labiau, kad 
mums, ateivams, ir mūsų 
vaikams tenka daugiausia 
nuo jo nukentėti.

Visvien aF prieš mus sta
tosi “šimtaprocentinio ame- 
rikonizmo” piršlys, arba 
taip vadinamųjų nordikų 
girėjas, ar radai origins ša
lininkas, ar paprastas ku
klumas—po to slepiasi siait- 
ras šovinizmas, ir mums rei
kia į tai smarkiai reaguo
ti visur ir visuomet, nes mes 
niekuo nesam blogesni už ki
tus.
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T5r.. - - ---- TdŽior
Statistinių žinių rinkimo kolonijos lietuviai- bendro- | 

reikalu sekretorijatas...yra-mis skažUihėmE. Pirmiau fe
išsiuntęs apie 350 atsišauki- bile knygutėn surašoma, 
mų į kolonijų darbuotojus, kiek kolonijoj yra lietuvių 
Federacijos‘iyrius, L. jįfe*-*—— -- ;
K. S. A. kuopas ir šiaip ne- 
kuriuos asmenis prašyda
mas sudaryti kolonijos Sta
tistinių Žinių rinkimo komi- 
sija, _________________

'v .. 'i

Kaip matyti, tas komisi
jų sudaryymas eina labai 

. pamažu, daugeliui tas dar-i nenukmtefa „■
Statistinių Žinių rinkimo 
darbą pradėti.

Taigi laikau reikalingu 
kiek plačiau apie tai pakai-1 
bėti.

Didesnėse kolonijose rei
kalinga sudalyti Statistinių 
Žinių rinkimo komisiją, nes 
darbas didelis, reikalauja 
daug darbininkų. Kad ren
kant žinias vieni rinkėjai ki
tiems nętrukdytii1_kolonijas 
paskirsto rajonais arba gat
vėmis ir kiekvienam rajo
nui ar gatvei nuskiria St. 
Žinių rinkėjus, kuriė su
rinktas žinias pristato ko
lonijos St. Žinių rinkimo 
komisijai. Mažose kolonijo
se, kur nedaug yra lietuvių, 
tą darbą gali atlikti keletas 
arba vienas asmuo.
i Kad St. Žinių rinkėjai 
žinoti; kokios žinios reika-

■Tfe ■ ?-

kaipo paV^dį geriausios de- 
mokratijos rddė Anglijos ir 
Švedijos- (?) net sakė kad 
ir Rusijoje galima būtų pri- 
pažthti dabar esančią tvar
ką gera ir demokratine jei
gu Rusiją valdytoj ne bolše- 
vilmi bet katalikai (?). Ži 
noma, taip argumentuojant 
o turint gerą iškalbą tai 
daug ką galima “įrodyt.”

Išrinkta nauja valdyba, 
kurion |ema: pro f. Dovy- raį ^a(į nepradėta tverti

Kaip katalikai darbinin- 
[kai į tą naują kursą žiūri, 
parodys sekanti rinkimai į 
seimą. O dabar bent tas ge-

>, •
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Spaudos žiniomis Angli
jos komunistai eisią į parla
mentą atvirai ir statysią net 
50 kandidatų. Ligšiol net ir 
šalyse, kur komunistų par
tija yra legalizuota, komu
nistai gėdydavosi viešai gir
tis, esą raudoni, ir slapsty- 
davosi po kitais vardais, 
•pav. “darbininkų partija'5 
ar kitu viliugingu vardu.

Besislapstydarni "po ne- 
Leandonais vardais jie kai- 
Fkiiomet—prašmugcliuodavo 
vieną kitą raudoną draugą 
į parląmentus. Įdomu, kaip 
jiems seksis, kuomet rinki
kams atvirai parodys savo 
raudoną kailį. Spėjame, kac 
seksis dar blogiau. Ir kur 

[čia laimėsi.. tokioje pav.
Anglijoje, jei ponai komi
sarai nė nesvajoja laimėti 
rinkimus “raudonojoje” 

[Rusijoje! Juk jei tikėtųsi, 
tai jau senai būtų įvedę vi
suotinus rinkimus. Nerei
kėtų tiek košti ir sijoti ren
kamuosius, kad sovietai bū
tų raudoni.

Tai bent korespon
dentas

• • J .

.• ■. ■< f įvairių-įvairiausių valstybių, 
valstybėlių, grupių ir gru- 

fe pelių ir šiaip asmenų pro- 
|■. pagundos lauku.
fe Gal ex-kaizerio pusbrolis 
r atvyko varyti kokią nors 
£ propagandą; bet kokią? 
| - Kam ji galėtų pakenkti ? 
į... Norint ^ nenorint .priseina 
p aiškinti užgimmą šoviniz- 
| nra.

Nebūtų labai apgailės-
jei šovinizmas Butų 

L rodopias tik ex-kaizerio 
f brbliaihs, ~ ~

r

,1 r'-J r 1 t
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daitis, p-lė M. Avietėnaitę. 
dr. K. Ambrozaitis, dr. A. 
Milčius, pp. P. Jočys, V. 
Kasakaitis ir K. Kosarskis.

Manoma organizacijos vei
kimą skirti į ekonominį ir 
politinį ir daug kokių kitų 
patobulinimų padaryti... 
Ateitis parodys kokios bus 
pasekmės. Būt gerai kad 
būtų geros. : .

Nežinau kodėl, bet mano 
nuomonė linksta prie tii 
žmonių, kurie sako, kad 
Darbo Federacija kaipo 
darbininkų organizacija, 
jau yra mirusi, o iš jos pu- ilgai- 
vėnų auga kita buržuazinė

i

antros katalikų tautininkų 
darbininkiškos — lygegretės 
Darbo Federacijos organi
zacijos, kuri jau buvo Suma
nyta, tas būtų buvę dar di
desniu katalikų suskaldymu.

Bendrai imant darbinin
kų padėtis Lietuvoje neko
kia: darbų nėra, uždarbiai 
menki, dėlto žmonelįai kaip 
galėdami sprunka į visus 
pasviečius —' kas tik šiaip 
taip išsigali.

Kas link derybų su len
kais' tai jos dar užsitęs gana

S. K.

šeimynų ir kiek pavienių, 
kiek turi savo namus, kiek 
yra tokių, kurie galima skai
tyti turtingais, turintieji 
maždaug 50,000-$100,000 ar 
daugiau vertės. ’ > fe i

Vardų i-asyti nereikalinga, 
paduoti tiktai apskritą skai
tlių šeimynų ar pavienių. 
Kiek kolonija turi priau- 
gančios kartos—vaikų, kiek 
iš jų lanko parapijos mo- , 
kyklą,-kiek viešąją, kiek lan-' 
ko High Schools, Colleges ir 

1 Universitetus? Surinkus vi-___
sas tas žinias švariai surašy- \ 
ti kolonijos ankietin ir tik
tai pilnai užbaigus koloni
jos St. Žinių rinkimo darbą 
visas ankietaslsiųsti Vyriau
siam St. Žinių Rinkimo Ko
misijos Sekretorijatui.

Gerb. Kolonijų darbuoto
jai, gavusieji V. S. Ž. R. K. 
Sekretorijato prašymą su
dalyti kilonijos St. Žinių 
Rinkimo Komisiją, prašomi 
tą dalbą kiek galima stum
ti pirmyn sudarant koloni- 
j ųkomisijas ir reikalauki
te S. Ž. rinkti ankietų.

Fed. Sekretorijatas,
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

-V-

i

________ • ______________ f ________

J. Stonys Narūnas-------

KUR DINGAI?
—

Ei, pavasario diena, juokų pilna, 
Kur dingai ?.
Sugrįžk vėl spindulinga, linksma, 
Aš sutiksiu tave triumfingai!1

.t ' 7 . ' ''

Apdcng vėl, mirties paliestus, laukus 
Marguojančiais žiedais.
Laukiu aš plačiai atvėręs savo langus,
Kad tavo dailios skambėtų, linksmiausiais akor-

.. ' [dais...
f

"Pražydusiais žiedais sagstysiu krūtinę, 
Dainuosiu tau džiaugsmo ir meilės dainas. • 
Sugrįžk, sutiksiu tave trimitingai 
Ir širdies džiaugsmu tave vainikuosiu. x

- ’ (“Rytas’’)

Kas Išeiviams Žinotina
Lietuvos Dešimties Metų Nepriklau- 

’ somybes Sukaktuves Minint
“Lietuvos Žinių” 44-me 

numery telpa p. P. Mikolai- 
nio laiškas iš Amerikos. 
Kad toks laiškas būtij til-Į 
pęs “Saulėje” arba Bostono 
“Keleivy” — na tai galima 
būtų pasakyti: sulyg Jurgio 
ir kepurė; bet “L. Ž.” mes 
aukščiau įvertindavome.

Tiek to, kad laiško auto-7 Irius neišmano, ką rašąs, kad 
katalikams pasiunčia “ke-Į 
leiviškos” neapykantos; bet 
nedovanotina, kad p. P. M. 
taip naiviai supranta J. V. 
politiką, dar labiau nedova- 
notma, kad “t g.” fedak-l 
eija to nemato. -—.

Šį laišką geriausiai cha
rakterizuoja tenai telpąs žo
dis: Klevelaiido. Turėjo bū- 
ti arba Cleyeland’o, arba 
Klivlando, tikfne toks blo
gai ir parajytąą. ir? ištaria
mas- lietuviškai-angliškas

• V

arba

J
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(Tęsinys)
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Žiloje senovėje žmonės susisiekdavo upėmis. 
Dabar gi vieškeliai, plentai, -gelžkeliai, nebepa- 
tenkina gyventoji;, — oru lekioti užsimanė. 
Krašto ekonomikoje susisiekimo keliai yra lyg 
gyslos žmogaus kūne. Kur gyslos neveikia kū
nas apmiršta, kur kelių nėra arba blogi,—kraš
tas skursta. Lietuva nėra laimingiausia šiuo 
atžvilgiu. Betgi pastaraisiais metais Lietuva 
daug pasistūmė pirmyn. Valdžia skyrė ir da
bar skiria didžiausiai pinigų sumas- keliams 
tvarkyti. Pernai ir šymet po 54 mil. litų pa
skirta. Valdžia yra nusistačiusi pirmoje eilėt 

į je visus vieškelius .taip sutvarkyti, kad nei ru
duo nei pavasaris nebetrukdytų keleivių judė
jimo, kaip buvo pirmiau. Vieškeliai Lietuvo
je dabar neblogesni negu svetur. Net automo
biliais galima svaistytis visur. Vieškelius, pri
žiūri Vidaus Reikalų Ministerija.

Plentų (šesejųEdabarties metu Lietuvojerjr 
ra arti 1200 kilometrų (1 kilometras veik lygus 

-T7.7- * buko diobėti
arimai. Dabar jau pataisvti, ftt’kiek tai 
tvo iidui. Pernai valdžia prisės naujų

1 verstui). Po karo visi plentai bu

nas bus įvykdytas per-10 metų. Tarpe naujų 
plentų paminėtina: a) Kaunas-Raudondvaris- 
Vilkija-Airiogala-Raseiniai-Nemaniūnai - Garg
ždai (223 klm.; b)- Raudondvaris-Kedainiai-
Biržai (177 klm.)j c) Šventosios uostas-Darbė- 
nai; d) Telšiai-Mažeikiai; e) Šiauliai-Raseiniai, 
ir- kiti plentai. Plentų ir tiltų, statyba išaugins 
cemento ir akmens pramonę.

Gelžkeliais Lietuva neturtinga; turi iš viso 
apie 1180 kilometrų plačiųjų ir apie 560 klm. 
šiauri;jų ir 110 Hm. privačių Klaipėdos Kraš
te, bendrai 1850 klm. Šiais 1928 metais bus sta
toma gelžkelis Telšiai-Plungė-Kretinga. •

1927 metais Lietuvoje buvo:
plačiųjų siaurųją

Lokomotyia;...........l&l 78
' Keleivių vagonų ... .342 100

Prekyb. vagonų... .3896---------592——
Naujai statotijos, vietoje laike karo sugriau 

tų, gelžkdio stotys pasižymi dailumu. _
Gedžkeliams vartojamos malkos ir impor

tuotos akmeninė* anglys, o tas ir padaro nuos
tolius. Be anglių įvežimo tik tada būt galima 
apseiti, jeigu garvežiai vartotų dųrpių kurą, 
kuris veik tiek pat karščio duodą <kiek sausos 
malkos; gi durpių šilimos Lietuvoje esama tris 
kart daugiau negu visų Lietuvos girių. Durpių 
kuras yra Lietuvos veik dar nepajudintas tur- 
tas. ; • . 4 >

~ ■-l.fe 1 ■ * • ■r—v—
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Gelžkeliai Lietuvos iždui' nuolat duodavo
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linga surinkti, Vyl iausis St. KAIP PAŽINTI NETIKRUS 

Žinių Rinkimo Sekretorija- 
tas yra pagaminęs S. Ž.

- rinkti ankietaa. Ankiotos norite patirti/Ait‘pa<rdhvėjai
~ sustatytos sulig to, kokios 

žinios renkama.Draugijoms, 
klubams, bankams, bendro
vėms, profesionalams, yra 
pagamintos ankietos, kurios 
reik išpildyti. Biznieriai ra
šomi į vieną blanką, kiek 
galima vienon blankon sura
šyti, trumpai atsakant į 
klausimus. Parapijos au
klėta būt gerai, jei jas iš
pildytų patys gerb.. klebo
nai, nes jie geriąu žino visą 
parapijos istoriją ir nuosa
vybės, vertę. Kolonijos an- sias dulkes, netikro šilko de- 
kieton surašoma visi vienos gėsiai4aip nesubirsta/

----- — - -
Susisiekimas vandeniu gana palengva tesi- 

vvsto dėl stokos pinigų. Bet gi padaryta stam
būs darbai: Klaipėdos uostas aptvarkytas, už
baigtas žvejų Šventosios uostas, aptvarkyta Ne
muno prieplauka Kaune. Įsigyta pirmas jūrinis 
laivas “Prezidentas Smetona,” tačiau prekybi- ; 
nių laivų dar neturime.

Pašto, telegrafo, telefono ir radio išsivysty
mo atžvilgiu Lietuva padarė didelio progreso 
ir prilygsta vakarų Europos šalims.

Autobusai ir automobiliai laksto -netik mies
tuose, bet ir po kaimus. Tik Kauno “konkė,” 
tas ^pagarsėjęs Europoje ir Amerikoje “vieno 
arklio jėgos ekspresas” tebėra dar Kaune, gal 
tam kad “pritraukti” turistus.

" •. e ■ ••• 
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Lietuvos pramonės Ištaigūs (įmonės) prieš 
karą buvo visiškai sunaikintos laike karo. Bet* 
gi 1927 metų gale Lietuvoje buvo 7,200 pramo
nės įmonių su 40,000 darbininkų. AtsisteigirtKlL. 
reikėjo ir vis dar‘reikia daug pinigų? o kredi
tas lų-angus. Valdžia negali visas pramones 
remti; valdžia remia tik tokią pramonę, k~ * 
turi tiesioginį- ryšį su Lietuvos^stambiausk 
gamybos sritimi — su žemės ūkiu. Žemės ūkio 
gpdiibairiojbpramopė turi ateiti Lid 
lūnai, skerdyklos, muilo, žvakių ir odų iSdii 
te, avalinės dirbtuvės, linų bei vilnų vert, 
ir audimų fabrikai; alaus ifespirito varyk _ 2 _1 V* • m - x ' ...Z/;

ŠILKUS

Kai, pirkdami medžiagą
: x *_ *» 5 a, < 7 » 1 £ ■ sjl ■ k ——"** • "7
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jums duoda tikrą šilką ar 
ne,darykite šiaip. Imkite 
mažą perkamosios medžia
gos skiautelę ir palaikykite 
ją ties lempos arba žvakės 
liepsna, kol užsidegs. Tik
ri šilkai veikiai susiraito ir ; 
tuojau užgęsta, o pelenai y- 
ra šviesiai rusvos spalvos. 
Netikras šilkas dega pa
lengva, o pelenai yra tam
siai rusvos spalvos. Su
spausti tikro šilko degėsiai 
tuojau subyra į smulkiau- -
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Tokyos gaisrininkai, uniformose, martuoja gatvėmis paminėjimui savo metinės šventės.

Kad daugiaus kaip aštuo-

su p. Volde-
— partinį ir

visuome 
kad Lie

ias išpradžių buvo 25,000,000. auka, išskaidytų 
į 10,000 akcijų po 2,500 auka.

esą ne 
ištroškę, 
viršžmo-

tus, tui 
metais! 
cininka’
iki 100,600 lt., pakeičiant 3 senas akcijas viena 
nauja; bendrovė gal sutvirtės. “Galybė’’ bėn-

aviena.

Seimas, išklausęs" kūn. S. 
■Draugelio pranešimą apie 
statistiniu žinių .rinkimą ir 
istorinės knygos “Amerikos

4. Konstantavus, kad par
tijų egoizmas yra pridaręs 
■nemažai žalos valstybei ir 
kap. tautininkai su p. Volde- Amžius daugumos dirban- šia pasirodė maža įstaiga,

tiką, netik kad neparodė 
didvyriškumo, bet priešin
gai: rodo Lietuvai labai pa
vojingo partinio ir asmeni
nio egoizmo, kurkas dides
nio už aną, kurį patys taip 
smerkia pas kitų partijų 
žmones, nes, esant diktatū
rai,-tautininkai turi daug 
galimybių rodyti savąjį par
tinį ir asmeninį egoizmą ne 
kieno nevaržomi.

Lietuviai” leidimą, nutarė 
užgirtį: *

1. Knygos leidėjų suma
nymą;

i. t i, Ą j.., . .
kad be to dar būtų ieškoma 
būdai suspiesti po Federa
cijos vėliava plačiąsias ne
organizuotas minias kaipo 
individus; pirmoje gi eilėse 
kviesti profesionalus — in
teligentus aktingai dalyvau
ti visuomeniniame katalikų 
gyvenime. Katalikiškoji' gi 
visuomenė raginama dau
giau remti katalikus profe
sionalus. -

Rezoliucija Dėl Knygos 
‘ ‘ Amerikos Lietuviai’ ’

Npw York'as turi didžiau- 
sią skaičių darbininkių — 
suvirš milijoną. Pennsvlva- 
nija antroj vietoj su 690.- 
000: Illinois su 540,000 ir 
Massachusetts ketvirta su 
500,000.

Iš dirbančių, moterų, su
virš 3,700,000, arba-43 nuo
šimtis 
vietinių tėvų. Daugiaus kaip 
2.000.000, arba 23 nuošimtis, 
yra baltos ateivių, arba mai
šytų tėvų, ir apie 1,120.000, 
arba 13 nuošimtis, yra atei- 

‘ vės.

Lietuvos Moterų d 
atstovės p. Pikčilingie 
calbos Connecticut va 
vyks šiose kolonijose:

Kovo 11-tą po pietų 
—*- — —** •*■—

Britain’e.
. Kovo 11-tą vakare - 
ord’e. z

—Kovo 18-tą — Wat*

apimti ir šias jų šeimy
lijos lietuvių statistines ži
nias rinkti Rajonų Komisi
jų, kurtos savo santykius su 
Centru pačios nustatys. Nu
matyta du Naujos Anglijos 
rajonai: 1) Bostono rajo
nas apimąs Massachusetts, 
Rhode Island, New Hamp- 
shire ir Maine valstijų ko
lonijas ir 2) Connecticut 
valstijos rajonas.

Bostono rajono komisiją 
sudaro: Kun. J. Švagždys, 
Kun. P. Juras, Juozas Dau- 
gelavičius, Vincas Kudirka, 
ponia Siaurienė, p-lė J. Leo- 
naitė, p-lė M. Grybaitė, Vin
cas Savickas, Jonas Vierai- 
tis, Kastas Vencius, Tarnas

Klaidos Atitaisymas

Pereitame numery, kun. 
V. K. Taškūno straipsny po 
antgalviu “Norvvoodo Kata
liku Dėmesiui” ivvko lau-4. *■ V

žant, ne iš redakcijos kaltės, 
zecęriška klaida, būtent: 
pirmos septynios eilutės tu
rėjo tilpti antroje špaltoje, 
tarp penkiasdešimts pinuos 
ir antros eilutės, skaitant iš 
viršaus žemyn.

Gerb. autoriaus ir skaity
tojų atsiprašome už padary
tus nemalonumus.

n i ir pusė milijonų moterų 
Suv. Valstijose dirba už algą 
yra neužginčijamas faktas, 
ir vienas kuris sukėlė daug 
klausimu.*• >

Bet kokį darbą tos mote
rys dirba? Kiek yra vieti
nių ir kiek svetimtaučių jų 
tarpe? Kokio amžiaus tos 
darbininkės, ir kiek iš jų ne
sulaukę 25 metų,

Daugiaus kaip 20" nuošim
tis dirbančių darbininkių 
Suv. Valstijose yra moterys, 
kurių skaičius siekia 8,500,- 
000. Du milijonai ir pusė 
tų moterų dirba namuose ir 
apie du milijonai dirba fab- 
rikuosę. Milijonas ir pusė 
dirba raštinėse ir milijonas 
profesionališkuose užsiėmi
muose.

to, yra toks: ’ ' ;
“Akcinės b-vės “Galybė” įstatai Ir 

jos įregistruoti 1921 m., jos pagrindinis

mones saka 
džia cukrinių runkelių augintojams duoda 500 
litų paskolos be nuošimčių kiekvienam hekta
rui. Lietuva užmokėjo užsieniui 1926 m. apie 
2 nūiionu dolerių už cukrų; Lietuvos cukraus 
gamintojo uždavinys tokiu būdu yra, kad tie 
du milionu dolerių kas metą liktų namie. Ir 
kitos pramonės šakos yra tam, kad neišleisti sa
vo valiutos svetur; iš to dar išsisemia savos 
pramonės reikšmė, nes sava pramonė reguliuo
ja (numuša) importuojamų- prekių kainas.

Ir štai, pavyzdžiui, audimo, nėrimo ir dra
bužių dirbtuvės 1926 m. sutaupė kraštui 2 mi
lionu litų sulyginant su 1925 metais. Panašiai 
su avaline. ' — - ,

Grynai žemės ūkio produktų gamybos srity 
randama taipgi džiuginančių vaizdų: pavyz
džiui, 1926 metais pagaminta 475,000 kilogra
mų, gi 1925 metais pagaminta vos 95,000 klgr. 
Kad paskatinti mėsos pramonę' — skubiai sta
tomi šaldytuvai Klaipėdoje.

Darbo jėgos atsarga Lietuvoje yra didesnė 
negu pramonė galėtų sunaudoti. Užpernai me
tą f 1926) miestuose buvo atsiradę bedarbių iš 
kaimo; pernai metą-jų skaitlius sumažėjo: vie
ni gavo darbo naujai įsteigtose įmonėse, (jų 
skaitlius padidėjo 200 per metus), kiti gryžo|drovėe stovis, sulig valdiškos inspekcijos, rapor- 
kaiman; kiti emigravo gal Brazilijon. Emigra
cija 19^7 metais buvo dvigubai didesnė negu 
1926 metais; bet gale metų ūmai sumažėjo. .

Žmonėms su kapitalais (sakysim amerikie
čiams) yra plataus laukų Įaetųvos. pramonėje.

mi partiniu ir asmeniniu e- 
goizmu, Seimas nutaria 
kviesti diktatorius statyti 
Tautos ir Valstybės gerovę 
aukščiau savo partinių ir 
asmeninių ambicijų; kviečia 
susitarti su kitomis tautiš
kai ir valstybiškai nusitei
kusiomis partijomis, grįžti 
prie konstitucijos ir teisėtu
mo ir atstatyti paįrusiąę tau
tos vienybę,-kuri ypač da
bar, pradedant derybas su 
lenkais, yra būtinai reika
linga.

Rezoliucija Dėl Vilniaus

Seimas reikalauja iš Lie
tuvos Vyriausybės nedaryti

čių moteriiri,’ra tarpe 25 ir (kurią vedė savininkas su pa 
44 metų. Merginos nuo 20 
iki 24 metų sudaro 38 nuo
šimtį visų dirbančių mote
rų.K.

Nuo pasaulio pradžios vy
rai reikalavo, ir gavo, mote
rų pagelbą išgauti gyvenimo 
reikmenis sau ir šeimynoms. 
Prieš išsivystijimą fabrikų 
sistemos, ta pagelba susidė
jo iš namuose gamintų pro
duktų ir naminio darbo. Bet 
vėliau padėtis pasikeitė, kuo
met moterys pradėjo dtrbti 
už algą fabrikuose ir šapose, 
arba kuomet negalėjo nau
dotis šia proga jos laikė buf- 
dingiertus namuose kad tik 
uždirbti kiek nors pinigų dėl

Su valdžios parama kuriama dar ir nąuja pra- išėjo nekaip: sudėti pinigai bendrovėms, kaip 
cukraus gamybą. Dėl to vai-^‘Atstatymo,” Rūbo,” “Audinyčios” ir kitur 

arba lig į Lietuvą nenuėjęs “sutirpo,” arba Lie- 
uvoje, pakliuvęs į nepatyrusių asmenų ran
tas, pašlijo ir taipgi “tirpo/’ Imtis pramonės 
>ė patyruno dideliai rizikinga. Tai buvo pa
mokinimas kaip lengva “nusipirkti katę mai
še.” Kaikurios bendrovės, gimusios pačioje 
Lietuvoje, irgi ieškojo kapitalo pas amerikie
čius. Iš visų bendrovių, pardavinėjusių “Še
rus” Amerikoje, geriausia sekasi “Varpo” ben
drovei. Ši bendrovė 4925 metais turėjo net ge
roko pelno. Kitų bendrovių stovis yra bloges
nis.
Prekybos ir Pramonės Bankas, Kaune, 1926 
metais suvedė balansą sumoje 10,000,000 litų, 
•bet turėjo 1,5 miliono litų nuostolio. Bankas, 
kad išsilaikytų, yra reikalingas stiprios para
mos. Bendrovė “Dubysa” turėjo apie 1000 ak
cijų po 100 litų. Bet 1925 metais turėjo nuos
tolių apie 200,000 litų ir jos stovis yra sunkus; 
bendrovė “Eglynas,” pereidama iš markių įjli- 

pr 3000 akcijų po 70- litų, bet 1925 
’ejo 124,000 litų nuostolių; todėl ak- 
utarė pagrindinį kapitalą sumažinti

pakeisti į 1,000.000 litų, skaitant kiekvieną ak
ciją po 100 litų. Be to dar leista jai pagrin
dinis kapitalas padidinti 1,500,000 litų, tokiu 
būdu pagrindinį kapitalą sudarė 2,500,000 litų, 
išskaidytų į 25,(XX) akcijų po 100 litų kiekviena. 
Nuo įstatų įregistravimo iki 1924 m. pabaigos 
be organizavimosi ir tiriuėjimo darbų b-vė jo
kių operacijų neatlikinėjo. Pagaliau, norint 
b-vei gauti iš valdžios koncesijų Nemuno ir Ne
ries srovėms eksploatuoti, jos statutui sudalyti 
reikalingas buvo specialis Seimo įstatymas, ku
rio projektas ligi šio laiko Seimo nepriimtas, 
lodei b-vė iki šiam laikui neveikia. Tolimesnis 

bet ne be vilties. Pavyzdžiui, Lietuvos b-vės darbas priklausys nuo to, ar ji gaus kon
cesijų ir ar surinks reikalingą tam kapitalą.” 

Be pirkinio “serų” tokių bendrovių, kurių 
veikimas numatomas ir peršamas ateity, Lietu
voje yra daug akyvų progų dėl kapitalo įdėjimo 
į jau veikiausia gamybą? arba vėl yra daug pro
gų tiesiog nupirkti gatavai įrengtas pramonės 
įmones. Kiek yra, pavyzdžiui, malūnų Lietu
voje, kurie parsiduoda; tartokų, vilnų verpykh;; 
nesenai buvo girdėtis parsiduoda baldų fabri
kėlis, tai vėl didokas vagonų fabrikas. Panašių 
progų yra ir daugiau, bet amerikiečiai jų ne
mato; gerų progų yra, kaip Lietuvoje, taip ir 
Klaipėdos Krašte. Paviršutines žinias apie to- 
kias progas gali kiekvienas gauti iš Lietuvos 
Konsulo, bet kad nenupirkti katės vietoje ver- 
^io,; raftia* vasaros metu nuvažiuoti į Lietuvą 
paliepis ir vakacijas praleisti ir biznio pada-

sei mylios. \
Maisto ir drabužių gami

nimas buvo atliktas namuo
se pakol industriališkas~išsi-
vystijimas, per fabrikų sis
temą, prasidėjo. Moterys 
gamino valgius, jos audė, 
siuvo drabužius — tą viską 
atliko namie. Ir daug dar
bų. kurie šiandien atlikti šą- 
pose, seninus buvo atlikti 
namie. Moterys, šeimynųjia- 

yra vietinės baltos irfs- n«avo nžmokesties už 
ta darba — tik tarnams ai- «. *■

gos mokamos.
Su išsivystimu naujos iš- 

dirbvstės sistemos, fabrikai 
pradėjo atlikti tuos moterų 
pirmuosius darbus.Pirmiau-

- Rezoliucija Dėl Lietuvos 
Režimo

Naujos Anglijos lietuvių 
katalikų organizacijų atsto
vai, susirinkę 1928-tų metų

— -----Vasario 22-rą dieną Šv. Pet
ro parapijos salėje, 492 E. 

į\. 7th St., Boston, Mass., ap
svarstę dabartinės Lietuvos" 
valdžioj vidaus ir užsienių 
politikos metodus ir vaisius, 
randa reikalinga:

1. Pritarti New Yorko ir 
Chicagos lietuvių katalikų 
konferencijose išneštoms re
zoliucijoms dėl esamojo Lie
tuvoje režimo ir dar nuo sa
vęs pasmerkti diktatūrą ir 
diktatorių — 
maru priešaky 
asmeninį egoizmą ir nesvei
kas ambicijas;

2. Reikalauti, kad p. Vol
demaro valdžia tuoj grįžtų 
prie demokratinės tvarkos 
ir konstitucijos, keičiant 
konstituciją, jei bus reika-

V lo, bet konstitucijoje numa
tytu keliu ir neprasilenkiant 
su teisėtumu; be to, kad bū
tų grąžinama piliečiams 
konstitucijos ' garantuotą 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvė ir būtų panaikin
ti kiti konstitucijai priešin
gi piliečio teisių varžymai.

— ------ ^Demaskuoti ir griežtai
pasmerkti apgaulingą ir nie
kuo neparemtą diktatorių 

_____ varomą propogandą, būk 
< . - tautininku partija esan., 

ne paprasta politinė parti
ja, bet koki tai ypatinga, 
lyg kad iš dangaus atsiųs
ta ir tuiinti patriotizmo mo
nopolį", viršpartija; būk jos 
lyderiai, diktatoriai

‘ paprasti, valdžios 
politikieriai, bet 
giai-patriotąi;

Kreipti lietuvių 
nės dėmėsi į tai, 
tuvos diktatoriai, laužydami 
konstituciją, pamindami tei
sėtumą, įvesdami "aršesnę už 
caro cenzūrą ir, kas blogiau
sia, įveldami 'armiją i poli-

gelba giminių arba artimų 
draugų. Iš tos mažos įstai
gos išaugo į didelius fabri
kus, ir galų gale pašildė di- 
deli industrijos centrai, ko- ; 
kilis šiandien turime. '

Ir moterys nepasidavė, 
bet prisidėjo prie šio išsivys
tymo sekdamos "industrijas 
iš namų į fabrikus. Bet tik
ra permaina nebuvo pats 
darbas, bet darbo atlikimo 
būdas ir kad už tą darbą 
mokama algos.

Darbininko gyvenimo al
gos užima pirmą vietą. Algos 
užmoka už viską: užlaiko 
namus, pristato valgį, užlai
ko sveikatą ir tt. Tad mums 
visiems tos algos reikalin
gos, ar tai kas savaitinis 
konvertas, arba _ mėnegįnfe 
čekis, arba net- ir rinkimas 
kuponų, gauta suma visiems 
reiškia tą pati dalyką.

Suv. Valstijų Moterų Biu
ras vedė darbininkių algų 
tyrinėjimus 14 valstijų, ir 
tyrinėjimai rodė, kad aug- 
ščiausios vidutinės algos 
mokamos Rhode Island val
stijoj, 1920 m. buvo $16.85 
į savaitę. Mažiausios buvo 
Mississippi valstijoj (čia ty
rinėjimas vestas 1925 m.) 
$8.60 į savaitę. New Jersey 
valstijoj 1922 m. $14.95 į sa
vaitę ; Alabama valstijoj 
1922 m. $8.00 į savaitę. Ki
tose valstijose vidutinės al
gos buvo: Ohio $13.80; Ok- 
lahoma, $13.00; Georgia, 
$12.95; Missouri $12.65; 
Kuosas $11.95: Arkansas 
$11.60; Tennessęe $11.10; 
Delavvare $11.05; Kentucky 
$10.75 ir South Carolina 
$9.60.

Per daugelį metų žmonės 
tikėjo, kad moterys neilgai 
dirbs industrijose nes jų al
gos žymini neprisidėjo šei
mynos užlaikymui, kaiTlno- 
terų naminis darbas daug 
svarbesnis civilizacijai už 
uždirbtas algas. Bet dabar
tiniai industrijos tyrinėji
mai parodo, kad darbirirnkčs 
turi dvigubą sociališką .reik
šmę. Jos žymiai prisideda 
prie šeimynos užlaikymo ir 
tuo pačiu laiku‘jos atlieka 
savo šeimyniškas pareigas. 
Ir todėl tyrinėjimai turėtų

du mūstj tautai padariusiai 
ir tarptautines teises sumin
džiojusiai Lenkijai, kuri su- 
laužė lietuvių lenkų padary- 
tą sutartį Suvalkuose, iki ji 
neatitaisys padarytų mūsų 
tautai skriaudų ir negrąžins 
Lietuvos sostinės, Vilniaus.
Rezoliucija A. L.’ R. K. Fede

racijos Sustiprinimo 
Reikale

Seimas, turėdamas omeny 
A. L. R. K. Federacijos su
silpnėjimą, reiškia pageida
vimo, kad po A. L. R. K. 
Federacijos vėliava su
sispiestų ne tik visos kata
likų organizacijos, kaip kad 
buvo nutarta pereitųSnetų 
Kongrese Brooklyne, liet

kas pareigas.
Moterų algos indus 

yra žemesnės už vyrų 
Ir yra aišku, kad grupė, i 
ri dirba už mažiaus pini 
sumažina visų daižjinin 
algas.

Moterų Biuras dabar-] 
taria j kad algos turi b 
mokamos sulig užsiėmimu 
ne sulig lyties.

Daugelis išdirbėjų prų 
žysta, kad ilga, sunki die 
ne tokia pelninga kokia J 
8 valandų darbo diena. D| 
gelis darbdavių įvedė, S ’ 
landų diena ne iš mielas 

*■ *• _

dystės, bet dėl gero bizr 
Tūlas lempų išdirbę jas p 
neša interesingą atsitikti 
Jis praneša, kad bloga 
sezone jis norėjo sumaži 
išdirbimą lempų iki 5,00 
savaitę." TąatliktijisrtU! 
žino įstaigos dirbančias' 
landas nuo 50 iki 44. 1 
paisant, kad darbininkai, 
lioms valandoms mažiau < 
bo, bet ta kompanija proi 
kavo tiek lempų kiek ] 
miaus išdirbo. Trumpei 
diena nesumažino gaminu 
ir nuo to laiko įsteigė U 
latinę 48 valandų sava 
Daugelis tokių tyrinėji 
pasirodė visoje šalyje.

Moterims 8 valandų / 
na labai patogi .nes jos 
Šos turi kokiu nors nanu 
pareigi], ir su trumpa da 
diena gali lengvai atli- 
Moterų centras yra nai 
Nuo jos priguli linksi 
šeimyniškas gyvenimas*

Kartais ir vvrai turi 
minių užduočių, bet yra l 
pažintas faktas, kad U® 
rys neša sunkesnį jung$

Paprasta dirbančius 1 
tei-s alga nepadengia joS 
sus reikaląvimus, nepaiž 
ar jhištekėjus ar ne, 
sideda prie kitų užtaiką 
arba neprisideda. Toki#; 
du reikėtų moterims g^ 
tuoti tinkamą algą, kuri 
tik padefigtų gyvenimo U 
das, bet duotų joms I 
truputį sutaupyti pinigti
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Vilniškis

o-o-

Vaškevičius’ ati- 
po numeriu 31.

Kazys škoporas,
V ice-pi rmi n ink as

Alex. Surauskas,
Raštininkas.

Bijūnas
<■’ ■
-u—

Darbininkas dirbti lietuviškoje 
pirtyje. Darbas lengvas ir nuo
latinis. $1000 Į svaitę. Valgis ir 
guolis ir prie to dar sali pasida-' 
ryti “tipsų.” Dėl platesniij infor
macijų kreipkitės laišku arba y- 
patiškai: 623 Potter St., Chester, 
Pa. (K.13)

nezi

- H lai

cerius

“Cramp s Drv-
Ship-

mačiau,

o žino-

dino

grafinis aparatas, tai būtu

Amerikoniško
“Gerbūvio

d. vasario, rytą, apiė
ntą valandą nuėjau prie

-- Kensington

.kad priims tūkstantį
šimtui-darbininku

kiek priėmė —
Nes sušalęs, 1x4 au-

. Vienok ka
ngsius papasakoti. Ši-

/buvo garsmta, kad pri-
1 darbą 1,500,
susirinko gal dešimts

uzbloka-
gatvę, kad kaip atėjo 
rinis” trūkis, tai kad 

v*nėjus žmones, galė- 
ik taip “greit” “bėgti,” 

“bėga” želvė... Žmo- 
buvo įvairiausi — vieni 

5 gražiai, kiti — nu
galima buvo girdė- 

ausių kalbų. O “ni- 
— juodukai, nors 

is iš jų ir alkani, krė- 
Įyairiausius šposus. Pa- 
zdžiui: nutveria koki

rį,” tai iškėlę jį auk- 
galvii, perveikia ko- 
į viršų ir taip toliau 

tsip toliau. Vienu žodžiu 
būtų buvęs kinomofo-

labai puikų amerikoniško
“gerbūvio vaizdą-pikče

pagaminęs “mūfinpik

LINKĖJIMAS KUNIGUI
KAULAKIUI

Sulig sumanymo Aleksan-
dro Surancio, garbės nario
L. R. K. A. Susivienvmo
20-tos kuopos ir tos tai kno-

k rast įmuko. dieną- ..44
kovo, 1928-se miduose, 20-to-
ji kuopa L. R. K. A. Susi-
vienvmo Philadel pili joj. Pa.
svetainėj šv. Jurgio parapi-
jos vienbalsiai uzgvre vie
šai, per laikraščius įsreik

širdingiausi linkėjimą 
klebonui kunigui Juozui 
Kaulakiiii dėlei jo 60 metų, 
amžiaus sukaktuvių —z (25- 
to vasario, 1928-se meduose) 
ir, prie progos, kartu ir var
duvių —(19-to kovo).- 

Už 20-tą ją kuopą T j.
S. A. pasirašo:
Kun. Ign. Zimblys,

Dvasios Varias
Jonas Mikaszas,

Pirmininkas

------ PIRMOJI.—------
^ LIETUVIŲ DARBININKIŲ 

SĄJUNGOS

EKSKURSIJA

PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU LAIVU
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ALBERT BALL1N
Išplaukia iš New Yorko

Gegužės-Nay26,1928v.

g t?

Ekskursija veda

ANTANAS F. KNEIZYS
L. D. S. Sekretorius .

Jokio Persėdimo iš Laivo i Laivą Nebus

kuriuo vežami iki pat Kauno.
rr trankĮnr,—

UDS. ekskursantai nuvažiuos į Lietuvą į pat
gražiausi ir maloniausi laika kada visi medžiai

žolynai bus išleidę savo kvepiančius žiedus.
, ' Užsisakykite vietas iš anksto ir pasirūpinki
te visus reikalingus dokumentus kelionei pas 
tietos agentą arba rašykime tiesiog

L. D. S. CENTRAS
Broadway,

•

So. Boston, Mass

KUN. JUOZAS KAULAKIS, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Philadelphia, Pa.

PASTABA.—ŠĮ paveikslą pagerbimui kunigo Kaulakio 
varduvių ir kartu jo 60 metu sukaktuvių, pasirūpino Įdėti Į 
"Darbininką" 20-ioji kuopa L. R. K. Ar Susivienymo, phi- 
ladelphia. Pa.

. DETROiT, MICH1GAN
Misijos

Šv. Jurgio lietuviu baž
nyčioj misijas laikys tėvas 
Alfonsas. O. F. M., kovo 25 
d. iki bal. 1. 1928.

Broliai lietuviai! Didelis 
džiaugsmas mums, kad su
lauksim brangu pamoksli
ninką, kuris savo naudin
gais pamokinimais suramins 
mūsų sąžinę ir sustiprins 
mūsų sielą?Tnd kasdiena
visi Į misijas! Pamaldos 
kasdien: 8:30 ryte ir 7:30 
vakare. .

Prakalbos ir Koncertas

Kovo 4 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj Įvyko L. 
R. K. S. Amerikoje Michi- 

apskrities, šv. Kazimie-
• dienoje, prakalbos ir 

koncertas. Parapijos cho
ras po vadovyste varg. B. 
Nekrašo sudainavo gražiu 
dainelių. akompanuojant 
panelei T. Bukantukei. 
listai B. Nekrašas ir .T. 
liukas sudainavo keletą dai
nelių. akompanuojant, kun. 
J. Čižauskui. P-iė S. Luk
šaitė, savo lakštingalos b;d- 
selių«.V?Siis palinksmino.

S. L. R. K. A. pirminin
kas. P; Mnliolis. kalbėjo a- 
pie susivienijimo reikalus, 
išdėstydamas jo stotu. Taip
gi kalbėjo kun. J. Čižauskas 
apie mūsų patroną šv. Ka
zimierą. Kazys Petrokas, 
171 kuopos fin. rast, buvo 
vakaro vedėjas ir pasakė 
prakalbėto.

Gražu ir malonu žiūrėti Į 
katalikus vienybėje dirban
čius.

/

- Vienas iš Hamtramck

So-
Va-

DETROIT, MICH.
Vyčių Koncertas 

Pavyko

Detroito lietuviai gali 
sididžiuoti dailės žvilgsniu. < 

. Turi keletą chorui ir kiek
vienas stengiasi kuo nors 
pasižymėti. Teko matyti vi
sų koncertus bei vaidinimus: 
Visai nojdysTii pasakyda
mas, kad L. Vyčių 102 kp. 
choras, vadovaujant art. J. 
Olšauskui stovi pirmoje vie
toje visų choriĮ. - Vyčių cho- . 
ras neturi žymių solistų, 1x4 
choro balsai sutaikinti, har
monizuoti. Nežiūrint kokia y
dainą jis dainuoja, visuo
met išeina švelni harmonija, 
aiškiai girdžiusi dainps žo
džiai, kas klaus^ojų ausis 
ir jausmus patenkina. Art. 
Olšauskas savo koncertuose 
sudaro Įvairius vaizdelius? 
spalvuotomis šviesomis, kas 
publikos aki patraukia. To
kioj scenoj choras švelniais 
balsais tiesiog sužavi klau
sytojus. T’anašių. apsireiški
mu kituose koncertuose ne
matyti. Todėl publika ir 
suteikia pirmenybę muzikui 
art’. Olšauskui.

Vasario. 19 d. L. Vyčių 
102 kp. choras išpildė labai 
Įvairų programą*su tam tik
rais vaizdeliais.

1. Visur tyla — J. Gruo
džio Art. Olšauskas.

2. Smuiko solo p-ni A. 
Medonienė.

A

3. Dialogas-su dainomis ir 
komedija: art. Olšauskas, J. 
Blažvs ir S. Sakalauskas.*
' 4. Bendras choras: a) 
Jaunimo giesmė — Nauja
lio, b) Iš rytų šalelės—Va- 
nagaičio, c) Paukštužėli

rių” —‘Vanagaičio.
Pažymėtos dainos visos 

buvo išpildytos labai gra
žiai: Ponia A. Medonienė 
smuiko “Nakties tylumoj” 
padarė didelį įspūdį. Art. 
Olšausko dainavimas “Vi
sur tyla mėnulio šviesoj .to
kį vaizdą sudarė, kad pu
blikoj viešpatavo didžiausia 
tyla. Žodžiu sakant, šis kon
certas visus pilnai patenki
no, už ką art. Olšauskui pri- 
vlauso garbė.

Publikos buvo vi iš pon- 
<ių .yimtų..

Artistas Olšauskas 
Išvažiavo

"Šiomis dienomis art. Ol
šauskas išvažiavo į Chicagą 
padėti koncertuoti komp. A. 
Vanagaiėitti. Grįžš^už-po^- 
ros savaičių.

Smuiko karalaitė A. Me- 
donienč važiuos koncertuoti 
į Chicagą kovo 18 d. šv. Jur
gio par. salėj, kur įvyks di
džiausias koncertas. .Detroi
to žvaigžde parodys savo ta
lentą chicagiečiams. Kas ją 
smuikuojant girdės, tas 
rėsis.

Art. Ant. Sodeika 
Koncertuos

Teko sužinoti, kad L. V v- 
čių 102 k]>. rengia Lietuvos 
Operos geriausiam barito
nui, art. A. Sodeikai kon
certą bąl. 29 d. Lietuviu Sa
lėj. Detroitiečiai su džiaugs
mu sutiks garsųjį-daininin
ką.

ščiota ketvirta diena kovo. 
Pagerbimui mūsų bažnyčios 
ir mūsų tautos patrono šv. 
Kazimiero, vienuoliktą va
landą iš ryto buvo iškilmin- 
ga suma su išstatymu Švč. 
Sakramento. Mišių šv. Au
ką atnašavo kleb. kun.'J. 
J. Jakaitis. Tai dienai pri
taikintą gražų pamokslauk - 
sakė kun, A. Daugis. La u 
ke mišių *“mūsų choras, va- 
dovaujant varg. J. Žemai 
čiui gražiai giedojo, ypač 
“Šv. Kazimierai, mūsų glo
bėjau.’^ Tą dieną, 5-tą va- 
landą vakaTv; buvo iškil
mingi mišparai. Po mišpa
rų buvo da pirmą kartą 
mūsų bažnyčioje duodama 
bučiuoti šv. Kazimiero re- 
likvija. Žmoi i Tų buvo apie 
du tūkstančiu. Relikviją bu
čiuoti pirma ėjo vaikučiai, 
paskui suaugę. Buvo tai 
malonus reginys, gi tvarka 
— pavyzdinga.

Gausi Auka

Klebono rūpesčiu 
pargabenta šv. Kazimiero 
relikvija, kurios jau sopai 
laukė šv. Kazimiero parapi- 
jonys ir štai jau šv. Kazi
miero dienoje visą dieną bu
vo išstatyta Panelės Švč. al
toriuje. Tą dieną po kiek
vienų šv. mišių kiekvienas 
galėjo pamatyti ir sykiu pa
simelsti. Relikvijorius gra
žaus kryžiaus formoje Į ku
ri Įdedama relikvija. Dabar 
kiekvieną pirmą sekmadieni, 
kiekvieno menesio, tiiojaus 
PO mišpani bus duodama 
bučiuoti šv. Kazimiero re-

Štai newarlžieČiai snsitrfii4— ‘ 
ke savo tautiečio advokato i 
Antano • V. . Vaškevičiaus* 
Jis buvo gabus moksle, tai 
kus gabus ir advokatas. Be 
to, jfe yra geras lietuvis ir 
patriotas.

Adv. Vaškevičius yra. bai
gęs East Side High‘*Šehool/ . r - 
Kolegiją, Univei'sity N of ' 
Miehigan College of Litėra- 
ture Science and the Artš’5, 
ir gavo laipsni “Bacliclor 
of Arts." ' * f ' • 

—1926 motais baigė teisiu—ra
kursą University ,of Michi- . 
gan La\v School. 1927 me
tais išlaikė Miehigan valstj-

ntvciumo. MU,-> yayuųo 
metais jis išlaikė kvotimus • 
ii- Ne\v Jersvv valstijos.
„ Garbė * mums nevrarkie- 
čiains. kad iš savo tarpo su-  

aukšto mokslosi laukei ne 
advokatą.

Adv. A. 
darė ofisą
Clintori St., Room 614, Es- 
sex buildingo.

Lietuviai turėtu visais 
reikalais kreiptis pas savo 
tautieti adv. Vaškevičių.

Korespondentas

v •

SUPOS STRĖNOS GREITAI
SUSTIPRINAMOS

Kazimiero re- 
likvija. Minėtai relikvijai 
aukojo p-ni Uršulė Urbona
vičienė $55.00. Graži tai au
ka, kuris bus visados at
minimui šv.. Kazimiero visai 
parapijai.

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
sunki; daiktą, jeigu jums skauda stnį / 
nu.muskulus, jeigu “šaltis _yra Jslėdes j__
jusi; strėnose,” arba jei ji;s kenčiate 
dėl lumbago, vartokit Red Cross Kidney > 
Plūsteri ir jus gausite greitą pagalbąy

Jis teikia pagalbą, silpniems, skauda-, _ * 
nrietns muskulams. Jiš teikia nuolatinį' -— 
automnt iėitą—masažą—kiekvienu knno 
judėsiu, tuo pašalina sukietėjimus ir 
suteikia cirkuliaciją apimtam kūno au
diny. Gyduolės persisunkia per odą 
ir eina tiesiog j silpnas, skaudamas 
vietas, nusilpusius muskulus, malšiua 
skausmą, gaivina pavargusius nervus 
ir atstato liuosą muskulų veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster su raudona 

‘‘ flanele uSpaketly. Visose vaislinėse,

PHILADELPHIA, PA.
Misijos 

. )

Man teko sužinoti iš ko- 
tikriausio šaltinio, kad 18-tą 
kovo šy. Jurgio bažnyčioj 
prasidės šv. misijos. Tas 

ves- knn. A bromai -
tis, vienuolis Lasai iečių or

Šimkaus, d) Vejužėlis ir e) 
Kuo putino — Vanagaičio.

Antra dalis
1. Vaizdelis — “Dainos 

šventė" — merginu ųchoras, 
a) Išeikit mergelės —- Va
nagaičio, b) čiu-čii*. liu-liu 
— Schmnan, c) Knr’sapnų 
grožybė -= Vanaagičdo. d) 
Oi močiute motinėle — Šim
kaus, e) Dainuok sesute
Vanagaitis.

16.

19.

20.

22.

9. 
10. 
U.

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

12.
13. 

" . 14.
■ 15.

16.
17.

■■ — -• 4-

21.

7<

Įvairios Dainos
KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS

a) Eisiu į girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve 
a) Aš pas tėvelį, b) Močiute mano 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli ----- -- -----—..... ................
a) Močiute, miego, noriu; b) Oi, 
varge, varge . ........... ........................... .
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 ________
Tautiški šokiai I 
Tautiški Šokiai _

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam BaJSui Prie Fortepijono
Ak, myliu tave____ ;___________
Bemužėl, nevesk pačios ________
Graži čia giruže________________
Meilė__ ________________________
Meile uždegta krūtinė__________
O pažvelgti._________ _________
Visuomet širdis surakinta________
Penkios linksmos dainos________

Duetai
Moterų Sąjungos Imnas______ __
Skrenda, lekia musu mintis_____
Trisdešimt dainą ____ ■_________

Mišram Chorui
Ginkim šalį Lietuvos____________
Giesmė j Šv. Kazimerą__________
Lietuvos Vyčių lianas__________
Pirmyn j kovą________________
Mes grįšim ten___ _____ ______
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, c) Išbėgo mergytė___ ;___ i—
a) Kaip'aš buvau jaunas, b) Žiur 

, rau anksci rytu, c) Aš užgimiau

a) Eikš mano mergele, b) Aš suti
kau žydeli, e) Kam anksci kelcis 
a) /Miels tėveli, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio vyno '.50 4.
a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, c) 
Kalbin jaunas bernužėlis, d) Aš tu
rėjau vištą___ ...._.__ ___ u_______ '.50
a) Tvkusis rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi eitf- 
čia-liulia---------- -----------------------— .50

. .75

. .50

. .50

. .40

. .65

. .50

. .60 
$1.00

_ .50 
_ .75 
...$1.50

.50

.50

.25

.50

.75

.50

.50

.50

z

1.
2.
3.

/ .25
4.

5.

6.

7.

8.
9.

1.
2.
O.

4.
5.
6.
7.

.25

.25

.25

.25
• .40 ■

.40

KOMP. M. PETRAUSKO DAINOS
Apvesdinkite mane ------- --------------1$0.0
Šig nakcialy (dzūkiška)------------ - .30

''.Tojau dieną (aukštam balsui)---------- .60
Ko liūdit sveteliai —:--------------------.20
Siuntė mano motinėlė —J--------- .20
Vai aš pakirsčiau------------------------- .20
Saulelė Raudona ------------------------- .25

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
•Tau kelias Lietuva! .30
Dvi dainos

1.
o.
3’. Mūsų Šokiai T

1. 
''2.

1.

GUDAVIČIAUS DAINOS
Astuonios įvairos dainos ;____
Trys dainos______________________

VAINIKUONIES
Musn šokiai___ ____ _____________

.40

.20

Visos virš paminėtos dainos galima gauti
mi užsakymus drauge prisiekite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip

“DARBININKAS” ~ ~ ~~~

“Darbininko" Knygyno. Siųsda-
*

jL

366 W. Broadtfay, - South Boston, Mass.



kolonijos; U^uxįai

rų raštų svarbą ir reikalin
gumą vienybės; Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. L 
Boreišio kalba buvo pritai-

balsas buvo7 girdimas net 
pas svetainės duris. Taipgi 
keletas žargoniškai kalbėjo.

Antroje prograipo daly 
pasirodė visų laukiamas p. 
A. šlapelis. Jis dainavo šias 
daineles: Ilgu, ilgu — M. 
Petrausko,. Litai — A Va
nagaičio, In Autumn—Mas-

lems jis 
ir priklauso.-Gi Lietuvių 
Ūkėsų Dr-jos specialiame 
susirinkime, sausio 27 d. na
mo klausimas vėl buvo pa
keltas.—-P.--Batting išrėžo 
štai kokĮ spyčių: /‘Jei tik 
sandariečiai ima namą, už 
skolas tai mes jiems į ran- 

taip mes pražūsime. O pa
vedę sandariečiams, mes nu- 
sikratysime bėdos.” Oho, 
kokie ponai, ‘ ‘j rankas pa- 
bučiuoldmė.”

.us, raštininko — S. 
Butrimas, Drimba, viršaitis 
— M* Sadzevičius. Lošėjai 
visi savo roles atliko gana 
gerai. Tik.kaip kurievisiū

tų “Sandaros?

i Koto Uolieną įvyta pa-! 
šventinimas gražiai pastaty
tos lietuvių bažnyčios. Vi
sų hartfordiečių lietuvių 
kreiptos duosnios širdys į

gatvės, ant raudos didelė krau- i 
tave. Tinta sandėliui, dirbtu-

tė. Mūsų solistai p. J. Va
liukas ir p-lė Bakšiutė savo 
maloniais balseliais' sužavė
jo publiką.

Programas buvo turinin
gas ir Įvairus. Lietuviai il
gai atsimins tos dienos Įspū
džius.

Buvo renkamos aukos 
Vilniaus atvadavimo reika
lams. Surinkta 70 dolerių. 
Aukavusių vardai tilps vė
liau. Žmonių buvo virš 400. 
Vakaro programas užsitrau
kė iki 11:45 ir tai* viskas 
skubiai buvo pildoma.

Valio Detroitiečiai!

ROCHESTER, N. Y.
26 d. vasario įvyko kon

certas ir operetė “Nastutė,” 
"dvejų veksmų, 3-jų paveiks

lų drama. Šią pramogą pa
rengė nesenai parvykęs iš I- 
talijos p. A Šlapelis, talki
ninkaujant parapijos komi
tetui. Žmonių prisirinko a- 
pie 300 asmenų. Publika į- 
temptu ūpu laukė progra 
mo. “Kastutės” rolėje bu-

' ftasse9sss9as9e===s£?ss=es9=s=

W Programą išpildė vietos ib- 
teligentai ir profesionalai. 

~ Kalbėtojais buvo visų trijų 
• parapijų klebonai: Šv. Jur 

— gįo parapijos, klebonas kun.
. j. Čižauskas, kuris gan pla

čiai nušvietė mūsų tautos 
3^4idvyrių darbus ir vilniečių 

pamryžimą ir kovą ■ iižĮip- 
iuvystę; -Šv. Petro parapi- 

X jos klebonas kun. V. Mise- 
r vičius savo kalboje pažy-

landėlės su didžiausiu ilgė
siu ir pasiryžimu. Taip, to
je nuo senai laukiamoje die
noje jų-širdyse suskambės 
giedro džiaugsmo aidai, nes 
ištikrujų ir bus kuo pasi- 

hoi pasigerėti. Tai 
bus Apvainikavimas visų 
garbingi], bei'kilnių darbuo
tės vaisių, kuriuos nudirbo

PAMALDOS ŠV. PETRO 
LIETUVIŲ BAŽNY

ČIOJE

Antradieny, kovo 13 d. 
vakare, bus pamaldos Soda- 
ticijos draugijos, o trečia
dieny bus vaikų sędalicijos 
pamaldos ir pamokslėlis. 
Penktadieny, kovo 15 d. bus 
kaip visuomet stacijos.

“S-ros” redakcija sav 
pastaboj pasisako, kad. jįng 
yra pareiškusi savo nuomc 
nę ir šiuose ginčuose laike 
<i nuošaliai. Geras nuošali 
mas patalpinus—špalta

lynui. Vakaras pavyko. Pu
blikos buvo nemažai.* Val
gių buvo, kiek kas norėjo. 
Visi buvo užganėdinti. Pra
dedant vakarienę, klebonas 
kun. J. Čižauskas sukalbėjo 
maldą. Laike vakarienės bu
vo /dainelių. Vargoninin
kas B. Nekrašas ir J. Va
liukas sudainavo keletą dai
nelių. Daktaras F. Matu
laitis pasakė gražią ir turi
ningą prakalbą. Kun. J. Či
žauskas pasakė juokelių ir 
dėkojo svečiams už gausų 
susirinkimą ir paramą vie
nuolynui.

Kuopos narės yra pagir
tinos už surengimą vakarie
nės ir skanių valgių paga
minimą. Valgiai buvo lietu
viški. Šeimininkės buvo: M. 
Kaminskienė, M. Uždavinie- 
nė, A. Balkuvienė, V. Navi
kienė, Bladzevičienė, Luko
ševičienė ir Gustaitiene. Po 
vakarienei buvo šokiai. Dau
giau tokių vakarų!

Užganėdintas

.M0RW09D, MASS.
Čia paduodame aukotojų 

sąrašą dėl,Karmėlavos Mer
gaičių Ūkio Mokyklos pra
kalbose gerb. L. Moterų at
stovės ponios F. Pikčilin- 
gienės, 19 d. vasario. Auka
vo šie po $1.00: B. Vaitkie
nė, J. Tvaskienė, O. Smil- 
gienė, K. Mačys, K. Ra
kauskas,' P. Kuras, K. Vie- 
sula, K. Ketvirtis, A. Rep- 
šis, V. Stasėvičius, B. Ge- 
ciutė, L. Smelstorius, M. 
Stelmokas, J. Didžbalis, V. 
Kudirka, A. Čeikienė, A. 
Čeikiutė, S. Akstiniepė, L. 
Rasiulevičia, J. Kavaliaus
kas, B. Adomaitienė, J. Šei- 
tavickas. Smulkiais $14.10. 
Viso $36.10.'

Nuoširdžiai dėkojame kle
bonu už svetainę ir visiems 
aukotojams už • parėmimą 
taip svarbaus ir naudingo 
tikslo. Autos perduotos L. 
Moterų atstovei.
. Moterų Sąjungos Apskr. 
Maršruto Rengimo Komisi
jos

Ūkesų Namą paimti.” Ar 
tai ne lapės logika.

“Sandaros” p. Batting 
matyt pamiršo savo veid
mainiškus spyčius Lietuvių 
Ūkėsų draugijos susirinki
muose. Aš ča noriu primin- gal dėlto kad tai ne sanda 
t i p. Battingo žodžius paša- riečių paskolos? <-■

■ A

gramą labai gražiai išpildė. 
*5 Nors daugumas žmonelių 

jau senai yra apleidę Lietu- 
/ jį vos krašteli ir baigia suame- 

rikonėti, bet lietuviška dai-

kaip ji supranta žodžius 
nuošalus, bepartyyiškas^ 
Kuomet’ jie rašo, nuošalus, 
bepartyviski,. tai rerikia^suč 
prasti, kad jie nori sakyti; 
“Mes esame 
davatkos — :

s sandarietįšjros 
fanatikai. 3* ■'*?

; rEbnėt,13 meįįTjuvo-al 

maišęs apie panelės prcbk 
įr apię tai diskusavo su a 
draugu, -Juozu. /

Sąko jis Juozui, “Aš sy 
su ja tris karius ėjau į ] 
kyklą" ir nešiau jos knyj 
Du kartu nupirkau ice-cpi 
soda. Dabar, kaip tu ma 
ar aš galiu jąpabučiuoti?”

“Ne, nėra visai'reikalo, 
sakė "Juozas. Jau tu ir t 
jai užtektinai pasitarnavi

i‘- ipmuJie

Tatąro-

7. 8-NI0S LIAUDIES DAINOS (dau- ' 
giausiai dzūką: tinka solo, dviėm i?
4 balsam)________________________ 40c,

8. ‘ ‘ DAINUOK’ ’ n Dalia/(mokykloms ?:
ir chorams: grąžąs duetai, svajonių J 
dainos)__________________________ 60c.

9. NAKTIS, SVAJONĖMS PAPUOŠĖ 
TA (solo arba durtas; romantišku-

I mo ir meilės pilna)___________ .___ 60c.
16.MALDA (tinka 16 vasario giedoti 

koncerte, publikai nustojus; patrio
tiška) ____ _~  _____________ -80c.

11. VANAGŲ PLUNKSNA (ickstas su į . 
nurodytoms meliodijoms ir dekle- 
macijoms) —2----------- ------------ --------25c.

bonas J. Ambotas su savo 
ištikimais ir-duosniais pa
rapijiečiais.

Apeigos pašventinimo pra
sidės 10:30 vai. ryte, taipgi 
ir vakare 7:30 vai. bus iš- 
kihpingos pamaldos. Pa
kviesta žymūs pamokslinin
kai. Toms iškilmėms visks 
kuogeriusiai paruošta. Tat 
kviečiame ir iš kitų-koloni
jų lietuvius imti dalyvumo 
tose puošniose pašventini
mo bažnyčios iškilmėse.*

Kitą syk, po iškilmių, pla
čiau parašysiu apie viską.

K.

Salovartė

bino pianu. Tekėk dukrel 
—A. Pociaus, “Močiutė ma
no” sudainavo visi lošėjai. 
Vėliaus p. A. Šlapelis dai- 

W.Sonder- 
son, Nemico delta patria (iš 
op. Andrea Chenier) U. 
Giordono, Rhapsody No. 6 
— D. Liszt, p*lė H. Murphy, 
skambino pianu; Barcarolle 
— Ch. Gounod, Valentino 
Malda (iš op. Faust). P. 
Šlapelio dainavimą klausy
tojai delnų plojimais paly
dėjo. Abelnai lošimas ir 
koncertas paliko gražibs įs- 
pūdžus.

P .A. Šlapels yra gabus 
muzikas ir mokytojas. Da
bar Rochesteriečiai turi du 
geru muzikos mokytoju. P. 
R. Šerelis yra pagarsėjęs 
smuikininkas.Tat vietos lie
tuviai savo vaikučius siųs- 

enam iškrito ašarėlė kitę pas savo tautiečius mų- 
igsmo. zikos mokytis.
ramą pagražino vaiz- Ant. Žiemys

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Harvardo Studentui, Boston,

« *

Mass.' -1— Tamistos klausimai 
tinka skalbimų skyriuje. SkeI- 

•« •

biniai yra apmokami. Todėl 
Tamistos klausimų netalpinsi
me.

; Musų Kolonijos. U^uvjai
»šauniai švente vašąrio 16 d.
10 ’ metų nepriklausomybės 
sukaktuves. Paminėjimui .pančiai 
Mos i šventės vakarą ąųrepgė ~

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite^sekan- 
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykiteir “Vanago Plunksną” ten*žodžių 
rasite). . . .. ./a

i'.'"- ..............

Profesorius medikališkc^j 
kolegijoje perstatė diogramą.

“Šis dalykas'štai šlubuoja!

P-nas Batting visuomet 
ir visur agitavo už . perlei
dimą namo sandariečiams. 
Tai dabar'bus aišku kas no
rėjo pasiimti Lietuvių Ūkė
sų Dr-jos namą. Sandarie
čiai šmeižia kitus, kad ap
muilinus akis savo skaity- 
tojįj. ir kad jie nepamatytu 
šmeižikų sandariečių pdivi- 
no veido.

kinta prie šiandieninio gy- navcr Until 
,veninio. . >

■ Taipgi kalbėjo adv. J. Ja- 
nilionis. Jo kalba buvo 
trumpa, bet įspūdinga. Kal
bėjo apie Lietuvos politinę 
padėtį.

Muzikalę dalį ptogramo 
išpildė šv. Jurgio parapijos 
choras, Nekrašui vadovau
jant ir šv. Antano parapi
jos Vyčių 102 kuopos cho
ras artistui J. Olšauskui va
dovaujant. Abu dioini pro-

KytM niįfayiyne;
mę Lietuviu tikėsų Draiki* 

ra mums išėjimoj kaip tik 

turime namų pervesti kam, 
bet kam, tai aš čia įr norių 
priminti. Nekurie iš namo 
pabėgo ten kur į skiepus,, ki
ti kitur. O sandariečiai tą 
namą visuomet rėmė ir re
mia. Tai dabar 
menanojvf-. pery 
sandariečiams, m
• • w > 2 • ar

SUSIRINKIMAI
—hjOYh ll d. Įib. 
vyko ^šv. Kazimiero R. Ki 
draugijos susirinkimas.
Pirmadieny, Rbvo 11 d. 

vakare įvyksta susirinkimas

t i
Krautuvininkams yra duodama nuolaida perkant i ; 
nemažiau kaip 20 dčtnčių iškarto. 2^1^ infondad-1^/ 

■ .■ > , •. *

. UTHnAMIAM SALES CORPORATION 
3K WMt Broadw»y > Sonth Boston, Kuo.

jis paaiškino. -“Tun vi< 
koją tnimpesnę už kitą.” 
sigrįžęs į vieną studentą ir; 
ko: ■ \
— “Mr. Fineli, ką Tanis^a j 
rytum tokiame atsitikime^

Jaunas Fineli svarstydai 
rimtai atsakė, “Aš tilfiu 1 
ir aš šlubuočiau irgi.”

LAPES
..r- -‘1 ri

Man prisimena vieno se
nelio pasakojimai apie lapę 
ir dešras. Buvęs toks atsi
tikimas: “vieną graži) rytą 
lape bėgdama pro ūkininko 
namus ištolo užuodė ir pa
matė pakabintas dešras ir 
manė pribėgusi prie dešrų 
visas suėsti, kad “būtŲ. soti 
ilgam laikui. Lapė pribė
gusi pamatė kad apsivylė, 
nes dešros buvo peraukštai 
pakabintos ir turėjo būti so- 
ti apsilaižymų. Jy^uusimmė 
ii- uodegą žemyn nuleidus 
nubėgo kur kitur ieškoti ė- 
[desio.” ..

Tas pats yra ir su sanda- 
riečiais. Jie norėjo pasiimti 
Lietuvių Ūkėsų draugijos 
namą be pinigų. Per ke
lis mėnesius bėgiojo į susi
rinkimus ir darė slaptus pa
sitarimus. Jie-net turi jau 
naują bendrovę. Ar tik ne
mano “Sandarą” palaidoti, 
kaip palaidojo “Ateitį?”

Sandariečiai sakė: “Na
mas senai jau piūsų, tik var
das reikia pamainyti ir vis
kas pabaigta.” Rankas tik 
tryne, kaip ta lapė dešras 
pamačiusi. Bet jų planai 
sugriuvo. • Lietuvių Ūkėsų 
draugijos nariai sužinoję 
viską pasakė sandariečiams 
į akis, kad jie namo negaus 
už skolas, o mes patys gali
me ląikytLnamą. Sandarie
čiai tuomet suriko: “Aha,

P. Batting giriasi išgel
bėjęs Lietuvių Ūkėsų Dr-jos 

'namą nuo “klerikalų.” Ta
mistos minimi “klerikalai” 
turėjo, turi ir turės savo na
mus.. Jie juos įsigijo už pi
nigus nieko nenųskriausda- 
mi. Batting“ didžiuojasi, kad 
davęs dešimkę. O delko ^{Įl^iiĮuįęių žodžių. Dą. 
mišta nutyli apie šmeižiąmą 
“klerikalą,” namo užvaizdą, pareiškė savo skaitytoji 
kuris davė $25.00.—O kitas 
sandariečiams ant kelio sto
vintis asmuo:J. S. skolino 
$50.00. Tamistos proteliu 
penkdešimkės yra menkes
nės vertės už dešimkę. O

Solo Dainos:
1. MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne

lengva)____________ ______________ 60c.
2. AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė;

baritonui, mezzo soprano) ________ 40c.
. ' ♦ '

3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka
“Menas, Mokslas, Sportas” is “Va
nago Plunksnos”)____ ______ 50c.

4. GODELĖS (žemam balsui: mergai
tės žodžiai “ Van. Plun.”)_________60c.

5. STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos)________________ —60c.

6. DUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal
sui: lengva, graži) ________  50c^

Chorams Dainos:
1. VILNIUS (patriotiška daina: ant

ras himnas)----------------------- _35c.

2. VĖJUŽĖLIS (ilga, lengva, lyriška .
daina) .. .................. ;——35č.

3. VAKARO ILGESYS (romantiška,
labai graži ir tinka jaunimui)------ 35c.

4. MUZIKA MUZIKA (galima šokti
valsą ir dainuoti: tinka duetui)------ 30c.

5. DZIMDZI DRIMDZI (juoko daina;
' galima visaip paĮvmrinti dainuo

jant) ..... .L.. .25c. 4. FORDŲKAS (Poupi
6. MOĘIO UZBONAS (galima sudžia- dainų* Vyrų chorui

tintižunksma, visiems patįpka)—30c. , daug, lengva dainuo

- APSVYLO RAKANDŲ 

KRAUTUVĖ'

Šeštadieny į sekmadieny, 
kovo -10 d. kilo gaisras 
Steinbergo rakandų krautu* 
vėj, Brpad^Py,_tarpe2E ir 
F gatvių. Nuostolių nema-

vo P. Pulaikienė, jos moti- 
Zdanaitienė, Pet

ro, Nastutės mylimojo —J. 
Sukis, Jono, Onos tpŲmo gi-

Birutes naminiai
Jau gavome šviežių BIRUTĖS saldainių pagamintų 

iš Lietuvos skaniausių vaisių ir produktų. Gardu
mo atžvilgiu patenkins kiekvieno lietuvio skonį. 
Dėl persitikrinimo užsisakykite dėžutę.

u Vieno svaro dėžutė kainuoja tik 75c.

Iš SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO ^- klerikalai nori Lietuvių
7 d. kovo įvyko Moterų 

Sąjungos 13 kp^ susirinki
mas. Šiame susirinkime pa
sirodė, kad Lietuvos mote
li! atstovės p. F. Pikčilin- 
gienės apsilankymas mūsų 
kolonijoj išjudino sąjungie- 
tes iš laikino apsnūdimo. 
Labai apgailestavo, kad at
stovė apleido mūsų apylin
kę, bet sužinojusios, kad y- 
ra vilties dar kartą turėti 
savo tarpe, visos nudžiugo, 
ir tarėsi smarkiai ruoštis 
prie sutiktuvių.

Nutarta atgaivint vakari
nius kursus. Kursus turė
ti kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą pobažnytinėje sve
tainėje. Pirmi įvyks 15 d. 
kovo, 7:30 vai. vakare. Bus 
diskusijos, arbatėlė ir “ban- 
eo” ir pamokos apie įvai
rius namų ruošos bei išdir
binių, kaip tai: siuvimo, siu
vinėjimo, mezgimo darbų. 
Kviečiame sąjungietes gau
siai lankyt minėtus kursus. 
9 d. balandžio nutarta turėti 
“bonco party,” kur daly
vaus ir gerb. atstovė. Pir
mą sekmadienį gegužės mėn. 
bus metinės mišios. O. Punc- 
kelokė pasižadėjo viską ap
rašyt ‘“Moterų Dirvoj” ir 
“Darbininkė** kas bus vei
kiama. G. ‘M. Liubavietė 
žadėjo, aktyviai dalyvaut 
kursuose kaipo vedėja; Šis 
sąjungiecių pasiryžimas at- 

mune, prie £ naujint darbuotę mane labai 
, džiugina. Yra vilties, kad

bostonietės ir tel bus pavyz
džiu kitoms "kolonijoms, 
taip kad *buvp pdra*metiĮ 
atgal) kad tik parterio re- 
ffistrAvimas greičiau būtu
Daigvas. ..-A.,

•*> -v.O'y iŠ
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Ištrauki! iš iždininko ra

oms vesti .išrinkta

■

jr Hartford, Conn.
jas pirmininl<as ati
2:15 vai. po pietų ir

rietė vietinį kleb. kun.-
JLmbotą atkalbėti malda
|ŲJ. Ambotas keletą žo-

kalbejo į su važia vaisius
pasveikindamas

jr patardamas visiems
lt daugiau čia augusio

o pritraukti į orga-
ž jo naudingus

eio valdyba.

R POVILO

raportas. Kadangi iždinin
ko raportas nesutiko su raš 
tinirikės, nutarta rast i n in 
kės jr iždininko sutvarkyti 
knygas. Iždįninko raportas 
pjęiiriitas- su pataisymu.

Valdybai Pastaba

Kad ateity’ kaip, bus šau
kiamas suvažiavimas, kad
būti?- įžymėta* kas šaukia 
Raštininkė pranešė, kad ir
buvo parašius kas suvažia
vimą šaukia, bet redakcija
praleido.

porto: Cash balansas buvo
f

žauskaitei alga ir lėšos $5.-
50, A. Miciūnui kelionės lė 
šos 50c., S. Cibulskiui kelio

glitai nekuriu kuopų 
v^sLš.kai legališki, 

•neturėjo dvasios vado 
o. Po pasiaiškini mųįffeka $1.83. 
priimti ir patarta atei- 

įlaikytis legališkumo.
:auti nariai pribuvo iš 
čių kuopų: 
5-tos kp., Waterbiirv,

ŲT) Juozas Bernotas, 2) 
•as Ždanis, 3) Anta-

Sambaris, 4) Juozas Zu-
’5) Boleslavas šilkaus-
6)- Petras Jokubuaskas, 

.Simonas Cibulskis.
Iš 6-tos kp., Hartford,

1) Jonas Mončiūnas,
Antanas Tamošiūnas, 3) 

as Keisis, 4) Barlmra 
tienė, 5) Andrius Pa-

ĮSkisĮ 6) Ona~Žukausl<ienė.
IŠ 36-tos kp., Nevv Bri- 
‘ Conn.: 1) Izidorius

..,.2) Zigmas Karulis,
^Antanas Gurskis, 4) Ona

■ienė, 5) Antanas
5, 6) Michalina Bla- 

triiskaitė.
delegatu buvo 19.

Svečių buvo 3: Kun. A. 
^Kaunietis, kun. J. Ambotas 
fir kun. J. Bakšvs. Visiems žĮjk* • * vj-Ąuteiktas sprendžiamas bal-

•'ŲJŠiekė protokolo skaitymas, 
lĮfettjis buvo priimtas.

Valdybos Raportai
■ Pirmininkas raportavo, 
kad. stengėsi dirbti kiek tik 

įgalėjo. Raportas priimtas.
' į,Vice-pirmininkas rapoita- 
.vx>, kad pirmininkas gerai

, tadejam neliko ką
dirbti.

;itaštininkės raportas bu-

nės lėšos $2.50, M. Blažaus- 
kaitei paskirta dovanai $5, 
rankpinigiai dėl parko $10, 
viso išmokėta $23.50; skola

, Apskričio turtas: Bendro
vės šėrai $200, L. L. P. Bo
nais $100, LDS. bonais $200, 
fountaninė plunksna $1.50.

Sekė komisijų raportai:
1. Išva/iavimo komisija 

raportavo kad gegužinė ne
galėjo įvykti, nes sekmadie
niais nebuvo patogios die
nos dėl parengimų. Rapor
tas priimtas su tokia pasta
ba, kad komisijai apsiėmus, 
kokį nors darbą atlikti, 
stengtųsi kad tas darbas bū
tų įvykintas.

2. Seimo atstovo raportas 
priimta^. Išktaufeius seimo 
atstovo raportą, nutarta 
paraginti centro valdybą 
^rkdinti _ šeimoj nutarimus £ 
-a-) kasi ink agento ir h) kas- 
link antgalvio permainymo.

Įnešimai

5-tos, 6-tos ir 36-tos kuo
pų :

1. Kad Conn. apskritys 
rengiu gegužinę bei išvažia
vimą. Vienbalsiai nutarta 
rengti kartu su centru. Pa
vesta raštininkei sužinoti 
kokiomis sąlygomis centras. 
prisidės prie rengimo šio iš
važiavimo. Išvažiavimas į- 
wks Lietuviu Darže, Hart-• •
lorde apie “Labor Day.” 
Komisija dėl surengimo šio 
milžiniško išvažiavimo yra 
palikta Ilartfordb kuopai 
su pagolba apskričio valdy
bos.

2. 5-tos kp. Waterbury.
vo priimtas. Sekė iždininko a) Kad Apskritys turėtų

DEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!
ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ 

' South Boston’e
Kampinis namas su krautuve ir dvi šeimynos po keturios kambarius. Yra 

’ gnzafc. ir shalhynės kiekvienai šeimynai. Kaina $6,500.
^Aešlą šeimyną medinis namas, netoli Dorchester Street. 3 šeimynoms po tris 

us ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Reudą atneša $845.00 j metus. 
Lengvomis išlygomis.

w.. šeimyną medinė stuba ant W. Sbrth Street, prieš pat švento Rožan- 
Saus bažnyčią. 3—4—4 kambariai su Įtaisymais. $3,700. Lengvomis Išly-

So. Bostone, netoli Dorchester Streeto šeštą šeimynų medinis namas: 2 šei- 
iJDbs po 3 kambarius ir •' šeimynos po 4 kambarius. Elektra, ghzas, skalbynės, 

kiemas. Rendą atneša $1.284 per metus; kaina $8,500.
\ Puikiausioj vietoj South Bosfline ant Marine Road, dvieją šeimyną naujas 

Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu lt priėmimo sale, 
aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra piazaL Kiekviena 
turi savo atskirą šilto vandento šilumą. Visi naujansios mados jtaV 

Vfeta dėl garndžtą. 14,rXX). -  ------- -----------------
Rosliudale

Nėtoli Washlngton Street, 3 šeimyną medinė stuba su visais Įtaisymais, prle- 
Ir užpakaliniai piazai, trys štymo pečiai. $12,800.

East Bridgewater Farma
Skėrių žemės 10 kambarių stuba. yra elektra, vnndno, šiluma. 20 knrvių ir 

formos mašinerijų. Kaina $14,000.
ŽT',7 Paa mu* vta daug namtį krautuvių ir formų ant pardavimo ir__

idmainumo katrų f-V negalime tuminčti. ' '
ATIDŽIAM automobilius, fomičiua, gyvastj ir namus nuo ugnies ir ne- 

lią. Parduodame anglius ir malkas. •
Aš UŽLAIKAU PINIGŲ SIUNTIMO TR LATVAKORfTŲ , 

—y”- PARDAVIMO SKYRIŲ------ - -r ;•
kreipkitės pas: * ' • r ,

J --------------- A. X KUPSTIS------------ ~
WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1662—1373

apskričio valdyba rūpintųsi 
atgaivinti kuopą. Kun. Bak
šys apsiėmė patarnauti kai
po kalbėtojas tame reikale.

3. Kad Apskritys ap
svarstytų kokį nors biznį 
užsidėti dėl apskričio ir 
kuopu labo. ’ Įnešimas at
mestas. ,

6-tos kpz, Hartford, Ct.:
4. Įnešta kad vajaūs lai

ke būtų nupiginta kaina ir 
nariams ne tik skaityto
jams. Paliktas paduoti Į 
seimą.

5. Įnešta ir nutaria pirkti 
rstininkei dovaną. Tam rei
kalui nutarta paimti $5.00 iš 
apskričio iždo. Prieg tam 
buvo išreikšta didelė užuo
jauta ir' dėkingumas už jos 
pasidarbavimą.'

7. Sekantis suvažiavimas 
įvyks Waterbu]y. Nustaty
ti laiką palikta valdybos 
nuožiūrai—prieš seimą ma
tant feikalą.

8. Sekė valdybos rinki
mas. Liko šie:

Pirmininkas — Antapas 
Mičiūnaš, V4 Belden St., 
Nev, Britain, Conn.
—Vicepirmininku — Juo
zas Bernotas, 45 Chipman 
St., Waterbury, Conn.

Raštininkė — Michalina 
Blažauskaitė, 70 Fairview 
St., Nevv Britain, Conn.

Iždininkas—Simonas 
bulskis, 24 E. Libertv 
Waterbury, Čorm.

9. Prieš užbaigimą sesijų 
kun Jonas Bakšys pataria 
nariams riėpalikti viską val
dybai, bet visiems prisidėti 
prie darbo.

Sesijas užbaigė kun. Bak
šys atkalbėdamas maldą.

Užbaigus, 6-ta kuopa už
kvietė delegatus prie vaka
rienės. -* '■ , \»

Rašt. M. Blažauskaitė

1 *•»t

mas eina žemyn,' turėtų vi 
mums — Antanas Naviras, - Nnga-Toneį_^s-pu^a^ gydų_ . 
r E. Fitth' St. So, Boston.- Mass. tonos suteikia naują stiprumą 
Pirm. - JuošasTjacteviausTp Energijos tfel viso žmogaus kūno, 
s<wy«r Ave„ Dorchester, Masįųįjadaugina nervų ir raumenų 6tV

__ -ų
tninkhs — Antanas Navikas, P

Raštininkas^— Leonas Svagždia, 
i UI Bowen St.’, So. Boston, Mas&f 
Fin. Raštininkas—'Kasys Kiškis, „ 

386 Broadvay, Sa Boston, Mass. * 
Iždininkas — Vincas Kallšins.
‘ 6T G Sfreet, SoufliB<®ton Mass. 

Maršalka «— K avtmleraa. Ambrozas, 
><92 E. Seventh St/^. RoJęton, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 
A pirmą nedėkUepJ kiekvieno mėnesio 

antrą valandą po pfetą,'parapijos 
salėj, 492 E. Seventh St., Sa Boston, 
Masą

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
į POGLOBAMOTINOSŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI
Pirmininkė — J ieva Marksienė, 

025 ELEighth Bt, Sa Booton, Masu.
Vice-Pirmlninkė — Ona Zulonienė, 

11 Monks St, South Boston, Masa.
Prot. Raštininkė — Ona Šiaulienė. 
’ 443 E. 7th St, So. Boston, Masa 

Telephone South Boston 3422-R.
’in. Raštininkė — Bronislava Clunlen*

St.VT.Rnshnry.Maat.“- 
Iždininke — Ona StaniullutS,

105 W. 6th St. So. Boston,.Mass. 
TrarkdarC — Ona MlzgiccflenC,

1512 Oblnmbia RA. Sa. Boston. Mas», 
Draugija savo susirinkimus laiko kat 
— antrą utarainkę kiekvieną mėnes

*1:30 vakare, pobašnytinėj svetainei 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės pat 
protokolą raštininkę laišku ar telefonu

Iš Kauna Šv. Zitos Draugijos Veikimo 1927 m.
Šiais metais vasario mėn. «vusi dr-jai apie 11,000 litų.. 

2 d. įvyko Kauno Šv. iZtos Dar ne viskas įrengta. Su- 
Dr-jos metinis visuotinis su-įrengtos- tikybos pamokos, 

kurias vedė gerb. kun. Ma
želis kas trečiadienį nuo 6 
iki 7 vai. vakaro. Užties
tas pamatas naujai skalbyk
lai ir kitoms dr-jos įstai
goms.

Kretkampio kurorto įsi- 
■gvtas antras namas vasaros 
laiko kuraeijai.

Nusiskųsta, kad zitietėms 
atsakyta duoti leidimas lo
terijų suruošti ir kad dr-jos 
įstaigos, -savo pelnu išlai
kančios ligoninę ir šelpian
čios, .reikalau^nči|| pašal
pos^ apk^ūnaifloš didelis 

’ mokesčiais. Ligoniams iš-

Ci-
St.,

Nuo pleiskanų j
Naudok ' I

sirinkimas, dalyvaujant pei/ 
400 nariams, Jo Prakilny
bei prelatui Olšauskui, 
“Saulės” dr-jos pirminin
kui ir kitiems svečiams. Su
si rinkimui vesti .išrinktas 
pirmininku kariuomenės ka
pelionas kun.,Pahibįnska»s, į 
sekretorius p. Tarnui ionis, 
prezidiumo nariais—T. Ma- 
steikaitė ir. V. Petronaitytė.

Susirinkimui buvo patiek
ta dr-jos veikimas 1927 ni., 
iš kurio šĮąi kas paaiškėjo.

Kaune gjbįeęių yra 1) tik- 
rąjų nariu 900, 2) garbės 
— l^JJJęlpėju — 20 jr„4L 
nepilnamečiu 5.—Viso 941. 
Už nėįniokėjimą nario mo
kesčiu liko išbraukti 102. 
Už pasipriešinimą nustaty
tai bendrabutyje tvarkai iš
brauktos dvi. Naujų narių 
priimta 49. Mirė per išti
sus metus 7. Visos, išskyrus 
vieną, palaidotos draugijos 
lėšomis.

Susirinkimas dideliu 
skausmu paminėjo savo di
delio Globėjo ir Prieteliaus 
arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus, Apašudiškojo So
sto Vizitatoriaus mirtį.

Dr. ligoninė prieglauda. 
Kaune ir Kretkampio ku
rorte yra ligoniams įtaisyti 
namui prieglaudą, kur kar- 
šinasi netekusios sveikatos 
ir gydosi susirgusios. Ligo
nine prieglauda pasinaudo
jo per abi vieti 136 draugi- 
ninkės. ; Jų' išlaikymas ir 
gydymas kaštavo, draugijai 
apie 44,00Q litų. Ligoninėj 
nuolatos darbuojasi gailes
tingoji seselė ir gydytojas, 
ateinantis kas savaitę po 
vieną kartą ir sulig reika
lu dažniau.

Iš didesnį#., nuveiktu 1927 
m. darbų y/a šie pažymėti-’ 
ni. Pastatyta ir baigiama 
rengti prie Drujos ligoninės 
prieglaudos koplyčia, kaina-

laikyti buvo prašyta pinigi
nės pašalpos. Valdžios atsa- ♦ - -

«

• - < .

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Oratorius *

• • v ■ ■' • .

820 BL SIKTH ST., SO. BOSTON

Tet 8. B. 4486

.r - ■ ■-v. - ■prumą, sustiprina skilvį, širdį, ko* < ; 
penis, inkstus, žarnas ir kitus ku« £ f 
no organus it padato jaunis besi
jaučiančiu kaip nanja»-žmogusJ.
-Nuga-Tone neturi sau lygiu, gyi - 1 

duobų nuo skŠfrid ir kepeny- tra 
helių, prasto apetito, silpnų inks
tų, pu^ės ųeveikimo, silpnų ner
vų, negražios kompleksijos, skys
to ir vandeniuoto kraujo* galvos 
skaudėjimo, koktumo, svaigulio, 
■apsivėlusio liežuvio, nernaloųaua . 
kvapo, nusilpimo ir jautimo nuo-' 
vargio rytmečiais, gasų viduriuo- 
se  ̂skilvio suirimo, užkietėjimo ii1 . 
panažių nemalonumų. Nuga-Tone 
pagerina kraujo, cirkuliaciją fc’ - -
stimuliuoja visus veikiančius ktįj 
no organus labai gerai.; Nujipir- 
Įdt jų bile kokioje vaistinėje.Vat- 
tokit jas per 20 dienų ir jei pa-'. 
sėkmės nebus tolrios ltekių' tik5- 
jote, grąžinkit likusias gyduoles, 
jums pinigai bus grąžinami atgal. 
Neimkit imitacijų -j— niekas nega
li pavaduoti Nuga-Tone.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — Mot- Yersiackas,
694 4E. Fifth St; So. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 C Street, South Boston, Mass.’ 

Prot Rašt — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh St, S. Boston, Masu 

Fin. Rašt. — Pranas Tnlelkls,
109 Botven St, So/ Boston. Mass. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H St, South Boston, Mas& 

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis,
906 Ė Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą (2-trą) nedęidienp kiekvieno 
mėnesio Lietuviu Salėj, kertė E ir 
Silver gat. So. Bostoų Mass.. 1:80 
vai. po pietų Ateidami rasirinkiman 

I prašome atsivesti naują nartą prl- 
„ rašyti prie tnusil draugijos.

kvmas gautas neigiamas.
Šv. Zitos Dr-ja, kaip šel

pianti tarnaites ir darbinin
kes, savo darbais labai daug 
padeda vyri tįsy bei, ir mies
tui, turėtu būti to vyriau 
sybės labai remiama.

Draugininkėms auklėti bu
vo surengta eilė paskaitų, 
kurias malonėjo laikyti :’l) 
S. Sužiedėlis apie Austri
jos krikščionių , tarnaičių 
draugiją. 2) p. Galdikiene
— apie luominį auklėjimą- 
si, 3) dr. Juozas Leimonas
— katalikai užsienyje, s 4) 
Valdybos narys Jadvyga 
Pilsuckytė — dvi paskaitas 
iš kelionės i Romą, 5) kun. 
P. Dogelis — iš kelionės po 
Lietuvą, 6) kun. Venckus— 
apie Kristų Karalių, 7) 
prof. Pakštas- 
ziliją, 8) prof. prel. Grigai-

apie Šventąją žemę.

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

So, Boston Mass.
Pirmininkas — Zonas Jaroša,

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

24 Prescott St, Readville, Masą 
Prot. Raštininkas — V7 SHckevičiwC•”

405 Third St, South Boston. Masu 
Finansų Raštininkas — M. Įteikta, ■\J

996 W. Broadway, So. Boston, Mass 
Iždininkas — V. Balutis,

88 Mercer Street, So. Boston, Masn 
-Maršalka -P. Laučka,——-----------------

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

nedėldlen} kiekvieno mėnesio, po nu 
vaL po pietą. Parapijos Sašėj, Septtn 
ta Gatvfi. South Boston. Mass.

AV. JONO EV. BL. PASELPINES 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

Pirmininkas — M. Žiobt, ——.
539 E. Seventh St. Sa Boston. Mara 
Telephone Sputh Boston 8562-R. 

Vice-Pirminfckas — J. Petrauskas.
24 Thomas P. So. Boston, Mass. 

Prot Raitininkas — J. Glineękls,
5 Tbomas Pk, South Boston, Masą 

Fin. Raitininkas — M. Šeikls.
366 Broedwajr, So. Boston, Marti 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvrav. So. Boston. Mas» 

Tvarkdarys — J. Zaikls.
7 WInfield St, So. Boston. Masą 

Draugija laiko susirinkimus kas trečk 
nedCIdienj kiekvieno mėnesio. 2-ra v* 
landę po pieta parapijos salėj, 492 B 
Seventh St, Sa Boston. Mase.

apie Bra-’

tie/
Pramogoms buvo sumgti < 

4- vakarai, du kartu ‘fŠv. | 
Agniete/.’ du kartu “Gėlių ! 
pintinėlės.” Du, kartd su- ; 
rengta gegužinė, vienakį I 
Kretkampi, antra — į Mar- 
vqs miškus. Abi geguži nes 
važiavo kariai vi ais Ijferritt-

. J - i :• : . 7 “ A t <.

I

Reafttendjoc Telephonas: 0779-R. K 
Ofiso TeteAna* 8a Boston OTT9-B

O * 01 filICCVIAfllO
E V. WARABOW

(WrnbllatMtaut) 
LIETUVIS GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
1179 Washii>gt<Hi Street 

Nortrood, Mass. 
f Tel. Nonrood 1503

Tel, So. Boston u823
- NAUJOJE VIETOJE 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
' (KASPARAVIČIUS) \ ? 

511 Brodaway, So. Boston 
Ofaio valandos t ' 4;.,*- • 

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vaJL vakare. Ofiaao 
uždarytas rabatas vakarais ir no 
dėldlenialą, taip-gi seredomis nuo 

? 12-tos dieną uždarytas-

f

TEL. 8a Boston 0506—W» y
LIETU VYS DANTISTAS į' 
A. L KAPOČIUS 1 

1^251 BTpadvay, So. Boston
.. ITZoteirto” uumI

Ovho-Vaiakdo«: nuo 9 Od 12, na* 
iiSOfki0 te uno8^0 lkl 9 yakarau 
Seredomte noo 9 iki '12 vaL dienų 
SubatomlB nuo 9 iki,6 rak. NedS 
Šomis šuo 9 Iki 12 (pagal MttartJJ

< •
705 Malu St., MonteDo, Maar ‘ ;------r

------- yKampas Druad Sfreet) —5,—-2_ 
Ofiso valandos: Ų

Ryte nuo 10 iki 12 vai. Į Į 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL ; ; 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL v• < > . 

Sekmadieniais pagal sutarties. ■< ;

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS 
ė - ✓ -

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”v
**'■ 7* ’jr>

z _J

5

y -------7.-^ • . • . ■ . . C- . •

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėražČiai, 
. juokai Piesos vaikų teatrui. Žinutės ifi gimtojo kraš

to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaL Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus^nolio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 
2 doL, pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia.K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 

l džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis 

i Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas:/‘Saulutės” Administracija Jurbarke 
! .> ■ - •' -a- . a ,

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ŽALUSIAS
V « • • — t

Oratorius ir Balsanmotojas
877 ir 4*8 Camtaidge Bteert

« S 7.
‘i /


