
Jiedu greii 
žuvių nasrus 
dfiBvne. .

MEKICO CITY.—Calleso 
valdžios detektyvai ir poli
cija dar vi£ tebeterorizuo- 
ja Įkatąlikus. 3COVO 15 d. 
areštavo vieną Amerikos pi
lietį ir sušaudė šešis vieti
nius tarp kurių vienas buvo

T—ZERVUARUST------~
WASHINGTON, D. C.- 

Trūkus St. Francis užtvan 
kai ir žuvus šimtams žmo

LENKĄ Į KOMISIJĄ

WASĘINGTON, D. C — 
J. V. sekretorius Kellogg 
kreipėsi į maršalą Pilsuds
kį, kad jis sutiktų Skrzyns- 
kį, buv. Lenkijos užsienio 
reikalų mimsterį, paskirti 
kaipo* neitralų narį Čilės- 
Peruvijos ginčui spręsti, v. 
Pilsudskis sutiko ir Skrzyn- 

skis liko paskirtas arbitra
žo nariu.

* > • * ii m I < ipusiau bal 
nikturijos

—YORK, Neb. — Y?ia teis- 
mas už įėjimą į svetimus na
mus ir pavogimą penkių 
centų nubaudė A. Pollack’ą 
3 metdis kalėjimo.

WASHINGTON, D. C.— 
Senato komisija tikisi, kad 

. bus galima sutaikinti anglių 
kasyklų savininkus su dar
bininkais ir pagerinti jų 
būvį.

Pradėjus kelti .viešumon 
anglių baronų darbelius, ku- 

- riais piktinasi visi, jie pa- 
'£• sidarė sukafbamesni. 
įį Daug visokių negražių 

darbelių iškėlė St. Louis 
V Star " laikraščio reporteris.

Jis papasakojo senato k<y 
i misijai, koks patvirkimas, 

fc^gembleriavimas ir butlege- 
Sf riavrmas • viešpatauja tose XX) kriminalistų J 

nėse V aisty bėse

mentas irgi nesupranta k<>- 
kiam tikslui bolševikai tą 
auksą čia atvežė.

Kai kas sako, kad bolše
vikiškos propagandos sklei
dimui.

Planuoja sušaukti kasyklų sa 
vininkų ir angliakasių 

konferenciją

ų- dirbo
3 įmetus
iminafis-'islsptoji komisija areštavo 
L mirties |šešis vokiečius už suokalbi

SHARKEY IR RISKO GAVO 
PO $24,015 UŽ KUMŠ

TYNES * . .

N-EW YORK. — Prane
ša, kad Sharkey ir Risko 
už kumštynes Madison Sq. 
Garderi, kovo 12 d. gavo po 
$24,015.

Risko gavęs tiek pinigų 
pašokęs į padanges, nes lig 
šiol gaudavo tik po kelius 
šimtelius. ■

SNIGO KIRMĖLAITĖMIS

PERLOJA, Alytaus ap. 
Vasarių mėn. 18 d. gerai pa
snigo gyvomis, kirmėlaitė
mis : kopūstinių plaštakių 
vikšrais, Dievo , karvytėmis 
ir kitais mūsų krašte žino
mais laęų naikintojais. Vė
jas pūtė iš žiemos vakarų, 
oro temperatūra buvo tarp 
4 ir 7 laipsnių šalčio? Celsi
jaus termometro. Spėjama, 
kad tie gyvūnėliai buvo vėt
rų atpūsti iš Italijos, kur 
dabar esąs giedriausias pa
vasaris. ' Visos kirmėlaitės

■ X

gyvos. >

šio jo iškilmių^l&ffrikęto su
manymui kviest|A^ųperikie- 
Čius ir tam reikalui asigna
vo pinigų ligL 25.000 litų.

šalinta iš vietos visa erti 
aukštų valdininkų. Komisi
ja iškėlusi apie 250 skundų. 
Pasak spaudos, keli asme
nys, i kurių veikimą “čeką” 
isikišusi, esą nusižudė.

uąs “poisk.T zhrajtm” 
reiškia, kad Lenkijoj 
mas eHąs ne tik mhi jonį 
kiltų, bet rr falfeudskid

arti Prbvincetown, nuo 
gruodžio 17 d., 1927.

Sekmadieny, kovo 18 d. 
submariną atvilko į Navv 
Yard. Jame dar buvo astuo
ni kūnai prigėrusių jūrei
vių.

" Pirmadieny kovo 19 d. 
kūnus išėmė ir paguldė 
Chelsėa Navai ligoninėj dėl 
pažinimo.

iminalistų 
“pro f esi-

kunigas. ,. “ ” "
Juos sušaudė išvežę ant 

EI ^ancito kapinių.
Prieš sušaudant buvo leis- 

ta ką kas nori pasakyti.-----
Kunigas Donaciano Villa- 

real pasakė, kad jis tik 
vieną dalyką nori pasakyti, 
kad jis mirė be gailesčio.

Kiti pasakė: “mes mirš
tame kaip vyrai.”

Ir mirė už tikėjimą ir lais
vę. -----

NEW YORK.—Sharkey, 
po kumštynių su Risko bu
vo manoma,,kad pasitrauks 
iš kumštininku eilės ir ra- . , v *
miai sau duonelę valgys. 
Bet kur čia nurims mūsų 
Kliurkė v, . '

* r
t

Humbeft J. Fugazv, kon
kurentas Riekardo, pradėjo 
derybas su Sharkey maria- 
džėrhk. James Johnston ir 
sako, -kad susitarę pastatyti 
prieš Sharkey kumštininką 
Godfrey, juoduką, kuris ke
letą .savaičių atgaPSTipliėke 
Paulino Uzcudun, Kalifor-

VOKIETIJĄ NUTRAUKĖ^; 
DERYBAS SU RUSIJi 

BERLYNAS. — Voldę| 
jos valdžia nutraukė dery 
>as su Sovietų valdžia api 
lertaisymą prekybos šutai 

ties.
Sako, kad vokiečiai tą pa 

darė dėl šešių vokiečių areš 
tavimo Doneeo kasyki 
ruožtė. J w

X' Kad patvirtinus savo kal- 
bą, jis pristatė komisijai 
raštą, kurį jis pirkęs nuo 

X. kompanijos vieno tarnauto- 
tTt' jo ufr-$25.00. Jame buvo isa-| JUNG. VAL8T. PAKVIETĖ 
'-X kymai superintendentams ap- 
i^valyti kasyklas prieš sena- 

to komisijos atvykimą da- 
įL ryti investigaciją; vengti 
K areštų; prisakyti streiklau- 
gri’ žianjantiems darbininkams ne- 
5* kelti riaušių. Jeigu komi- 

sija norės pasikalbėti su
S-'darbininkais žiūrėti, kad; jie 
£ < . būtų ištikimi. Taipgi virši- 
g 7 ninkams įsakyta į klaūsimus 
Rį^^n^atsakynėti. ‘"L..

tvarkytų, kaip yra patvar- 
kyta su geležinkeljaisv ‘pri
ima ir kasyklų savininkai. 
Sulig pasiūlyto projekto 
streikus ir visus gibeus, ki
lusius tarp darbininkų ir 
darbdavių spręstų tam tik
ra komisija?

Taigi pramatoma, kad se
nato komisijai pasiseks abi 
pusi sutaikinti.

r • « *-•-*+* F— ' *

Vinča estą nugalėjo -^r, 
tokhl būdu, dabar laikomas 

padegimus ir Sabo- guriausiu klimštiriinku Pa*

r X -

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

ANGLŲ LAKŪS

rENKTAD
— »*l- »**v?*^ .-y » ' y .

NEVOYOM 
lakūnas Hinched 
orlaiviu išlėkę^ 
Jung. Valstybe^ 
žuvo kelionėje^ 
tu važiavo-mėj 
Mackav, duktė

WASHING1 
Senato komisij 
tebeveda \ iš 
minkštųjų aių 
reikale, gal pds 
si, darbininkui 
vius sutaikinti. 
Lėwis pasiūlyti 
grems ąggliųk

—---------1_ SEIMU___

VARŠFVA. — Lenkijoj 
diktatorius Pilsudskis lai- 
mojęs rinkimus, dabar noria 
pasikinkyti. seimą, kad tas 
šoktų sulig jnmuzikos.- --c-s 

’ Jis siūlo,'kąd seimas iŠ; 
rinktų jo tanią Bailei, s?iJ 
nio pinųiniųku. .

'liiipgi nori, kad šis šei
mas pravestų visus konsti
tucinius priedus, kuriuos 
nivusis seimas atmetė.

Jeigu tą šis seimas pad^ 
rvs, tai jis pasižada dirbti 
su seimu.

GENEVA — Kovo 15 d. 
prasidėjo nusiginklavimo 
konferencija. Daugiausia 
kalbij apie nusiginklavimą 
sukėlė Maskvos delegatas 
Litvinov. Jis stovi už visiš
ką nusiginklavimą^ Sako: 

. “projektuojamas saugumas 
neprašalins karui”;n

• Litvinov’o pasiūlymui prie
šinasi Prancija ir Anglija.

NEW YORK. — Prane 
ša, kad traukinių durinin
kai nutarė ,’paskelbti strei
ką reikalaudami pakelti al
gas ir panaikinti dovanų ė* 
mimų už patarnavimą.

Reikalauja .pakelti algas 
/ nuo $72.50 iki $150.

• ’ ..
t -

GIOLITTI PRIEŠ MUSSOLI 
NI IR FAŠIZMĄ

RYMAS. — Italijos par- 
amente sukėlė škandalą 
Gjolitti, 86 metų amžiaus, 
atstovas. Jis griežtai pa
smerkė fašizmą ir jo val
džią, ,kuri griauja konstitu
cinį parlamentą ir ątima

Giolitti griežtai priešino
si Mussolini norams praves
ti rinkimų^ Įstatymus, ku
riais norima atirdti teisę ne- 
fašistams būti išrinktais į 
parlamenta^

Jo kalbos klausėsi ir pre
mjeras Mussolini. »

Tokiu ir dar kitokių įsa-, 
kymiįzouvo padaryta, ir tai 
senato komisija rado darbi
ninkų gyv. namus kaip kiau
lides. 1
. .Kompanija užginčijo, kad 
tokių laiškų nesiuntinėjus 
ir kad jokių įsakymų nie
kam nedavus.

Šiaip ar taip matome,, 
kad kompanijos neužginčijo 
ir neįrodė, kad darbo sąly- 
(gug^KaS^klose vrargeros ir 
kad darbininkų padėtis bū
tų kitokia negu organizuoti 
darbininkai perstatų.
. Senato komisija kitaip ne

galės išspręsti kaip tik pri
versti kompanijas išpildyti 
darbininkų reikalavimus.

KALTINA /UŽ . KURSTYK 

PRIE RIAUŠIŲ

WILKES BARRE,- B • j / *
— /Tūlas dlajigood irrd 
žmona šaukė masini mitu 
gą mainierių kaimely... VĄ 
džia, turi būti kasyklų sav 
ninku įprašyta, organizab 
rius areštavo ir įtarė nei 
itž kurstymą prie riaušių.-:

•———————-»<.. ■ ■■ jjl
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VINČA—GERIAUSIAS . . I 

KUMŠTININKAS 
rr.";PABALTfJE ' 1

KAU^%t»- Yąsari^26 ' 
d.' fvyko bokso rungtynės \ 
tarp Lietuyoit boksininko 
Vinčos ir Esti) boksirtinko i 

' Kimbamam, kuris buvo nu- 
galėjęs suomių rr latvių 
kumštininkus. , „ A

-----—----- t 
BOLŠEVIKŲ AUKSAS AT- 

VF.ŽTAS Tft * MASKVOS
PATEKO Į NELAISVĘ

NEW YORK.—Kiek lai
ko atgal Rusijos bolševikų 
valdžia atsiuntė į Ameriką 
$5,000,066 auksu iškeisti j- 
dolerius ir padėti čia į ban
kas.

•X
Jungt. Valstijų iždinė at

sisakė auksą keisti. Dran- 
ciios bankas sužinojęs, kad 
auksas Amerikoje1, tuojau 
užareštavo kaipo pavogtą.

Teismas neprasidės gali 
būti be metų laiko ir auk
sas turi gulėti bankų spin
tose. , ’ .

Sako, kad Rusija turės 
daug nuostolių, nes auksas 
sudėtas bankų spintose1 ne
neš nuošimčių.

Prancijos banko atstovai 
sako, kad tas auksas pri
klauso jiems, nes bolševikai 
laike revoliucijos 1917 ne~ 
teisėtai tą auksą pasisavino.

/Kaltink bolševikus vagvs-

■ '■* 11TTCPT, . .41

PILSUDSKIS EINA SAVO 
TAUTIEČIO7 DZIERŽINS- ' 

KIO PĖDOMIS/ 

y RYGA. —Rvgoš spauda 
praneša iš Vaišu vos. kad 
Pilsudskis esąs įsteigęs ne- z 
paprastą komisiją (“če
ką”) kovai su nusikalti
mais. kurie kenkia valsty
bės interesams. Pilsudskio 
Y čeką”'išvysčiusi platu Vei-

SAN JLTAN, Porto R| 
=-•* &ios -šalies^ gyventoj 
kiek laiko atgal prez. Cq 
idge’iui įteikė peticiją, 3 
rioje jie prašė atšaukti: 
Valst. valdžią ir duotą jie 
pilną laisvę ir nepriklaūj 
m v be. "čįi

Prez. Coolidge jiems j 
sakė, kad Porto Rico į 
ventojai dai? nepribrę? 
gauti nepriklausomybę.’ j

Dabar čia obalsis dar p 
čiau pask lydo: ‘ ‘ Grąži
man laisvę arba leisk m 
amžinai žūti.”

si nių potvinv, Sekretorius 
Work, kovo 15 d., išleido į- 
sakymą peržiūrėti visas už
tvankas ir rezervuarus pri- __ y*» nr

V _' zlurunus gioDojamus rc-
klamacijos biuro.

į --. ' . ____ __ __
, KAIP LENKAI ĖMĖ NUO 

GEDIMINO KALNO
A VĖLIAVĄ

* VILNIUS. ' “Žucie Lu- L* ‘
uddu” deda platesnį prane
šimą^ apie vasario 16 d. iš- 

’z3 keltą Gedimino kalne lietu- 
r vių tautinę vėliavą. Vėlia- 
A“ va buvusi labai didelė ir 
X. juoda su baltu Vytim ir Ge- 
A-! (Įimino stulpais. Vėliavą po

licija pastebėjusi iš ryto, 
jr— jau pu 7 vai. Pirmi ban

dymai vėliavą nuimti nepa- 
' .y vykę, nes dėl bokšti remon - 

to nieks į jo viršų negalėjo 
užlipti. Policijai pagelbė-

. jęs specialiai Iššauktas ug- 
negesvs, kuris įlipo į pati 
viršų ir apie 8 vai. rytą lie
tuvių gediilo vėliavą nutrau-

kad darbininkai, valdinin- 
.^kai, mokiniai ir kiti, ėję į 

- darbą su dideliu susidomė- 
. jimu sekė tą sunkią opera

ciją.

SUŽEIDĖ 13 BUS’E IŠ BOS- 
, TON’O Į NEW YORK’Ą

Sunkiai Sužeidė Moterį Gydy
toją iš Boston’o

GREENWICH, Conn. -e- 
Kovo 15 d. /Red Linijos ke
leivinis būš’as, važiavo iš 
Bostono į New( Yorką ir 
prie Riverside Drive/ ant 
Boston Post vieškelio susi- 
nrnšė su kitais dviem- tra
kais. Sužeidė 13 žmonių 
važiavusių bus’u. '

Būs’as važiavo į vakarus, 
o trys trakai važiavo j ry
tus ir vienas iš jų lenkė.Ne/ v ,r. 
pasisekė pakliudė ^įjoj
apvertė kitą traką.,.:

Visą trafiką sulaikė per
4 valandas.' 'j ' '

Policija VežiknĮi arėŠfiivd 
irpaleidoW 
500- kaucijos. OV/Js

v. ąg^IA .iila/rg r : jz 
::!r' ■’AREŠTAVO1 šŽŽt^SrOKfe-

ČIUS UŽ StfijKALBĮ 

—Y- RŪDIJO J71' 

. MASKVAT-Voki^ių ko. 
lonijoj Dono ^asm, 'Šįauri- 
nėj Kaukazo dal.v bolševikii

:r

&TURI . IŠKĖLĖ SUBMARINĄ S-4

Anglų 
ffe,( kuris 
Anglijos- į 
t Įtari būti

šeštadieny, kovo,17 d. jū
reiviai iškėlė į viršų nusken
dusį submariną S-4. Šis 
submarinas išbuvo vandeny.

r? M1
L3SIB

T
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i
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NUDĖJO

Vasario

JIS VISUOMET SĖDI ILGAI IR SKMTO. 
KUOMET KITI NORI MIEGO, KAD 
ANKSTI ATSIKĖLUS.

— Mėgti skaityti, reiškia va
landas, karias kiti praleidžia 

nuobodžiaudami, paversti ma-

sisėdo ir . kipšas tą gaidį 
prarėkdė-, tas “kakarieku!” 
Svečias

■Provoslavu archiriejus 
dp pat įsake iškilmingą 
aidą- giedot už Lietuvos

jo motina vadino ji newton , bet 
JI TURĖTI VADINTI JJ NUISANCE?

KUR. TU * 
MANAI ESI
PUBUSKOJ .
SKAITYKLOJ?,

ir Kaip tik sunes visai prisiartino 
PRlt PAUKŠČIU.

loniausiomis ir naudingiausio

mis valandomis, — sako didis 
prancūzą rašytojas ir vienas iš 
demokratinės tvarkos kūrėją 
Monteskie. '

jei mes dar* 
TAVE PAMATYSIM 
Tai jaudbbvs/ 

_ PERGRElf-y^

TIK STAIGI Al JI5KAO SUKOSĖJO IR 
VISUS PAUKŠČIUS PABAIDĖ

fcv-j•-:_ IŠDYKĖLIAI

. MAŽUČIAI (Vilkaviškio 
: vai.). Nesenai pas Rašins- 
dkięnes keturias panaitės 
atėjus į svečius dviem vai-' 
kinam, kaimo išdykėliai už- 
yerte ir užraištė duris. Sve- 
eiai, norėdami išeiti, išlau

žas duris, kur rado per du- 
ris pakabintą šunį. Moters 

i taip nusigando, kad net su- 
^sirgo.

ROZALIMAS. V ietos šau-| 
lii| būrio 1927 m. darbuotė
je susekta dokumentų su- 

i kfestojimas ir pinigu nepri- 
, teklius. Čia peniai šauliai' 
^vertėsi ne tiek- šaulių dar- 
į bais, kiek smukle-klubu, ku- 
< ri nuo š. m. vasario m. 1 d. 
" apskrities viršininkas užda-

’?z ^Likviduojama Razalimo 
vartotojų bendrovė, kuri 

‘ baigė savo dienas su dideliu 
r deficitu. Neapsieita ir l>e 
^ nesąžiningumo, liet didysis 

kaltininkas jau Pietų Aine- 
rikoje.

/ Duok Dieve, kad Lietuvos 
č gyveninio antrajame dešimt
oj mėtyje nebebūtų ilgapirščių.

» V“ C • ' irib
.. 7, JL Ar yra pavojaus sveikatai vandenyje, mies-

A. Taip, jei vanduo nėra tyras ir. apvalytas nuo 
ligos perų - 1 ' ~

8. Ė. Kaip teikiamas vanduo miestąms gąll boti 
p adarytas nepavojingu? .
.; A. Imant gryną vandenį iš 'šaltinių už nuėsto ir 
Utiriaąt.jį kasdien, ar neturi ligų perų.'

VOS

KLAUSYK. SULAUŽYSI 
J ŠAUTUVAI AR TU NORI 
I MUMIS UŽMUŠTI ? '

tespubliką fr už Antaną 
ftnetoįrrr, panašiai kaip se- 
iati giedodavo už cara.
- . -L.:

. f

^3toai pssasi
kwi

i '-jBenkamas rabinas irKį,- . ... :

toJ kilo tarp žydų kon- 
as. ' Konfliktas "priėjo 
.to, kad. vieną gražiu 
ą žydai ėmė ir pradėjo 
tis. Turėjo įsikišti net 
jnistratyymės jėgos, 
a^žydai administratyvi- 
būdu. Šakių, kamendaii-

ear or ort ’Tftė ft ^prėttus disease.
7. Q. Why should accidents be prevented? y
A. Because they cause suffering and loss of wageš 

to thosc who are injured and because every man’s 
laWir is needed at all times by the community.

-(Bus dhugiou)

■bausme buvo dovano

nevyduonas išsi
ima popierį ir rašo proto
kolą. Ačiū Dievui darbo y*-- 
ra, o kas čia mokant brai-l 
žyti parašyti: “kambaryje 
gyvuliusvir žvėris laiko... 
pabaudos 5 auksinai.” Bo
bos jau ir dreba: nu, kas' 
bus, Dieve, gelbėk! dar kurk 
višta snkakrs, dar didesnė 
pabauda! O, juk velniui ir 
lenkui už gaidį, ir vištą nė
ra baisesnio sutvėrimo.

Užsispyrė “svečias” žiū
rėti pakrosnėn, bobos ne
leist, lenkas veržiasi, žiūrės 
kiek ten žvėrių baisiųjų. 
— -Vaje! vaje! cielos šešios!

Nėra rodos, sako: “Ponu
li, septintoji bus ant stalo.” 
Kaip tik toji pasirodė “ant 
stalo” išvirta, tai visus pro
tokolus ir “sulesė”’

15 KIEKVIENĄ ORATiNę TVORį JtS 
IŠLAUKDAVO SU ŠAUTUVU IR VIS SU
PAVOJUMI.

SUĖMĖ LENKŲĖNIPA

Giedraičių-raįpne sulaiky
tas Lietuvos pilietis Petras 
Kidykas, kilęs iš Dovanų, 
kaimo, Giedraičių v. P. Ki
dykas • plačiai ir eonai vei 
kė kaipo lenkų šnipas.

PREL. K. PRAPUOLENIUI 

kovo mėn. 1 dieną suėjo 70 
metų • amžiaus. Vasario 2|6 
dieną 7 vai. vakaro prelato 
Po v. .Januse vičiaus bute, 
prie šv. Trejybės bažnyčios, 
jo siikaktuvių minėjimo rei
kalu įvyko pasitarimas.. Pa
sitarime dalyvavo mūsų se
nieji veikėjai, dvasininkai 
ir draugijų attsovai.

Prelatas Prapuolenis vra 
žymus-, mūsų senosios kartos 
veikėjas, rašytojas ir kovo
tojas už paneigtas lietuvių 
teises. Parašė istorinį vei
kalą “Lenkų apaštalavimas 
LietuVb'j” ir atitaisė daug 
istoriniu klaidų. Generolas 
Bulota, ruošia spaudai pla- 
čia jo biografiją.

IŠ LIETUVOS VIENUOLIJŲ 
GYVENIMO

Nuo šių metų kovo mėne
sio pradžios Kretingoj yra 
atidaromas vienuolių pran
ciškonų naujokynas.

Iš kandidatu, stojančiu [ 
naujokyną, tereikalaujama, 
kad būtų sveiki ir dori, kad 
tūrėtų vieneriems metams 
savo rūbų bei apavų ir ko
kį 100 litų pinigais.

Dabar jau naujokams: 
prieš paliekant vienuoliais 
nebereiks keliauti į tolimą 
Sileziją.

Tuo savo žingsniu Lietu
vos pranciškonai parodė di
delę pažangą jų vienuolijos 
plėtotes ir eigos prie savis 
tovios provincijos įkūrimo.

kad Lietuvos jaunas poetas 
Juozas Tysliava atvažiavo 
iš Paryžiaus į Lenkiją, kur 
jįs ilgesnį laiką apsigyven
siąs, kad arčiau Lenkijos 
padėjimą pažinti

9. K. Jei yr apatirta, kad vandenyje atsirado li
gos perą, kaip jį padaryti nepavojingu? f ?

A-Virinant.!
10.1L Delko sunku gauti gero pieno mieste? ~
A. Dėlto, kad pienas 'yra. pristatomas iš farmų, - 

esančių keliolika mylių nuo miesto, ir reikalingu 
triūsas užlaikyti jį saldų.

11. K. Jei pienas yra negeras, kas atsitinka tiems,

Linai. Pasklido gandai, 
kad linu kainos krinta. To
ji žinia pasirodė užsienio 
laikraščiuose ir daugiausia 
platinama dinų prekyba su
interesuotu žmonių. Tačiau, 
kiek tenka patirti, tos žinios 
platinamos daugiausia kon^ 
kurencijos sumetimais. Tjž 
pirmos lūšies linus mokarūa 
ligi 72 litų už .16 klgr. (1 
pūdą). o už vidutinės rū
šies nuo 50—4>4 litų už 16 
klg. Kaina daugiausia pri
klauso nuo pluošto ypaty
bių: ilgumo, švelnumo ir tt. 
Y ra nuomonių, kad dėl ma-

SIMULIACUASU 
ŠAUTUVU

KYBARTAI 
mėn. 19 d. atvyko Kybartų 
policijon ūkininkas - Jurgis 
Mačiulaitis iš Kybartų vai., 
Lipniškių kaimo ir pranešė, 
kad jo sūnus, Kazys, iš me
džioklinio šautuvo nusišovė. 
Policijai-nuvykus įvykio iš
tirti, pasirodė, kad Kazys 
gyvas. Tardant paaiškėjo, 
kad jo žmona susibari? su 
uošve ir pats esąs bloguos 
santykiu^ su tėyaįs.~Pagąz- 
dinti tėvus, , Jtad jie būtų z 
nuolaidesnių pasiėmė šautu
vą nuėjo už'kluono, iššoVe 
ir, apsikabinęs šautuvą, pa

rgriuvo aukštilninkas ir dė
josi nusišovusiu. .Išgirdęs 

Įšovimą, tėvas nubėgo už 
Įkluond, ,pamalęs gi.gulintį 
Įsūny, nepriėjęs prie jo, uit- f 
bego pranešti policijai. ' 

I Kazį Mačiulaitį policija 
Įtraukia tieson už laikymą 
i be leidimo šautuvo įy simu-

ŠILTINĖ
Tą ligą , platina drapanų 

Utėlės. Prieš didįjį karą 
Lietuva^ utėlių nedaug tetų-, 
re j o ir tos ligos pas mus 
beveik negirdėti buyo. Ka
ras, badas, pubiednėjimas 
padare tai, kad gyventojai 
pasidarė nešvaresni, api
puolė juos utėlės ir iš to be
riamoji šiltinė (karštinė). 
Nuo karo metų ta liga Lie
tuvoje nepranyksta. Iki 
1925 metų beriamoji šiltinė 
buvo besimažinanti, bet 
1926, 1927 ir 1928 mt. ta li
ga plečiasi. Ja dabar per 
savaitę suserga apie 40 as
menų. Jau ir Kkuno mies
te 1927 mt. buvo 3 susirgi~ 
mai ta liga, bet atvežtiniai. 
Šių metų pradžioj jau at
sirado susirgimų ii- tarp 
nuolatinių Kauno gyvento
jų. Karo Ligoninėj serga 
beriamąja šiltine du Kauno 
gyventojai.

žos pasaulinės linų atsargos, F 
linų kainos ir toliau po tru-Į 
puti kils.
* £ I i.Jarai. .Jani kainos Lie-I 
tavoje laikosi pastoviai. Ta-I 
čiau_ manoma, kad dėl toj
kad tąrptautinėje rinkoje į 
javų kaina yra žemesnė, ja
vų kainos kris. Pav. giuo- 
džio mėn. tarptautinėje rin
koje kviečių kaina siekė 28 
lt. už centnerį, o Lietuvoje 
iki 32 lt. už centnerį.

Šiuo metu vidutinės kai
nos Lietuvoje /.yra tokios | 
centneriui:

Rugiai — 24-25 lt., kvie-| 
čiai — 30-32 lt., vikiai —I 
22-24. miežiai — 22-23, avi-Į 
žos — 22-23, bulvės — 6-6y2 
lt.

Kiaušiniai. Kiaušinių kai I 
na paskutiniu laiku krito. | 
Už 10 kiaušinių mokama: I 
Mažeikių, Biržtt apskr. ktfrj 
kiaušiniai didžiau^ iki 3 
lt., Šiaulių — iki 2% lt.'in 
kitose apskr. iki 2 lt. 20. et.

Sviestas. Sviesto kainaĮ 
laikosi tvirtai»ir svyravimų

4 * . * . f I

bent artimoj ateity nemano-
IV ma, kad būtų. Vokietijoj už Į 

1 rūš. sviesto moka 8 lt., II 
/ —i“ lt 30 et., H-6 lit. 70 

I et. Kaune I riiš. sviestas 
J krautuvėse pardavinėjamas 

po 99—9y> lt.
Dabitai, motejukai, «?wc- 

j. nys. Karaliaučiuje, kur dau- 
0 giausia gabenama Lietuvos 
i- dobilų, motejukų ir sėmenų 
Į7 sėklos, vasario pirmose die- 
* nose mokėjo: už lietuviškų 

raudonųjų dobilų Icent. 135 
e lt., už baltųjų, g^ros rūšies 

ir gerai išvalytus —;165 lt, 
ųž prastesnius ligi 125 lt 
Motėj ūkų eent. apie 57 lt 
Linų sėmenų centneriui ge^ 
rai išvalytų, iki 43 lt

.. j,-/ vir. zjumus

^SidafiirLaime (j ame visi 
Jgyęentojai sentikiai) l£ Or
lovas, už tą, kad norėjo jo 
įsesęrį pašalinti iš vakaruš- 
>kų (15. II) Jonui Vasilje- 

m. amž. smogė su 
plaktuku i galvą, kuris nuo 
pljT&mo kiaušo per keletą 
valandų mirė. Kaltininkas 
nriįstuotaš.

nozs viena lįfūa iš visą Inedžioniu

A. Kūdikiai dažnai miršta, jei jie negaunu gryno 
.pieno. Negrynas pienas gali atnešti liges perą kiek-, 
vienam. . . A S

12. K Jei grynas pienas būtinai reikalingas klek- 
vienam, tai kaip jis cali buti parunintas? _ J—

A. Žmonės pasirūpina, kad butų peržiūrimas vL, 
sa spienas įgabenamas miestan, o taip pat ir vietos, 
iš kurių jis atvežamas. • .

' ( .Pamoka 2.
1. K. kaip maistas gali būti padarytas nepavojin

gas nei vienam? • J

A^Visuomenė gali prižiūrėti maistų per savo vai
zdžią ir paskirti inspektorius pi-ižiurėti kad įstatymai 
butų pildomi.

• ■ • • IV ’ ’ • ■
2. K. Kas darytina, kad maistas butą nepavojin <

■ ;r < : ' '• t ' TV
"A* Maistas privalo būti šviežias ir grynas. Turi 

būti laikomas švarioje vietoje. Maistui išlaikyti ne- i 
Kėikia vartoti kenksmingų vaistų ir kitokių dalykų.

3. K. Įvardyk du vabalu, kurie ypatingai išnešto- v 
ja ligų perus nuo vieno asmens ant kito?
- •» A. Musės ir uodai.

4. K. Delko kiekvienas privalo prisidėti prie kam
panijos “šalin musės?”.

A. Nes tai geradarybė visuomenei naikinti ligų 
nešiotojus.

5. K. Ar reikėjo įstatymo prieš vartojimą ben
dro puoduko gerti ir bendro abrūso?

- A. Taip, nes vartojimas tų dalykų platina ligas
6. K. Ar spiaudymas yra pavojingas kitiems?
A. Taip. Kuomet taip daroma visose vietose, ša- 

ligatviais ir gatvekąsiuosy, tai skleidžiama ligos.
7. K. Delko reūdš saūgotis nuo nelaimingų atsi.

tikimų? ’■* 1 . ....
A.‘ Nes jie Peša kentėjimų ir netekimą uždarbio ’ 

sužeistiems ir dėlto, kad kiekvieno .žmogaus darbas 
visuomenei reikalingas-

I



kienė, maršalka.

PIRMOJI

Lelijėlė
PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU LAIVU

Goethe.

ą įvyks 
} misijų 
izimiero 
RK-Šj- 
06 gerai 
iųptcrė- 
lankėši 

ųe, Had 
ivo pil- 
raitkevi- 
rilikatls- 
ii,sudi- 
sakėpa-

Sūsirinkimo pirmininkas,
A. S. Trečiokas,

Susirinkimo sekretorius,
Dom. Janulis.

je, 180—2 New ¥ork Avė., 
Newark N. J., vasario 16-tą 
.dieną, 1928 m.j paminėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės

Dideli Maskaradą šokiai 
ivvks balandžio 14, Šeštadie- 
nį “Father Mathews” salė
je. Dovanas gaus tie kurie 
turės įdomiausi ir gražiau
si (kostiumą. Labdarybės 
Draugija rengia šokius dėl 
lietuvią pavargėliu ir prašo 
kitą draugiją nerengi nieko 
tą vakara. _ . ,

Dėl * naujos tiesos nieks 
taip nepavojinga kaip įsise
nėjusi klaida.

Kovo 25, Šv. Kazimiero 
parapijos-salėj Labdarybės 
Draugija rengia prakalbas. 
Kalbėtojai užkvięsti kun. J. 
Čaplikas, Aušros Vartų pa
rapijas klebonas, adv. Anta
nas J. Milleris Ir kiti. Vai
kučiai sakys gražias eiles.

VOpAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį " * 
Kaimietis._________________________________ -

Ekskursija veda

ANTANAS F. KNEIŽYS , 
" L. D. S. Sekretorius

TIESIAUSIU ĮR GERIAUSIU KELIU Į KAUNĄ
f 5 P*' . <* 'T, Vy */_ 3 A į ,

Jokio Persėdimo iš Laivo Į Laivą Nebus ,

Šv. Kazimiero parapijos 
choras, po varg. J.‘ Žemaičio 
Vadovybe, ruošiasi prie di
delio koncerto i gegužės 30. 
Memorial Day. Bus daug 
nauju solistą ir solisčių iš 
choro tarpo. Užkviesti apie- 
lihkės chorai.

viniene
' J, > <•

^Lakstė 
... ^.^J^bkius 

trockininką lapelius, tad ne
duoti}’ auką. Bet niekas ne
paklausė ir visi pritarė p. 
Pikčilingienės misijai.

Sąjungietė

tės — sveikinam dabartinę 
Lietuvos Vyriausybę, Lietu
vos Kariuomenę ir visus pi
liečius Nepriklausomoje Lie
tuvoje gyvenančius ir,,

Pageidaujame kad dabar
tinė Lietuvos Vyriausybė 
imtą atatinkamus žingsnius 
atstatymui Lietuvos Konsti
tucijom ir, v... z *
- Reikalaujame^Jcad Lietu- 

va'pasirūpintij visais gali
mais būdais Vilnią iš lenką 
atgauti, o mes pasižadam vi
sais galimais būdais parem
ti.

.BERT BALLIN
Išplaukia iš New Yorko

SĄJUNGOS

EKSKURSIJA
■ z . I • /

: :r -ra

• *. * •> y • ■ -*-• ’’

ke rinkimo auką būrio pas£-> 
kytbs ‘ 3 deklamacijos per 
Al f. Andriuškevičiuką, Tek
lę Bliūdžiuvienę ir moksL 
Juozą ; Jankų. Pabaigoje 
kalbėjo vice-konsulas Pet
ras Daužvardjs ir Lietuvos 
Atstovybės Sekretorius p. 
Bagdobas. Pasibaigus pro- 
gramui perskaityta ir vien
balsiai priimta rezoliucija 
reikalaujant atstatyti" Lie- 
tuvos konstituciją ir Vilnią’ 
jĄlanVii atgauti.

Vilniaus atgavimui iš len
ką reikalams aukavo, sekan
čiai: po $5.—Commissioner

vičius ir LDS. 14 kuopa; po 
$3.30 kun. L Kelmelis; po 
$3. — N. -N.;.po $2. — A.

Patriotą šventėje.- Šio dide- 
lįo koncerto vieta paskirta 
Knigfrts of Columbus salė-
• • K ' • *'

•• ' - V'r

; Aušros Varią moterį} drau
gija daug šįmet pasidarba
vo užtai $erą valdybą 
išrinko. Valdribon įeina: 
Ona šeškevičiėnė, pirminin
kė ; M. cAnuseyičiene, vice
pirmininkė f M. Bobinienė, 
raštininkė; M. Beržinskienė, 
iždo globėjos; ir T. Debei-

pirmininkas S- Trečiokas ir F. Bemo- 
tas; po $1. — M. Dvareckie- 
nė, J. Karčiauskienė, A. 
A. Šiugždienė, p. Žukauskie
nė, p. Geibienė, p. Arba- 
šauskienė, A. Prnskaitienė, 
p. Vinskevičienė, p. Valiu- 
konienė, O. Jucienė, L. Pa- 
vilaitienė, T. Bliudžiuvienėj 
J. Kralikauskas, P. Elseika,
J. Gvązdaitis, J. Kanapka,
K. Ignaeiūnas, J. Svetulis, 
J. Mikšis, A. Keršis, S? Gu
das. V. Boreika, K. Tamo
šauskas, Augustauskas P., 
A. Patapas, J. Jucius, J. Se- 
reiks, V. Lazdynas, J. "Mi
kalauskas,- K. Dacas, P. 
Pranckevičius, J. Paknis, 
M. Akialis, K. Lebeliūnas,

Kasyklos veik visur ap
link dirba po 4 dienas į sa
vaitę. Vieną savaitę išdir
bome 6 dienas. Tai dar pir
ma tokia savaitė į metus lai
ko. .

Buck Mountain and Vul- 
can brokeri uždarė jau 4 sa
vaitės laiko. Dėl tos prie
žasties neteko darbo apie 8 
tūkstančiai darbininką. Ma
žuma darbininką gavo dar
bus7 kituose brokeriuose, bet 
dauguma apvilti laukia ir 
nežino ko, nes negirdėt ka
da pradės dirbti virš minė
tas brėkeris. Skaudus regi
nys, kada pastebi jog vie
nos (organizacijos nariai ir 
vieno kaimo, vieni j*auna 
dirbt, o kiti ne. O išlaidos 
visiems lygios, reikia mokėt 
3 dok ą mėnesį unijai: mo
kame 1 dol. mėnesinių ir 2 
dol. šelpimui streikuojančią 
angliakasią, vakarą pusė — 
“soft coal” kasyklą. Bro
kerio uždarymo priežastis 
neva taupymas išlaidą. Van
denį.iš kasyklų išpila sif e- 
lektriška pumpą, todėl da
bar lengva uždaryt kasyk
las.. '

• P. Norkūnas, LDS. narys

Bal. 1, Verbą sekmadienį, 
bus prakalbos Aušros Vartą 
parapijoj apie Labdarybę. 
Kalbės kun. Jonas i J. Ja
kaitis, šv. Kazimiero .para
pijos klebonas, adv. Ant'. 
Milleris ir kiti. \ Labdary
bės ’ draugija rengia 'šias 
prakalbas ir krečia atsilan- 
kvti. * • -■

didelę dėžę saldainių ii A 
Ražanauskas gražią prijuos
tę;. Surengimui Šokių dau
giausia • pasidarbavo < pirm. 
Ona Šatienė ir narosD. Ku- 
delienė, V. Tamošįūniene, D. 
Jukelienė, M. Tatarūnienė, 
Ona Stanienė, A Staniutė, 
P. Staniūnienė ir K. No
riu dar išreikšt .padėką A 
Daraškevičienei ir O. Čes- 
nienei, kurios aukavo dova
nas. Pelno kuopai liko 
$76.20. z - < ; <

11 d. vasario sąjungietėš 
surengė prakalbas nesenai 
atvvkusiai viešniai P. Pik- •<
čilingienei. Publikos buvo 
daug. Vakaro programą ve
dė pirm. Ont Šatienė. Mū
są jaunimas, kartu ir riša 
publika sudainavo Lietuvos 
himną. Pasakė eiles A. Ker- 
dukiutė, *L. Kuiguniutė ir 
Ona Šataitė. Viešnia P. 
Pikčilingienė kalbėjo J pla
čiai apie Lietūyąa(Jbs pra
kalba visiems /patiteKr;L-Per
traukoje kalbėjo Stf. Bosto- 
nietė p. O. Jankienė. Ragi
no visas, kad paremtų auko
mis Lietuvos moteris. Po 
to Bronis Šatas ir V. Sta
niutė griežė smuikom kele
tą muzikos dalelii^ję sudai
navo B iru tek ‘dainą. Bianu 
skambino Mikščiukė. Pra- 
kalbose auką surinkta $52.- 
13. Ilūdsono 45 kp. aukojo 
20 dol. Viso auką surinkta 
$72.13. ;

Antroje kalboje p. P. Pik
čilingienė raugino moteris ir 
merginas rašytis, prie Sąjun
gos. Užbaigė kalbą dėkoda
ma už ' aukas Karmėlavos 
mokyklai Lietuvoje.

Bolševikų Ašaros• ri -
Tą pačią d 

prietelka A. 
ko iŠ proto fu 
gatvėmis’ ir m

Iš laivo pasažieriai pasodinami į traukinį, 
kuriuo vežami iki pat Kauno.

LDS. ekskursantai nuvažiuos į Lietuvą į pat 
gražiausi ir maloniausi laiką kada visi mėdžiai 
ir žolynai bus išleidę savo kvėpiančius žiedus.

išakykite rietas Iš anksto ir pasirūpinki
te vikus Veikaiingus ddkumentus kelionei pas 
vietos agentą arba rašykite tiesiog

\ L. D. S. CENTRAS
366 Broadway, ’• So. Boston, Mass. 

....i'' _i <■ ■ -■ i

atsilankė
^eWrkibČiai "Vasario 16- 

tą dieną gerai pasirodė. 
Nors mūsą t bolševikėliai 

St bandifpakenkti Lietuvos Ne
ri priklausomybės 10 metą su

kaktuvių šventei, surengda- 
W > savotišką paminėjimą 

pora dieną 1 pirmiaus, bet 
žmonės į tai nekreipdami 
atvdos lauke Vasario 16, 

v Vasario 16 .šventė pradėta. 
■? ryte. Užpuvusius Lietuvos 

kareivius kun. I. Kelmei i sy1 1 ~ ii,
" dykai atlaikė pamaldas 8-tą 

vai. ryte. Vakaro 8-tą vai. 
J į-prasidėjo programas if tęsė-

š- si/iki 11 vai. Programą ati- 
ūarę- rengimo

į A. S. Trečiokas pakviesda- 
ri mas Šv. Cecilijos Chorą ve 

dama A. Stanišausko, kuris
■ sudainavo Amerikos ir Lie- 

?■£. tuvos Himnus, “Mes be Vii-’ 
4 niaus nenurimsim.” Pager- 

L bintui žuvusiu Lietuvos ka-
* ( w

4^4 reivią ir Dr. J. Basanavi- 
- čiaus Atminčiai vieną metų 
^mirties sukaktuvią, visi 

žmonės-atsistojo vienai- mi- 
f^nutai. P-nia M. Strumskei- 
ri—nė, pritariant pianu pane

lei Kriaučiūniutei, sudaina- 
fri' vo jdriejais atvejais. Kai
ri bėjo kun. I. Kelmelis, Com- 
\ missioner C. P. Giljėn, J.

W. Liūtas. Po Liūto kalbai 
buvo renkamos aukos ir lai-

-Ak-'' ’ ' ~ .y •* —- . ' *'vos Operos įžymimąsias 
bąritoJis Wor-

KELIONfi ĄPUNK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de- 5
* rybas be galo įdomūs nuotikiai keliones per įvairius kraštus. 

Parašž Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio____________ 1.08
PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—paraše UosisuįS 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met^_5 

Parašė P. Žadeikis. __TBa.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiaą. 

-Verte Kuu. P. L. . : 1_________________ - ;

TABAKAS—NU 
parengė S. _

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

KATAUKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. — Paraše Ku-' 
nigas Tarnas Žilinskas--------------------------------------------------

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—verte Kun. P. Saurusaitis 256.;;

GEGUŽES MENUO—Kun. Pr. Žadeikio

ARITMETIKOS . UŽDAVINYNAS __________________________—

VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____________JOė.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Verte S. Rakauskas_____15e. ; 

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje_______________________________________ 15eL :

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms&sa rig 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _ ____________ c____________ 50i

LAIME—(poema). Parašė Vaitkus________ _____________________ 50e-

MŪSŲ TIKĖJIMAI—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ve?- 
te Jonas M. Širvintas_________________ /_______________ __50s.

BITININKAS. Paraše Tėvas Jeronimas Pečkaitis________ S0*"j

LIETUVOS ŽENKLAI Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunus—SSl ' 
: ,X‘ a 

£MŲŠ IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa^
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||| Skaitant apie Nėrono, Ka- 
įBiguloš, Dioklecijano & kitu 
^Bomos tyronų žiaurumus 
jftĮžodoši, kad mūši) laikais pa- 
Mnašios?; kraujo oigijos yra 
F negalimos, kad mūši) kultū- 

yra peraukštai-pakilusi. 
Bok Dzieržinskiai, Belą 

ii jr Čallesai mums 
pgęmiena, kad tokie žiauru- 
įįįai nėra negalimi ir dabai-, 

g: Jei kas dar to nežino, tai tik 
^ delto, kad nenori žinoti, ar- 

nepajėgia sužinoti iš 
Bwiežasties cenzūros.
pfį- yis dėlto, nežiūrint cenzū- 
jbnos - retkarčiais tenka suži- 
FĮ-noti apie tokius Calleso val- 
m^ios darbus, kurie iš esmė? 
;J^yra visai panašūs į Nerono 
{^.darbus, nors cenzorius ir 
|£jhegina juos nušviesti sa- 
#M®ip. Štai pav. praneša iš 
įJMeksikos sostinės, kad kun. 
| jgnacio Garca Monteros ta- 

, po areštuotas tik už tai, kad 
_jbuvo bepradedąs laiminti 
^vienos poros—sutuoktuves^ 

y. už .grynai- religinę a- 
įtpeigą.

Kiek kitų kunigu sėdi 
^kalėjimuose už '^panašius 
g prasižengimus, arba tapo su. 

šaudyti, cenzorius neleidžia 
B mums žinoti. Kiek yra žū- 
^,vę pasaulinių katalikų, tik 
į fateitis teparodys. Tas jų 
t neatgaivins, o tuotarpu dik

tatorius Calles varo toliau 
savo kruviną darbą, jo gi 
cenzorius skelbia pasauliui, 

' kad tai sukilėlius, ne kata- 
Vjiktis, žudoma.
š>,-: Ar tos nekaltų žmonių 
| skerdynės būtų galimos, jei 

Meksikoje nebūtų cenzūros?
£ Aišku, kad- ne! Jei kores- 

pondentams būtų duota lais- 
nušviesti faktus taip, 

|L,kaip yra tikrumoje^ pašau
si lis sudrebėtų iš pasibaisėji- 

iho ir kaip matai nutrauktų 
jį visus' santikius su Meksikos 
^barbarais ir priverstų savo 
f valdžias santikius nutrauk- 
B ti. Toki moralinė blokada 
§ tuoj priverstų Callesą virs- 
K.ti iš žvėries žmogum.
k"- Senovės diktatoriams bu- 
% vo lengviau tironizuoti žmo- 

Pav. provincija negreit 
pinodavo arba visai ne- 

I žinojo, ką darydavo ĮĮĘaskvo- 
je Jonas Žiaurusis. Tuo- 

- met nebuvo laikraščių. Šian- 
r dien (diktatoriams tenka 
^ slėpti savo darbelius po cen- 
2 zūra. Užtat šiandien dikta- 
i tūra ir eenzūra visuomet ei- 
iftina Įdrauge. Diktatūra be 
g cenzūros yra neįmanoma.
•y ’ Tą gerai supranta Calles 
n ir “deda visas pastangas, kad 
g^ JMeksikos hęįš#$l 
" yrus tik tas, kurias už- 

a jo cenzorius. 'Tačiau 
s sąžine pradeda 

alrtm alattFAVH. tili
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atminčiai.

?z Gal ■ nevienas “ Amerikos 
ietuvįs džiaugdamasis Lio- 
uvos, savo senosios tėvynės 
laimėjimais — sykiu bpnt 
Wfek ir liūdi. Liūdi 
kad jis gyvenimo sriovės nu
blokštas toli įr negalį dr au
ge su kitais sayo broliais sa
vo tėvų žemėje džiaugtis nu
veiktais darbaįs, kilniais lai
mėjimais. Žinau, kaip išei
vio širdis ilgisi savo gįmti- 
nės, nes ir ■ až bu v au keletą 
metų atskirtas nuo savo mo
tinos vargingas vaikas. Tūk
stantis mylių, kaip milžinlš- 
katvirtovesšiena — nelei- 
dė sykiu su kitais tėvynes 
vaikais vesti atkaklią kovą, 
ir tos kovos laimėjimais gė
rėtis. O širdis, troško, il- 

“gėjos, kentėjo; siela dieną ir 
naktį slaptingais sparnais 
skrajojo, ten šiaudinės ba
kūžės, platūs rugių laukai, 
pušynai ir beržų gojai... 
Kur liepų ir klevų unksmė
je skęsta kaimo bažnyčia, 
kur pakrypę kryžiai alyvo
mis apaugę tėvų kapai... S

Daug šiandien tėvynės 
vaikų jau: džiaugiasi grįžę 
gimtojon šalin,- bet dąr treč
dalis tautos gyvena visai 
skyrium, už tolimo plataus 
vandenyno. _ Amerikos; lie- 
tuyiai šiandien nerimsta, 
jie patys norėtų, savųjų.“ tikro^gražių, išvaizda, .turi- 
tarpe apvaikščioti didžiąsias 
sukaktuves.

Bet kadangi jau buvo iš 
Aukščiausiojo skirta vie
niems tėviškėje žemelę arti, 
kitiems,,, tolimoje kąpital 
riestybėje sau duonos ieško 
ti. Tie mūsų užjūrio broliai 
labai ir labai žymią rolę su
lošė mūsų kovoje irž Lietu
vos Nepriklausomybę. To 
kuom gelbėjo užjūrio broliai 
— mūsų vaikų vaikai nieka
dos nepamirš.

Buvo čia pas mus daug 
darbo, daug rūpesnių, pir
maisiais . Nepriklausomybės 
metais. Savo rūpesniuose— 
sielvartuose mes kartais lyg

jųiveįkę, vieni kitus guoskį* 
me, ir\džUugsmąi>.pasida- 
linkime. /

; DvideŠnątasai, .ąmž^is' - 5
žmonijos guangos, civiliza- -J 
ei jos amžius. Žmogus gy
vendamas vietoje — pajėgia 
stebėti viso pasaulio įvykius, 
žmonijos geidavimųs ir ieš
kinius. “Spauda ėstoji pa
saulio galybė”—k^lbęjo Na- 
paleonas. Šiandien__s^auda 
daro revoliucijas, pemi'S- 
inus,lšai,do'vibuuiwnę— iv — 
sujungia vienybėm Spauda ' 
kuria , valstybes!» atgimdo 
pavergtąsias tautas — ir ki- ' _

a pirmyn, kaip mų. Visi alei vienas susi- 
sriaimiosios upės vandenė- kaūpę dvasia — ruošiasi ąp- 
lis ir neketina grįžti atgaL “vaikščioti savo Valstybės 
Tiesa, ateina toksai laikas, laisvės gyvavimo dešimtme- 
kurs būna panašus praeities 
pergyventiems įvykiams, 
Wp"Stal 1FLietuviu vaistys 
bes atgimimas. Pusantro 
šimto metų vergavus sve- 

_ ___________________ __ ^imiems 4^ štai vėl susidė- 
vo J’ Indiją, bet ganllgą jusiu aplinkybių dėkai:ir 
laiką negalėjo ištekėti' už mūši) tautos geriausių sūnų 

pasiryžimu ir krauju — vėl 
šiandiena su džiaugsmu ap- 
vaikščio jame - jau dešimtmė- 
tines sukaktuves savo val- 
stybės atgimimą. — raliu įtiivamigd »čxvu įai- 

Nualinta, skurdo perblokš-Į mėjimų vaisius tinkamai į- 
vertinti, jaisiais prideramai 
pasidžiaugti. • ; ’

Provincijos miestą, mies
teliai, bažnytkaimiai vasario 
10 d. bažnyčios prisikimšę 
žmonių. Visi pakeltu ūpu, 
rimtai džiaugsmingais vei
dais, įdujinio pasitenkini- 

rpažymiais. Ypač,jaunp- 
i karta, mūsų mokyklų jau

nuomenė, pradedant pačiais 
mūsų mažaisiais. Gražūs o- 
balsiai ant plakatų, tautinės 
vėliavos, jauni veidai, žiban
čios akys...

Vakare, — bažnytinėse sa
lėse, liaudies namuose, mo
kyklose ir visur, kur tik 
kiek patogiau susirinkti, kur 
yra koksnots* liaudžiai >gu-

ža rašoma apie Nąnėy Ann 
Miller. Neskani taj istorija. 
Mileriutė paeina ‘iš Seatie, 
Wash. Ji yra balta ameri
kietė ir ligšiol buvo “kri
kščionė. ”Kažkaip ji susi
pažino 'su buvusiu Indijos 
maharadža, Tukodži Rao. 
Rao gavft^pasitraukti iš In- 
doro maharadžos vi.etos ne 
dėl perdidelių savo dorybių! 
Jis yra daUgįatis lryjau tu
ri dvi žmoni. Dabar jis už
simanė vėsti trečią —- Millę- 
riukę^ Ji sutiko ir nuvažia-

turbūt jau nebetoli tas lai- 
khs, kuomet Jjaerika ii? pa
saulis sužinos, tikrą dalyki! 
stovį Meksikoje. Tuomet ti- 
TOnai'{grius i? Meksikoska- 
talikai iVėL« laisvai atsikvėps. 
Tuotapu Meksika tebėra 
kankinių žemė.
* ■

Smith ar Hoover?

laiką negalėjo ištekėti- už 
ex-maharadžos, nes buvo kri
kščionė. Dabar ji perėjo 
bramanizmą ii- galės turėti 
abejotinos garbės būti tre- 
čioji žmona ex-maharadžos 
hareme.

Indijos tikybos iri filosofi
jos turi nemažai patrau
kiančio savy, ypač linku- 
siems prie panteistinių ir 
teozofinių svajonių. rKai- 
kuomet pasitaiko, kad pro
testantų misijonieriai, nuvy
kę į Indiją piršti kitiems sa
vo tikėjimą, patys pereina Į 
bramanizmą” arba budizmą. 
Galima apgailestauti tą fak
tą, bet reikia pagerbti jų į- 
sitikinimą. Klaidingas tai 
įsitikinimas, bet vis dėlto į- 
sitikinimas.

Pas Milleriutę to įsitiki
nimo negalima matyti. Ji 
persimetė iš vieno į kitą ti
kėjimą ne dėl kokio ten i- 
deąįo, bet dėl vyro, o gal ne;

Prezidento rinkimai jau 
nebetoli. ’ Agitacija nėra 
dar pilnai įsisiūbavusi, bet 
eina jau gana plačiai. Pra
deda ir į redakciją atlendi- 
nėti agitatoriai ir perša sa- 
vo”kandidatus. Tenka iš
girsti ir iš mūsų žmonių už
klausimų, katras geresnis: 
Smith, ar Hoover. Mato
mai, jau ir dabar vyrauja 
nuomonė, kad republikonai 
nominuos Hbovėrį, demo
kratai — Smithą.

11 Ar politikieriai -taip pa- _____
darys, kaip kad eilinis pi- dėl ja tūrio. Jos persimo-

I ’ *-

; je ; Jonas Žiaurusis/ Tuo-
- met nebuvo laikraščių. Šian-

f -ji Jie: ’ ___ __ _ •

j
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tį.; • ■

Didelis pasirūpimas ėjo 
iki sukaktuvių dienai musij 
laikinoje sostinėje Kaune. 
Visi žymiausieji Valstybės 
ir visuomenės atstovai per
kratinėjo mūsų tautos isto
riją,, jos kelius, pasisekimus 
ir' priepuolius, laimėjimus, 
nepasisekimus, džiaugsmus, 
ir liūdesį. Perkratę mūsų 
kovų ir laimėjimų istoriją 
— rado reikalinga savo lai-

ta, Lietuvių Tauta, beveik 
vien savo dvasios pajėgomis 
prieš dešimtį metų išdrįso 
pasauliui pasiskelbti — sa
varankia nepriklausoma val
stybe. -Praėjo dešimtis me- 
tii, taip sparčiai žygiavę pir
myn — šiandien' pakilusia 
dvasia galime begalo džiaug
tis. Karo pėdsakų kaip ir 
nebeliko.T Krašto gerovė ne- 
paprastai pakilo. Daug 
kuom prašokome tuos neto
limus laikus. Turime gero
ką skaičių valstybės vyri), 
kultūros darbininkų o jau
nosios inteligentijos eilės 
nuolatos auga pavaduoda- 
mos dešimteriopu skaičiumi 
senuosius darbininkus.

Pnsiaūtino vasario 16 d.
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atlieka.
• * . ». J

Ir mes turime spaudą. Ko 
iš jos mes turime ir privalo
me laukti? Spauda teparo- 
do mums kelią į tautos’vie- 
nybę, tesuartina mus ir pa
laiko glaudžiausius ryšius. 
Kuom mes paminėsime Ne
priklausomos Lietuviu Val
stybės dešimtmetįnes sukak
tuves? Kokį pąstatysimfe 
tai atminčiai paminklą?

Gražiausia paminklas bus,1— 
jei mes eisime pas kits kitą 
su savo patriotine spauda. 
Šiuo žygiu iš širdies vėly-. 
čiau broliams amerikiečiams 
susidomėti Lietuvos laikraš
tija. Šiandien mes galime 
pasidžiaugti, kad turime iš

i
lietis spėja — kitas klausi
mas. Rodos turėtų taip pa
daryti, jei turi bent kiek 
daugiau proto už dramblį ir 
asilą, bet, deja, tankiai jie 
neturi nė;tiek.

Jei demokratai nenomi
nuos Smitho, tai demokra
tams nėra reikalo eiti nė 
balsuoti; jei republikonai 
ne Hooverį, bet kitą nomi
nuos, gi demokratai Smithą, 
tai greičiausia Smith lai
mės.

Bet jei* eilinio piliečio spė
liojimai išsipildys ir demo
kratai nominuos Smithą ir 
republikonai Hooverį — ku
ris geriau tinka į preziden
tus? Mūsų nuomone abu 
tinka. Abu yra dori nepa
perkami vyrai, abu labai ga
būs administratoriai. Ku- 
kluksai nekenčia Smitho dėl 
to, kad jis yra katalikas ir 
sakosi nebalsuosią už jį. 
Mes patariame savo skai
tytojams nekreipti dėmesio 
į kandidato tikėjimą, bet 
šiaip į jo tinkamumą, ar ne
tinkamumą. Tuotarpu jie
du nėra dar nominuoti, dar 
nepaskelbs savo’ programų. 
Nepaskelbė nė jų partijos

timas nėra nei kiek geres
nis už perėjimą iš kataliky
bės į pravoslaviją tų žmo
nių, kurie prie caro valdžios 
tikėdavosi gauti uriadniko 
činą. Ji yra tikra perekin- 
čikė.

Šia proga neprošalį užsi
minti ir apie mūsiškius 
smulkučius, paniekos vertus 
svyrūnėlius. Ir didesni pe- 
rekinčikai ir mažesni svy
rūnėliai turi tą bendra: ir 
vieni ir kiti yra žmonės be 
idealų. Jiems terūpi tik jų 
pačių egoistiški interesai. 
Kad atsiekus savo menku

Sukruto visi prie darbo, vi- maiimgešnis vadovas — pa^
si! mintys ir pasiryžimas^— 
kogražiaū,“ koiškifrningiau 
paminėti tas didžias sukak-

čių tikslelių jie nusilenkia 
ir prieš Dievą ir prieš vel
nią; šiandien f pajuokia tą, 
prieš ką vakar keliais ėjo. 
Tikrumoje jų dievai yra — 
kūnas, pilvas, gerklė, bet 
tankiausia doleris. Religijo
je jie yra “katalikai” su 
katalikais, bedieviai su be
dieviais; politikoje jie turi 
vieną principą: kur doleris 
— ten mano partija.

V. K. Taškūnas

LIETUVOS POLITIKA
/ >

mu laikraščių ir žurnalų. 
Pavyzdžiui: ‘ ‘ Iliustruotoji
Lietuva,” “Naujas Žodis” 

<— iliustruoti, begalo gražūs 
laikraščiai. Toliau “Šalti- . 
nis,” “Trimitas,” “Sargy- . 
ba,” 
kitų, kurie dailumu ir turi- — 
niu gali kiekvieną patenkin
ti. Be to jie visi pigūs, 
‘1 Darbininkas ’ ’ norintiems 
patarpininkautų. užsiprenu
meruoti. Kada" pradėtume 
vieni kitų laikraščiais^' " 
spausdiniais labiau domėtis 
— susidarytų’ tampresni, 
glaudesni, tarpe atskirų'tė
vynė vaikų idėjos ir kitokie, 
ryšiai, ir tatai būtų gražiau
sias bendras pafhinklas De-Z 
šimtmetinės Lietuvos Nepri-

skaitos, minėjimas kritusių 
kovose už nepriklausomybę, 
tautos himnas. ’ ’

Mūsų laikinoji sostinė gy
vai ruošiasi pradėti didžiulį 
tautos nepriklausomybės pa
minklą — Kristaus prisikė
limo bažnyčią — panteoną. 
Provincijos kampeliai neno
ri atsilikti. Vieni ruošiasi 
statyti kryžius, sodinti~ne- 
priktausomybės medį, Liau
dies namą ar kitą kokį pa- ir pamiršdavome savo užjū- 
minklą. Nei vienas kampe- rio brolius. Bet dabar to'ne
lis nenori atsilikti užpaka- beturėtų būti. _
ly kitų. Pilni entuziazmo riausius sudarykime ryšius.

1 ~........ .... . A J,"
ką ne tą patį, ką vieno ministerių kabineto pa
keitimas kitu — prie demokratinės tvarkos.. 
Tie patys žmonės seniau nušnekėdavo, būk prie 
caro, arba prie vokiečių buvę geriau!

g- . " ?

Ir Jiietuvoje it Amerikoje lietuviai dar to
li gražu nėra subrendę politiniai. Be to siauri 
srovių ginčai ir netikėtas 17 gruodžio pervers
mas dar labiau pasunkino orientuotę tiems, ku
rie ir seniau ne kaip tesiorientuodavo politiko
je. Nereikia pamiršti taipgi ir tas, kad yra ir 
tokių žmonių, kuriuos apj akino jų pačių maži 
piktumėliai. Užpyksta ant kurio nors vado, 
redakciją nesutinka su jo “filosofija”-*-ir kaip 
matai kejčia savo “nusistatymą.” Tokių veja-, 
vaikių pįkčiumų turi visos srovės; tyrime jų 
ir mes,, \ • \
___ Šiuo ypąč inetu mums, Amerikos katalikams, 
yra itin pvari^t suprasti tikrą Lietuvos politi
kos stovį, visiente laikytis vienos linijos. Ap- 
galvolas saltąi .ir rimtai reiškiamas mūsų nu
sistatymas Lietuvės politikos klausimais nega
lės ntpaūaryri tapi tikros įtakos į mūsų tėvy
nės toliiųesnį vystymąsi. Be to dar atneš ir 
mums patiems nemažai naudos. '< •

Gali kas paabejoti, ar mes, ĄmerikoB kata
likai, galime prieiti prie vienodo nusistatymo 

ės diktatūros Lietuvoje, ar galime

Kuotamp- klausomvbės sukaktuvėms , 
paminėti.

V 
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Referatas skaitytas N. Anglijos Katalikų Seime 
Vasario 22, 1928

Lietuvos politika lošia svarbią — perdaug 
svarbią — rolę mūsų gyvenime ir su. tuo faktu 
tenka mums skaitytis, reikia jį tinkamai įver
tinti, padaryti tinkamas išvadas. /

Mums rūpėjo Lietuvos politika tada, kuo
met ji ėjo normaliniais demokratybėš keliais, 
nors gal nėjo normališkais žingsniais; juo la- 

griežtai ir staiga įvažiavo į diktatūros -vėžias. 
Pirma pyktąudavom ant 'demokratijos už jos 
nerangumą, prikaišiodavo jai, kad negana grei- 
f J -r i » w • • . » • .

niai jos šeimyninkai — diktatoriai —.kartais 
vitai jos nepražudyti). Ir toji baime —_drauge 
ir tėvynės meilė — verčia mus interesuotis tė
vynės padėtimi labiau negu kada nors, Išskiriant 

s mb-

L ■' *r

biau t^ politika-riipi inums dabar^ kuomet ji 
peranksti d*r kalbėti, kuris 
judviejų bus labiau mūsų 
interesams prielankus.

Vieną svarbų patarimą 
dabar teturime mūsų, skai
tytojams: tapkite Amerikos 
piliečiais! Tapkite tuoj! 
Neatidėliokite!

savo “platformų.”

tai atstato-Lietuvą; dabar bijome, kad dabartį*

yra žmogaus 
be mėnulio Ir 

žvaigždžių, — pasakė senosios 
Rotnoe didelis išminčius Cfe.

vynės padėtimi labiau negu kada nors, 1 
gal tik pirmuosius jos nepriklausom] 
tus ir Vilniaus praradimo laikus.' U

Visi mes JlabaL įdomaujame dabarl 
2 ’padfitifai, rbet iolT* gražu ne v i«

kaip reikiant įvertinti jos politinę 
ra dar žmonių, kuriema atrodo, k,/

<

ra:
ragirne vįęaą iek£

• ?

Šioje paskaitoje bandysiu' atsakyti į tuodu 
klausimu:

1. Diktatorių politikos atbalsiai Amerikoje 
—ir mes, Katalikai.

2. Diktatorių politika Lietuvoje.
■ I; •' .

TAUTININKŲ POLITIKOS ATBALSIAI.
AMERIKOJE IR AMERIKOS 

KATALIKAI ‘

Mūsų Sroyių Nuotaika Seniau

, Kokie santikiai buvo seniau tarp mūsų sr$. 
vių? Geriausiai iliustruos tai sekantis Vaiždasf? 
Kaimynystėje gyvena dvi lietuvių šeimos: di
delė katalikų šeima ir kita, žymiai mažesne, bet 
labai triukšminga bedievių šeima. 1 
šeimoje peštynės ir muštynės—be paliovos, 
turi taipgi “sūnų palaidūną,” kurio širdis Mas
kvoje. Sūnus palaidūnas Įtiek įmanydamas# 
dergia savo “gimdytojus,’” “brolius” ir “sese
ris,^kam jie “neraudoni.” .Jie jąmtolygiais 
atsimoka. Jis, lyg tas buvęs Kaukazo "saldei 
tas,'7 jau neponimoet po litovski. Jis—jautm^r 
be lietuvis, bet sovietų patriotas—raudonas bol* •

" oą. Kiti šeimos nariai: vienas-^acialistas# 
ietis, kitas—šiaip niekur 

i laisvamanis, šiandien rau 
___ ^AiBganitoL Visi' ii 

tet^uoiųet rejkia pų|ti ‘ 
net ir raudonasai t____

nesakius
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' “Lauke Dirbanti” 
" Žmones

is" k^i- g'tadas būsimai I 

kol. “*

keletą ir labai piktų straips
nelių prieš kultūrinės auto- 
nomijos šalininkus. x Jiems

visas viltis cent

i

Kętiirių lietuviŠfciį parti
jų pasitarimai dėl tautos 
konsolidacijos, kad atsispir
tų prieš greaaįįKįą Li^U’ 
vai pavojus, i sukėlė ’totteų 
spaudoje gyvų ir kartais la
bai įdpmių diskusijų. O pa

sta’rC < ' sitarimų pagrindam^] 
r kultūrinė autonomija i 
-Xė neato nesusipratimu,

8
 nes nutoląsiems nuo katali- 

k ųorganizaėinio darbo žmo-
nėms kultūrinė autonomija 

lž_ visižbaiTvPgnpran- 
tarnas dalykas. Tad kai ku
rie (mokytojas Klovainiškis 

į&y ir keletą kitų) pradėjtr-apie 
BL' ją rašyti beteką ir bet kaip.

Bu v._ “Lietuvy” pasirodė

lo, nebent patarti: būk džen
telmenas, nors nepripratęs. 

Rimtesniu panorėjo būti 
tik “Darbininkas.” Jis ma
no, kad centro partijos la
bai apsivylę valst. liaudinin
kais ir jų draugais. Žino- 

; ma, jei kas labai daug ir vi- 
šokio gero iš tų pasikalbėji
mų tikėjosi, tai galėjo ir ap- 
sivilti. Tačiau tokių (opti
mistų, rodos, nedaug tebuvo. 
Tartasi, rašyta protokolų, 
priimta kultūrinėj autono
mijos principas, kalbėta a- 
pie arbitražo komisiją, apie 
kultūros tarybą. Tačiau, kol 
kas nei vienas '.protokolas 
dar nepasirašytą^ įtosuda- 
rvta :dar nei arbitražo ko- 

i

rinę mifnnnnnij/L neg mato***♦¥ *7*’"y’V*T***nf t. Į., — 7-n—    
didelį reikaLį atskirti nuo bai pakenkė, h 
plačiosios kasdieninės poliri- 53 -
kos tuos visus reikalus, ku
rie piliečius skirią. _____

Valdančioji spauda visus vyrų Lietuvoj prisiveisė vi- 
ragina (prie vienybės. . Bet 
kai tą vienybę' pradėjo re
alizuoti ne tautininkai, bet 

tras su moderatiškais 
kairiaisiais, tai šis'zygis' jar 
labai nepatiko. O rodosi 
vienybė taip reikalinga, kad 
visi turėtų paremti.

----------- ----------------—-r ------------------- —------ -------------------. - , .

Kiti iš tautininkų pradė- 
jo bauginti: kaip girdi, ga
lima tartis ir net susitarti 
su tokiais “bedieviais,” 
kaip liaudininkai! Taip, ga
lima su liaudininkais susi- 
tarti, tai liūdija ir pačių 
tautininkų susitarimas ir 
net susiblokavimas su liau
dininkais per 1926 m. rinki
mus ir geras jų sugyveni
mas Seime 19^6 m. vasarą. 
Visiems, kurie šiandien pik
tinasi, reikėtų to nepamirš
ti. Bet, gal būt, tautininkai 
pavelija tik sau didesnį po
litikos lankstumą, bet ne ka
talikams ?

Juk visiems žinomas fak
tas, kad Vokietijos, Belgi
jos, Olandijos, Šveicarijos, 
Čekoslovakijos ir kitų kraš
tų katalikų partijos dažnai 
eina išvien su socialdemo- 
krataisrii- gauna iš jų para
mos net katalikybės reika
lams (žinoma, komprimiso 
keliu). Čia tuoj pasakys 
kas, kad mūsųkairieji ne

tol hegalėsįm, ,kąt r . 
Kvieskų ar įįeąąą JygąuB iš- 
auklėjimp žmostnh .P tokių 

eose partijose ir jie neišnai
kinami tarakonų, milteliais 
ir nepataisomi Varnių ^au
klėjimo” bei .“dorinimo” 
mokykloje. Čia reikia lai- 
ko,z gerų metodų, didžios 
kantrybės ir ilgo darbo. 
Daugelio kuprotų net jokio- 
mis priemonėmis nebeištie- 
sime. Tačiau tirto neseka 
išvada, kad reikia tą kupro- 
tumą ir toliau platinti Lie- 
tuvos žemėje. Priešingai,

misija ar koks kitas paliau
bų organas. Taigi nėra jo
kio susitarimo, o yra tik no
ras susitarti. Ir centro par-I #uo XI vCIrllV pcll”

tijosšį susitarimo norą krei- 
. pia į visas puses: kairėn ir 

dešinėn. Nes vis dar tiki, 
kad Lietuva dar netapo di- 

v 'Tižiąja valstybe ir kad lietu
vių ir dabar tėra tik trys 
milijonai, kurie m yra la
bai reikalingi kovoje už 
Lietuvos teises, už Respubli
kos laisvę, už sostinę Vil
nių. Susitarimo pagrindan 
centro partijos deda kultū-

toki tolerantiški, kaip jų 
draugai užsieny, kultūra 
aukščiau pakilus; Tai, ži
noma, tiesa, bet politiška 
tolerancija visiems lygiai 
privaloma. Tad kas ją pir
mas pradės taikyti Lietuvos 
gyvenimui, tas labiausia pa
sitarnaus tautiškai vienybei. 
Aš net labai džiaugiuos, kad 
katalikai' pirmieji pradėjo 
toleruoti savo priešą, jo 
klaidas atm ėsdami.

Kai kurie gal mani, kad 
“Lietuvos Žinių” išsišoki- % 
mas prieš Konkordatą ir p.

reikia sudalyti sąlygų, kad 
tų kuprotų mažiau užaugtų 
visose partijose. Dėl šitų 
išsišokimų partijų Locarno 
vis dėlto nenustoja savo ver
tės ir reikšmės.

Ir užsienio katalik'ų^par- 
tijos turi panašiii nesusipra
timų. Dažniausia joms ten
ka dirbti su socialdemokra
tais, tačiau tenka su jais ir 
susipykti ridėtis su dešiniai- 
•siais. Ir mūsų katalikų cen
tro pareiga būtų stengtis ne
sipykti labai nei su kairiai- 
siais, nei su dešiniaisiais, o 
dėtis kiekvienu momentu su 
tais, kurių nusistatyrtias 
svarbiaisiais klausimais tuo 
metu labiausia prisiartina 
prie mūsų nusistatymo.

Liętiiyoje yra katalikų ir 
socialistų - vedamų koopera
tyvų. Socialistiniuose ko- 
operatyvuose dirba daug li
beralų ir ti-uputis šiaip žmo
nių nekatalikiškos idealogi- 
jos; už tai jie kartais vadi
nami neitraliais ir gauna 
paramos iš vįsų vyriausy- 
biųj Katalikų- kooperaty
vai gali tikėtis lygios para
mos tik tuomet, kai esti ka
talikų dauguma ministeriu 
kabinete. Visų kairiųjų nu
sistatymas katalikų koope
ratyvų atžvilgiu yra neigia
mas, toks pat neigiamas ri
dėsimų jų nusistatymas. Pe*-

• v

omas ne- 
bus »^a1ąiaaš-
kai valdžiai. reikalu
vimimnet - kaf 
dęrėtis su 
riajisais ar
faktinos • kataliki} ‘organiza
cijų, teises bnįsulygintog su 
nekatalikų teisėmis. 0 ši
tos teisės taptų ir katali
kams visiškai lygios plačiai 
taikant kultūrinę autonomi
ją, kurios principą priėmė 
vrtiaiidinirikaTjr tS^Trtr 
dė geros valios. Bet ir ly
gybės principus .pripažinus 
daugelis v. liaudininkų ne- 
atsisakys nuo senų įpročių, 
lygiai kaip tautininkai ir ki
ti. O santykių pagerėjimas 
vis dėlto yra . galimas, nors 
ir nebus tobulos vienybės.

Daugelio kraštų socialis
tai ir liberalai nesti priešin
gi konkordatams sų'Šv. Sos
tu. Mūsiškiai prie tokios 
tolerancijos’ dar nepriaugo, 
bet gal kada,nors priaugs. 
To tikrai nežinome. Prieš 
pusantrų metų mūsūų deši
nieji irgi su nepaprastu pik
tumu puolė bažnytinės pri- 
vincijos įkūrimą, davė garo 
vyskupams1 ir prieš konkor
datą būti} stoję su visu į- 
nirtimu. Bet dešinieji da
bar pozicijoj ir į visus šiuos 
reikalus žiūri, jau visai per 
kitą prizmą. <Tai savo in
teresų prizma, kurios gal ne
išvengs ateity ir kairieji, y- 
pa čjei įsitikinus, kad yra 
būtino Teikalo skaitytis ir su 
katalikų interesais, norint 
su jais bendradarbiauti. -Y- 
ra pasauly pavyzdžių,' kad 
ir senas fanatizmąs nusine
štoj a ir nusišeria.

Ieškant tikrai•- vykusio 
partijų Locarno reikia vi
siems pripažinti teisę gyven
ti ir su savo idėjomis teisė
toje tvarkoje pasireikšti. 
Jeigu kuriam ideologiniam 
organizmui norima atimti 
gyvybė.ar susiaurinti gyve
nimo teisės, tai tuo pačiu 
skelbiamas vidaus karas^nes 
ir menkiausias sutvėrimas 
savo gyvbę brangina ir gi
na ją visomis priemonėmis.

W W didės 
sijėgos susigrums. Kultu
vės gyvy Bės principą pri

pažįsta ir patenkina vadina^ 
moji kultūrinė autononųją, 
kuri visiškai tinką kaip-]' 
..... r ^autos 
nybei, taigi ir galybei.

Jos prįnpipai jau se 
skelbiamp įyąiriais yai 
užsieniuose. Olandijoj i

A t* 
J

sęn 
vardais 

>j duį| 
dą jai gerą pagrindą “nu
raminimo K įstatymas” • iš 
1920 m. Prancūzai ją siau
riau supranta ir vadina 
“ Ropartition^ Proportjonelle 
Scolaire,” kitur ji žinoma 
dar kitais vardais. Rytų ir 
(Centro Europoj pradėta pla

tų kultūrinės ailtonomijos 
vardą, kurs labai daug 
reiškia ir gali būt įvairiai 
aiškinamas. Jos principai 
pritaikinimo atžvilgiu labai 
lankstūs: gali būti siauriau 
ar plačiau taikomi, žiūrint 
gyvenimo apystovų.

Užsieniuose šiuo- klausi
mu yra nemaža literatūros, 
ypač olandų, prancūzų ir 
vokiečių kalbose. Lietuvių 
tautoje pirmas kultūrinio 
apsisprendimo principu^ 
palietė kun. prof. Būčvs, 
1917 m. išleidęs knygutę 
“Apie apšvietą” (Čikago
je). Ši kilnių minčių kny
gelė sukėlė daug" entuziaz
mo katalikų idealistų tarpe 
Amerikoje. Lietuvon jos pa
teko labai mažas egzemplio
rių skaičius, tad ji čia kaip 
ir nepadarė jokios Įtakos. 
Tačiau jau nuo 1919 m. pa
vasario vienas kitas kri
kščionių demokratų tarpe' 
retkarčiais prisimindavo a- 
pie kun. prof. Bučio knygc; 
Įėję skelbiamus .principus. 
Ypač 1921 m. vasarą buvo 
padėta daug- pastangų - žo
džiu Įtikinti kai kuriuos ly
derius, kad iškeltų šį klau
simą St. Seime. Karščiau už 
kitus šiuo klausimu rūpinosi 
kun. prof. Maliauskis. Bet 
jo ir kitų (daugiausia fri- 
burgiečių) pastangos netu
rėjo pasisekimo valdančiose 
sferose. Nuo 1917 m. iki 
1926 m. vasaros naujos lite
ratūros kultūrinės autono
mijos reikalu mūsų kalboje

Jei jus dirbate ant lauko, šal
tame ir audringame ore, tai 
nuraminkite savo pailsusius, 
skaudamus sąnarius ir raumenis 
su Pain - Expelleriu. Šitas 
švarus, malonus linimentas įsi- 
trina į odą ir momentaliai yra 
sugeriamas ja.

Pain - Expelieris išdirbamas 
sulig Dr. Richterio originalio 
recepto per suvirš pusę šimt
mečio. Jūsų vaistininkas turi 

bonką. Tikrasis turi
Inkarų ant pakelto. Kaina 35ę , 
ir 70c.

Išdirbamas
F. AD. RICHTER & CO?

Berry & So. 5tb Streets 
Brooklyn, N. Y.

•vf” Svarbiausia mūsų tarpsrovinių kovų puto 
žastis buvo ne ekonoipijos ir ne tautiniai 
pasauliožiūroš klausimai: krikščionylae, ar 
dievybė? Su Dievu ar be Dievo?

Kova Siaura, Asmeniškumu Pilna ,
a ■ ' - t

i ‘ .* •• .‘1 ,e t JĮ T'.
Kovos dėl pasauliažiūros yra senos kaip pa- 

saulis. -Nieko-blogo. jose negalima matyti, jei 
jos yra rimtos ir objektingos, jos yra neišven
giamos. Deja, mūsų kovose ir ginčuose dėl pa
sauliažiūros mažai tegalima buvo pastebėti rim
tumo ir objektingumo; užtat labai daug as
meniškumų ir vaikiškai—chamiškos pagiežos. 
Mūsų triukšmingi priešai manė tokiais būdais 
pukovosią katalikus ir katalikybę. Daug jų ir 
dabar dar tebemano ir neketina savo nekultū
ringos taktikos keisti. Tos siauros kovos buvo 
vedamos ant mums tolimo LIETUVOS POLI- 
TINIO LAUKO; ginčai sukosi apie Lietuvos 
partijų žmones: Krupavičius, Sleževičius, Vol
demarus etc:
7 ? z

i > ■.’*■■■ •
- ’ Kova Akla

Tik protiškai ir doriškai ^apjakęs žmogus 
temato vien tik geras -puses savo draugi} ir iš
pučia būtas ir nebūtas savo priešo nuodėmes. 
Partinė neapykantą Jįmogų apjąkina. Ji apja- 
gino * Lietuvos įsikarščiavusius politikierius, 
nuo jų ir mes užsikrėtėme. Nors atvirai to 
neskelbta, bet praktikoje laikytasi šios taisvk-

bet 
be-

nepasirodė, klausimas nebu
vo auktualiu.*)

1926..nu, pagalbon atėjo 
-prof. Čepinskis.—Tapę 
Ministeriu, jis pasidavė agi
tatorių Įtakai ir ruošė smū
gi visoms katalikų mokyk
loms. Laisvamanių kultūros 
kongresas skelbdamas vi
siems “laisvę,” katalikų mo
kyklas agitavo panaikinti, 
atimant joms pašaljjas, o 
katalikų ^vienuolius ištremti. 
Šie prof. Čepinskio ir jo 
bendrainanių sumanymai 
paskatino ir katalikų poli
tikus pagalvoti apie kultū
rinę autonomiją. O čia “Ži
dinyje” visa eilė moksliškų 
prof. Šalkauskio straipsnių, 
užsienio praktika paremtų, 
giliai rėžė savo vagą.’Ir kul
tūrinės autonomijos klausi
mas tapo tikrai aktualus. 
Skaitoma apie jį ilga seri
ja referatų visose katalikų 
organizacijų konferencijose 
ir išnešamos pritariančios 
rezoliucijos. Prof. Šalkaus
kis išleidžia knygelę - apie 
“raeionalę mokyklų organi
zacijos sistemą,” kuri bent 
Kaune gerokai išsiplatinu. 
Bet kultūrinės autonomijos 
proponuojama kryptis nega
li patikti jokiai partijai, ku
ri t'tona nori viską valdyti 
ir visur kištis. Kol buvo val
džioje ir šiek tiek tikėjosi 
vieni valdyti; tai ir krikščio
nys demokratai kultūrinę 
autonomiją laikė nerealiu 
padaru, nors ten visumet 
buvp pritariančių. V. liau
dininkams ir socialdemokra
tams, patekus jiems ’val- 
džion,.tok8 kultūrines auto
nomijos sumanymas atrodą 
raiškai * ignoruotinas ir jie

. ♦
jo nepastebėjo net keHop4H 
eilutėmis, nežiūrint rijBįjgg! 
štraijpsnių “ Židinyje.
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tininkų parti.]'a,/ypac 
valdydama, irgi nei 
net kultūrinės auto 
jos prinicpo priimti. 
tvirtai- nori, kad vali 
būtų tik jų vienų vald 
taigi jie. nesutiks, pa... 
mokyklos iš savo' politn 
Įtakos sferos. Be to, jie 
pats projektas labai 
mas, nes neturėjo progo 
juo apsipažinti. JukH 
lietuviškos literatūroj: 
klausimu neužtenka, ji 
retai kam iš jų pažįsti 
Liaudininkai nuo vald 
nutolo, tad jiems atšįl 
progos atidžiau į tą fets 
mą pažvelgti ir kultū 
autonomija jiems,|apds 
imtina.

Kultūrinės autonoii 
reikalas buvo ir bus d® 
biau keliamas mūsų šptf 
je. Tačiau tai daf ® 
kia, kad jis galima būt 
Ivti dabartinei valdžiai.

• •• TZZ n nenorės apie jį ir gil 
Kultūrinė autonomija 
riausia tinka tautos 
bes ir stiprybes pagrų; 
todėl riši nuoširdūs pu 
tai ieškos praktiškų gU 
bių pritaikinti ją "Liel 
gjttenimui, nors taį H 
tolimesnėje ateity. 
dalykas aiškus: koltŠĮ 
srovių rietenos yra 
kenksmingos visai H 
kai ir Tautai ir to 
patriotą šventa paf 
stiprinti šalies 
atsparumą, k’ad įr 
liu, naujovišku būd 

fcpuservatoriams im 
gal dėl to. kad nadgi 
suprantamas. Suk

prieš tautą nusidėję.” Taip kalbėjo dabartinis 
Voldemaro talkininkas, Darbo Federacijos pir- 
minihkas, lapkričio 2, 1925; Tuomet Voldema
ras jam atrodė juodas, bet’dabar jau baitas'at
rodo, mat, js yra Voldemaro talkininkas.

Mūsų srovių vadai, i mūsų spauda irgi daž
niausiai aklai gyrę ir peikė Lietuvos politikie-' 
rius atsižvelgiant ne į jų darbus, bet į tai,AU
RIAI PARTIJAI JIE PRIKLAUSĖ. Daug 
išeivijos laikraščių dar ir dabar tai tebedaro. 
Tie Šios konferencijos dalyviai, kurie dalyvavo 
pernykščioje konferencijoje,x gal dar pamena, 
kaip kaikurie delegatai pernai nustebo, kuomet 
“Darbininko” redaktorius pareiškė, kad “Dar
bininkas” netaikaus jokiai partijai, kad girs, 
ar peiks Lietuvos politikus ATSIŽVELGIANT 
TIĘTAI J JŲ DARBUS. Tėvynės ląbui ar ne- 
ųąigiąį. “Kaip 'Darbiniplcas’ nerems Kr. 

• Dėnjokratus! f ’^ątsiliepč vįėnąs-litos.
Kaip giliai tas aklas partįngumas yra įlei- 

dęs šaknis kaikuriose mūsų-srovėse, paroda is
torija su Plečkaičiu. Plečkaitis—maištininkas, 
jm-rtalkininkauja lenkams prieš Lietuvą, jis— 
buvęs šnipas, bet jis—taipgi ir socialistas. Ir 
štai *mūsų socialistų spauda pamiršta visus jo
jo darbelius ir atsimena tik, kad jis—SOČIA- 

4 "Ą ir tartai iš kailio, kad tik kaip nors 
įsūnio jsiįeiftkų. Tai -klifeiŠkasvąįdo 

^ttunm pavyzdys. , Ką gi benorėti iŠ vi- 
čs atomo, kuomet viišūnėĮi taip aklai 

žmogų ir jo darbus.

velniai, mūsiškių negalima ‘negirti, mūs priešai 
negalima nepeikti. Paprastų žmonių, kūne y- 
ra dalinai geri ir dalinai blogi nebliko; nebli- 
ko margų ir pilkų žmonių. Visi jie pasidarė 
arba balti, arba juodi; tik vieniems tas pats 
žmogus atrodė baltas, kitiems—juodas.. Būda
vo ir taip, kad tam pačiam žmogui atrodė juo
das, kol buvo jo priešu, bet kiek vėliau jau at
rodė baltas it sniegas, kuomet liko jo politiniu 
draugu. Štai klasiškas pavyzdys: Lapkr. 2, 
19Ž5-ais metais Federantų vadui, Ambrozaičiui, 
Voldemaras atrodė juodas, it velnias. Štai ką 
jis nupasakojo apie Voldemarą savo uždusinėję 
paskaitoje Vilkaviškyje: “Tuo pačiu metu, ka
da Želigovskis įėjo į Vilnių, Voldemaras buvo 
pasiųstas į Paryžių. Padirbėjęs ten porą die
nų, jis rašo savo vyriausybei raštą, kad, jeigu 
neatsiųsite man pačios, aš atsisakau vesti toliau 
derybas ir grąžinu jums visus įgaliavimus.. . 
(salėje juokas) Taip* galima iš to pasijuokti. 
Man pačiam juokinga, bet tas parodo, kiek tiems 
žmonėniš (suprask—Voldemarui ir tautinin
kams) rūpi valstybės reikalai. Aš nieko prieš 
neturiu, kad Voldemaras inylėtų savo pačių... 
(salėje juokas^ Bet, kftomęt esi pasiųstai at
stovauti krauju plūstančią tautą ir jei drįsti to
kias telegramas siųsti, tai tamsta esi lygūs iš
davikas; parodai, kad tau ne valstybės reika
lai rūpi. Taip padaryti gali tik išdavikas. To-1 
dėl jums, ponai pažangininkai (dabar tautiniu*

rt -1
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jVATERMY JONU .

s klebonas kun. I

Buvo renkama aukos Vii
našlaičiams. Aukavo

Sekė dvie-
M.

Bagdoniutė.

f

ad’ prin .

5 ners nupigmimo,
bar uždarytose Buck Mt‘. &

įmonių prisirinko pil- narių, vien tik skaitytojų. 
Daug nariii dėl tokią prenu- 

eratos nupigini m opa sako:
somybes Ijuvo iškil- nKam man da būt nariu ir •* Į » . ■ • J • .*?
su geriausias įspū-

klebonas paaiškino
ir perstatė šv. Kazi-

parapijos -mažųjų 
įkaičių chorą, vedamą 

B. Valaičio.' Padai-
o Lietuva tėvvne mūsų

jo kun. Juras iš
rellio, Mass. Kalbėtojas

»o Lietuvos istoriją,

čiutė gerai sudainavo
dainelių.

guukminku solo:
io ir A. Bagdono. Su- 

vo solo jauna mergai-

• t

Šiuo laiku' Saū^ randasi? be-"* *. . 
darbių ir del^ t<jt ptintenu, 2 
kad iš
kas darbo ieškot ą/ 

Nors nekurie, mažai \rei-. . 
kalingi daiktai, atpigo žy»

Užsibaigus prakalboms, p.
L.~ Vasaitis padainavo dainą 
“Trys Sesutės ir ponai Ra- 
dvilhi-padainavo'duetą. Po
nia Bendlerienė visiems dai- A ,
noriams akompanavo. Pro-|m^ab ląhistaš' brangus

daugiau mokėt* kada galima 
ir už mažiau užsipreųume- 
ruot laikraštį.” Beį kada 
prisirengs užsiprenumeruot, 
tai klauoimaej—Tuo tarpu 
centras netenka nario ir 
skaitytojo. Mūsų kuopa pa 
geidauja, kad tokia'vajaus 
t Vii I ■ka būtu paskutinė.^-----

Kuopos Rast. B M.

PRIERAŠAS. Naujų pre
numeratorių vajus -r buvo

al'banln.y.
~~~~ Visiems Geriausia .

Proga

40 vai. atlaidai prasidės
'^rr vctr^rcr—tra i, nj vx V'J c -’X v? v i > 
25 d. Užsibaigs 27 d. vakaj 
re. Todėl ii- bus visienis ge
riausia proga atlikti Vely
kinę išpažintį pas svečiustam, kad miuti daugiau. Y - -, .v—, f.’,, i. ” . kunigėlius ir pasinaudoti isDarbininkui skaitvtoju, . . ’.j,. T5 ,

linksmų dainų ir mu- 
kąlbėjo Pranas Tiški-

auskas savo karšta 
užbaigė vakaro pro-

as, M. Turonis, A. Ka
kčius ir J. Mareevičius;

Dziekiavičius, V. Čąnis, 
Kilikevičius, A. Driekia 

J.Tamošauskas, M. 
žinskienė, L. Virbickienė. 
Rudzienė, A. Vaitkūnas, 

gveekas, J. Genevi- 
P. Godonis, V. Biels- 

K. Cyronka. St. Cibtils- 
as, B. Valaitis, A. O. Avi- 

. B. Bartasevičius, O. 
auskienė, V. Menčiū- 

’A. Martūšis, A. Aliu- 
St Russas, J. Aku- 

$, J. Žiedelis, V. Ban- 
as, J. Bagdonas, J. 
vičius, P. Sinkevi- 
L Speteliūnas. D. Ber- 

Ibvičius, V. Normantą, J.
; viso $42.00; smul- 
sukolektuota, $16.30; 

įbo $58.30.
ems aukavusiems var-~ 

pašlaičių ačiū.
Ten buvęs

BRITAIN, CONN.
36 kp. mėnesinis su

mas įvyko 19 d. va- 
šv. Andriejaus apati- 

ytėlėj. Nutarė pa- 
viešą — per organą 

itenkinimą buvusiu 
porganizacijos vaju del-

kurie nenori arba negali 
būti LDS. nariais.

1927 metais buvo vajus 
naujų narių ir prenumera
tų. Prirašyta daug naujų 
narių, bet prenumeratų la
bai mažai.

Iš prirašytų narių atsi
rado ir tokių, kuriems mū
sų organizacijos tikslas bu
vo'nesuprantamas. Jie kuo
pose .sukėlė nesusipratimus 
ir vaidus. Nesusipratimai 
ir vaidai pakirto kuopų vei
kimą.

Tas parodo, kad mes prie 
LDS. organizacijos galime 
priimti tik tuos, kurie įver
tina ir supranta jos tikslą 
ir narių priedermes.

Bet ka daryti su tais, ku- 
■ rie- nori skaityti mūsų orga
ną “DaTbrumką?” Ar jiems 
atsakysime, kad mūsų orga
nas tik LDS. nariams? Ne. 
Mes turime juos raginti ir 
duoti lengviausias sąlygas 
‘ ‘ Darbiu inkų” užsi prenume
ruoti.

Mūsų svarbiausias tikslas 
yra platinti organą “Darbi
ninką.”

Pasiskaitę “Darbininką” 
metus ar daugiau, y susipa
žįsta su LDS. organizacijos 
principais ir lieka veikliais 
ir naudingais' nariais.

LDS. nariai turėti) įsigi
linti Į savo priedermes, pa
žymėtas konstitucijoj ir į 
organizacijos tikslą. Pažinę 
ir supratę pamatys, kad or
ganizacija nuo jų daug dau
giau reikalauja negu užsi
mokėti mėnesines duokles. 
Tuomet nė nesakys: “kam 
man da būt nariu ir dau
giau mokėti, kad aš galiu ir 
už mažiau užsiprenumeruo
ti;”, nes supras, kad jis mo
kėdamas daugiau ir dirbda
mas organizacijoje atlieka 
Šventa ir kilnų darbą.

LDS. Raštinė

taip didžių Dievo malonių 
per tą brangų laiką. Griaus
mingi pamokslai bus sako
mi kas vakarą likę iškilmin
gų mišparų, kurių pradžia 
7:30 P. M. Geistina, kad 
iš visos apylinkės lietuviai/ 
priklausanti prie šv. Jurgio 
bažnvčios Albanv, N. Y., at- 
silankvtų.

Kun. K. F. šatkus,

• Klebonas
375 Liringston Avė.,. 
Albanv, N. Y.

NEW BRITAIN, CONN.
19 d. vasario Tautiškame 

Name Įvyko visuomeniškas 
apvaikščiojimas, dešimties 
rtietų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuviu. Tai ma- 
kmr šventė, kuomet visi bėro 
drai prie jos rengiasi. Taip 
manyta ir taip rengta, bet. 
kitaip pakrypo.’ Pačioje 
pradžioje publikai gausiai 
susirinkus, orkestrai pradė
jus grot, išlindo kur jai iš 
kampo du nuplikę nuskuru
sios “Sandaros” agentėliai 
ir pradėjo kaišioti kiekvie
nam dalyviui savo murziną 
lapelį, kas labai visus suer
zino. Pas mus to lapelio 
daug žmonių nė už dvka ne- 
ima, o'jie bandė pardavinė
ti. Dar kartą mums paro
dė, kad sandariečiai yra 
storžieviai ir su jais bend
rai veikti negalima. Kas 
būtų buvę, jeigu ir kiti būtų 
atsinešę po glėbį savo laik
raščių? .Būtų buvę tik lai
kraščių jomarkas, o ne ap 
vai kšČio ji mas sukaktu vi 11. 
Publika pamačius tokią pra
džią, sako, “tai čia gal bus 
nušutusių sandarokų visa 
tvarka.” Daugelis tik dėl 
to ir susilaiko nuo aukų, ku
rios buvo renkamos Lietu
vos Raudonojo ' Kryžiaus 
dr-jai.

Kalbėtojai buvo vietinis 
majoras G.C. Weld ir J. G. 
Woods, miešto teisių žino
vas. Abu amerikonai. Jie 

iškė' daug^-prielankumo-
lietuviams ir visai- Tautai. 
Trečias kalbėtojas buvo adv. 
Nadas* Rastenis riš Baltimo- 
re, M. D. - Jis’ gana vaiz
džiai išdėstė Lietuvos sun
kią praeitį. Kun. J. Bak
šys iš Hartford, Conn. kal
bėjo apie Lietuvos didvy-

jo^tais kaip kad buvo Dr. J. 
Basanavičius. Knn. J. Bak- 
šys jau antrą kartą šįmet 
kalbėjo pasius, New Bri
tams. Publika, ji pamylėjo.

Pradžioje.? programo ir 
tarpais dainavo vietinis* 
“Varpo’’ choras po vado
vyste J. Bružo. Choras ga
na gerai ^išlavintas. Taipgi 
dainavo ir mūsų rišu mvli- 
ma dainininkė p-lė M. Bla- 
žauskiutė keįętą naujų dai
nelių. Publika nepagailėjo 
delnų. _ Sudainavo pora dai
nelių ir p-lė; Š. Matuliutė.' 
Ji ne tik dainavimu bet ir 
savo meilia šypsena patrau
kia kiekvieną,. P. L. Vasai
tis iš Hartfordo dainavo ge
rai. Bet gaila, kad^ publi
ka buvo jaų pavąrgus tai 
pradėjo nerimauti. Buvo ir 
daugiau dainų ir deklemaci- 
jų pasakyta^ bet, kad neuž
ėmus per daug vietos jų var
dus praleisįu. Pasakysiu 
tik tiek, kad dainavo ir de- 
klemavo mųsų čia augęs 
jaunimas. Labai malonų 
žiūrėt į tuos mažyčius vai
kelius. Jiefkiekvieną pa
traukia sa^9 deklemarimu 
ar daijiąvįąiu< Garbė tėve
liams už pavyzdingą aukle- 
jimą. Viens iš buvusių

(V

SO. WORGESTER,MASS.
LDS- 108kuopa iš per

statymo.“ Ciųgu Lingu” pa
dare parapijai gryno pelno 

Klebonas meiliai 
kuopos veikėjams.

•stai priglilf garbė mūsų 
nenuilstančiam veikėjui Jo- 
nuriVieraičiui. Jis tą'suma- 
nė ir partraukė knygeles iš 
Ch'icagos. Jis taipgi para
gino J. Manasą ir J. Ben- 
doraitį, kad eitų rinkti skel
bimų į programą. Sako: 
“Vyrai, aš dar naujas biz
nierius, bet pirmas duodu 
$1.50, eikit, j£ rinkit,” Jie 
paklausė, į ėjo, darbavosi ir 
jų darbo pasekmės pasirodė

$183.44. 
ačiavo 
Už

»•

Puikiai Pavyko! *

L. R. K. S. A. 11' kuopos 
vakarėlis ivvko 12 d. v.<fca- 
rio atminčiai mūsų didvyrio' 
a. a. Dr. Jono Basanavi
čiaus ir 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės* sukalftu- 
v.ių paminėjimui;7 Žmonių 
priėjo tiek, kad nė į s vėtai- K 
nę netilpo. Daug, turėjo 
grįžti atgal į namus. Vaka
ro vedėjas p. P. Gudiškis 
trumpoje kalboje nurodė to 
vakaro tikslą. Po to visi 
atgiedojo * Lietuvos himną. 
Dainuoja p. L. Vasaitis iš 
Hartford, ŽČonfi., ’ dainą 
‘^Leiski į Tėvynę;” Jam a- 
kompanuoja ponia Bendle- 
rienė. Publika iššaukė kelis 
karius pakartoti. Ponia Ra
dvilienė .gerai padainavo 
“Čiu čiu, liūliu.” P. 
Radvila dainavo “Plaukė
N

sau laivelis. Reikia paste
bėti, kad p. Radvilas turi 
gerą balsą ir klausytojus pil
nai patenkino. Visų daini
ninkų dainelės buvo pritai
kytos prie vakarėlio progra
mo. Kalbėjo p. J*. Tiitorai- 
LTs. vietinis. Antras kalliė- 
jo kun. Jonas M. Bakšys, iš 
Hartford, Conn. Pasiro
džius kun. Jonui ant estra
dos publika jį pasveikino 
džiaugsmingai. Kun. Bak
šys sąvo kalboje plačiai iš
aiškino 16" d. vasario reikš-

gramą užbaigė Lietuvos im
liu. . -

\ - j.
Rengimo komisija susidė

jo iš p. J7 Šerpinsko. J. 
Kamusku ir P, Gudmlno7 
Pelno kuopai liko $7^,00. 
Žmonių buvo 600 suaugusių 
ir apie 200 vaikučių. Ren
gimo komisija reiškia, uuo- 
širdų ačiū visiems, kurie 
prisidėjo prie programo .iš
pildymo: p. L. Vasaičiui, p. 
p. Radvilam, poniai Bend- 
lerienei, kun. J. Bakšiui ir 
P.
už

Y “ —

t
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Dėl sumažėjimo darbų <ran- ; »
dasi daug namų ant parda
vimo, R. K. sląvokaį .pra
dėjo statyt, naują bažnyčią 
j senos rietą, tai dabarirnin ‘ 
laiku mūsų bažnyčioje lai
ko pamaldas. Garbė Maha- 
nojaus lietuviams, nes jie •

Česną.-Jo rūpesniu fapo pg- 
kviestos Seserys Pranciš- 
kįėteb vaikams mokyti para
pijos mokykloje; pastatytą 1 
dėl seserų gyv. namas-ir bb- " 
plyčia; sutvarkyta pd^įžny- 
tinė svetainė ?.primatyta 3 
augštai mokyklos. Seserys 
Pranciškietėą labai sėkmin
gai vaikus mokina; įvairiai 
ir dažnai puošia bažnyčią vi
sokių rūšių gėlėmis. Žodžuį,

TutoraičiUi ir publikai 
gausu atsilankymą.

J-

WORCESTER,MASS.
P. Al įkalinai Bartkevičių- |dėka kleb. ir sesęrij pasidar- 

 

tėi iš Worcester, Mass. CityJ bavimui įvyko tvarka, šya- 

 

Hospital, Perlojos parąpi-lrumas, dailė ir geras para- # 
jos Bažnyčios Komiteto var-|pijonų susiklausymas. -To- . 
du reiškiu širdingą padėką dėl ne gėda, bęt garbe if 
už auką 1000 litų, pasiųstą j svetimtaučius priėmus į ba-^ 

 

Perlojos bažnyčios reika-jžnyčią.’ 
’ x P. Norkūnas, LDS/ narys.

du reiškiu širdingą

lams. _
Bažnyčios komitetas P. 

Mikalinos Bartkevičiūtės 
vardą nutarė marmuro len
toje aukso raidėmis išrašyti 
ir patalpinti naujai stato- 
moj bažnyčios sienoje. , } •

Taipogi Bažnyčios komi
tetas širdingaį/Įėfcęja p. Ma
rei Svikliutei iš vVorcevster

t

* 
Mass. už 150 litu auka, pa
siustą naujos statomos mū
ro bažnyčios reikalams.

Su' pagarba,
Kun. P. Cibulskis

, Perlėjos Klebonas
28-11-28 m. Perlojus.'

i:: [TRUMPI 
ISKAITYMELĮAI 
! ^jNAUJA KNYGA 

g Joje telpa daugiau kiip 
g 1QO trarnpų pasakaičių
| 150 pušį. 45 centaic
| DARBININKAS

3o6 Brobdway, Borto* 27, Mtus

1 H1

Į

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS 
i .

^7 r ■ •• •

IODOS (prastais minkštais viršeliais)____
įprastais kietais viršeliais)_______

lODOS (geresnės minkštais viršeliais)__ L
rODOS (geros odos viršeliais)______ ____

(celuloidos viršeliais)____________
(celuloidos/viršeliais, su kryželiu)_

į? Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašn

_ .50
_ ' .50
_ <85 
—$1.00- z 
.„$1.00 
„$115
• • s?

------ 1 ■ ■ ■

“DARBININKAŠ’U
West Broadway South Boston, Mass. >

jn darbo į
gana geros, fbrieš ‘teatrą ne- 
kurie darbą trukdė. Po te
atrui vėl tas; pats. Sako, 
kad dar nevisi pinigai su
dėjo. Man rodos kleb. su vei
kėjais geriau moka skaitli
nes vesti nė ta mamutė. Tai 
kam žemyti veikėjų vardus? 
Patariu mamutei savo“ vai
kus geriau pamokyti, o a- 
piė kitų, darbas nesirūpinti.- 
Būtų naudinga, kad mes 
apkalbas mestame į šalį, o 
stotume visi darbuotis kaip

tai mūsų ba^pytelės skolos 
tuojaus sumažėtų. Remkim 
savus vertelgas o jfe neat- 
sisakvs - aukuti’ ritada mes 

rius ir a.- a.. Lietuvos pa- nu^ jų .norės&ne. gauti.
-.darbai pas mus labai 

įūi |rifaa.

•Y>

triarką’ dr. J. Basanavičių. 
Ragino eit jo pramintais

ę Y f

*“5? *'

ri.

B" •

.. « A> 
f *• .le*.***4^ '# **



nuostolių jas panaikinti

LEWIS NUGALĖJO

Paskuti

norwooo,

Modeli?0*

Važiuok į Lietuvą su L. 
D. S. ekskursija, gegužę s 2€- 
ck Hamburge-Amerikos Li\ 
nija laivu Albert Ballin.

rlauslus apynius ir maltg. Pal 
ir kenuose. Kaina nupiginta.
MAZEN, 517 E. 8th St. (tarpe I 
gatvių Soutli Boston, Mass.

kuiL Juškaitis rodė ii- aiški- z . »
no paveikslus Kristaus kan
čios ir Šv. Teresės, Mažosios 
Gėlelės, gyvenimą. Paveiks
lai su paaiškinimais padarė 
gražu Įspūdį. Po paveiks- 
lųbuvo prakalbos naujai su
siorganizavusios Šv. Teresės 
motenj ir mažų mergaičių 
draugijos. Kalbėjo dakta
ras J. C. Landžius, advoka-AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 

NUOSPRENDIS
Sausąją Referendumas Pripa

žintas Prieškonstitucijinis 

Massachusetts Aukščiau
sias Teismas svarstė Legis- 
latūrai priduotą bilių, kur 
norima, kad Legislatūra nu
tartų leisti referendumą dėl 
18 pataisos konstitucijoj.

Teismas rado,, kad. toks 
žingsnis būtų prieškonstitu
cijinis.

’ PAIEšKAU savo pusbrolių Baltraus 
ir Jokūbo Urbonavičių, Vilniaus rėd., 
Trakų apskrities. Randamonių kaimo. 
Baltrus girdėjau gyveno apie Pltts- 
burg.Pa. kokia 30 metų atgal, o Jo
kūbas, girdėjau, gyveno Belsfalls, N. 
H. Malonėkite atsišaukti patfs ar kas 
apie juos kų žinote—praneškite, vi ki) 
JtHMiu labai. dė^ngns. nes turiu labai 
svarbių < žinių iš Lietuvos. PETER J. 
Grigas, 104 Ames St. Montello, &ass.

» * (K-20)’

truputį juda, nes kiek teko 
nugirsti ‘ - yra nutarusios 
rengt prakalbas, vajus, kad 
sustiprint savo pozicijas 
naujais nariais. •

Kovo 4 diena buvo vaka-

KAIP EINAĖI ROKIŠKĖ 

NAMS BRAZILIJOJ

. ROKIŠKIS
niu laiku gauta žinių, kad 
iš Rokiškio apsk. išeivių 

į Brazilijoj 3 užmušti plėši- 
< kų,' 9 nusižudė iš skurdo, 

p* 18 sunkiai šužeistų prie dar- 
v, bų, 3 mergaitės dingę be’ ži- 
< nios> 14 moterų pateko į pa

leistuvystės urvus.________ :

smarkiausius ~~ dArfiininkus, 
kurie moka malomai ir gra
žiai priimti išvažiavimų da
lyvius, taip buvo? prąnešta 
susirinkime, j '- . 7 '
; Susirinkime visų ūpas bu
vo pakilęs, ir parodė norą ir 
pasiryžimh dirbti’savo orga
nizacijos labui.

B spalvos, lengvutė) 
jŽTO -'oKSM* (41 

ižio, juoktis

•A

■ ■ .■ * ■ i
x Setli, masonas, išsprukęs la 
ke darbo valandą pasipirk 
-v v * ** . V/ ■ ■'įKS
ką nors, sutiko savo bosą >

ir patriotiškasprakalbi, 
ypač atkreipdami domią į 
jaunimą, kurio tą vakarą, 
buvo prisirinkę apsčiai. 
Bepigd Worcestęriečiams 
didžiudtis-savo nuveiktais 
darbais, kad jie 'apart* savo 
darbščių klebinu turi dar 
tokius patriotizmo* pilnus 
daktarus ir advokatus, ko: 
kiais pasirodė esą Landžius, 
Barkus ir BaūbĮis. Nuo 
Woreesteriečių.npatsiliko ir

Kas ateis-Yra po 
naujų- sumanymų kaip rinū- 
sų kuopos veikimų padidin
ti. Pradėkime pavasarį ge
rai. Užsimokėkime ‘duokles 
išlanksto.
-—Nepanairškimejrkftd-mūsų- 
pareiga yra užrašynėti orga
ną “Darbininką**' ir prira- 
šynėti naujus narius. Pa- 
kalbink savu draugus ir a(- 
sivesk į šį susirinkimą.

j ^ Valdyba

■ nnwiwwvvn
3 šeimynų, 15 kambarių namaa. .£ 
skalbynės, vonios, ir gnzas. PrleĮga 
tis pardavimo savininkas IžvažiuoJ 
Kreipkitės ant 1-mo aukšto: 47 Mldd 
St., South Boston, Mass. (K-a

MANČMA PIRKTI ; 

LAIVAS x .

KAUNAS. — Eksporto 
reikalams manoma pirkti 
tinkamas- laivas — šaldytu
vas. Laivas turėsiąs kokius 
400-500 tonų talpos ir kaš
tuos apie 1,5 milijono litų. 
Tuo reikalu nesenai įvairias 
ekonominės organizacijos su 
žemės ūkio rūmų laikinąja 
komisija turėjo posėdį ir 
pasitarimą. Laivo plikimo 
klausimu pavesta rūpintis 
“Sandėlio” bendrovei, ku-

Reišys yra sų tuo Jdausimu 
gerai susipažinęs.

Nupirkus tokį laivą mūsų 
eksportas palengvėtų.

KOMUNISTyPARTIJA

mai. f
- “Ar ieškai manęs!”
. “Yeah” — atsakė. Setjųaš 

ieškojau tavęs bet nenorėjau^

Moteris: — “Jonai, ar JSt? 

tu?”,
Vyras: — /‘Tai, žinomaliG^i 

ką tokio tikėjais daugiaušino ■ 
nakties laiku.” •

____________

NEPRIKLAUSOMYBĖS SU- 
VKAKTUVIU MINĖJIMAS 

PALESTINOJE

Lietuvos 10-ies metų ne
priklausomybės sukaktuvių 

hii'eną Lietuvos garbės kon
sulą Pąlėstinoje dr. Rozen- 
baumą sveikino visi vietos 
konsulai. Lietuvai pagerbti 
visi konsulatai buvo iškėlę 
savo tautines vėliavas. > < '

Jau gavome šviežių BIRUTĖS saldainių pagamintą 
iš Lietuvds skaniausiu vaisią ir produktu. Gardu
mo atžvilgiu patenkins kiekvieno lietuvio skonį. 
iDel persitikrinimo-užsisakykite dėžutę.

Vieno svaro dėžutė kainuoja tik 75c.

Krautuvininkams yra duodama nuolaida perkant 

nemažiau kaip 20 dėžučių iškarto. Dėl informaci
ją kreipkitės pas .

LITHUANIAN SALES CORPORATIGN > 
366West Broadway........ South Bos£ti,JKM|,

Bostonietis advokatas Kali
nauskas.

Nors mes Cainbridgiečiai 
neturime tos laimės turėti 
savo kolonijoje tokių patri- 
jotiškų daktarų ir advoka
tų, kokius turi Wotcesteris 
ir Bostonas, bet mes turime 
gerą darbštų kleboną kun. 
Juškaitį, kuris yra * prielan
kus visoms draugijoms, o 
ypač Šv. Teresės draugijai^ 
Prie šios draiigijoš priimi 
ir mažas mergaites nuo 5 
metų amžiaus.

Vasario 28 A įvyko Šv. 
Teresės Mažosios Jėzaūs Gė-

✓ •z • , i

lėlės draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Nutarta pri
imti nares nuo 5 iki 18 me- 
tų be Įstojimo per šešiuš me
nesius. Norinčios prisirašy
ti galite paduoti vardą "ir 
pavardę tos draugijos na
rėms. Susirinkimai laikomi' 
kas mėnesį paskutinį utar- 
ninką po pamaldų bažnyti
nėj svetainėj ant Windsor 
Si: .

Vokiečių komunistų opo
zicionierių centralini s komi
tetas išleido atsišaukimą “į 
visus dorus komunistus,” 
kuriame jie šaukiami su
stabdyti dešinėjimą Stalino 
politikos SSSR ir Komin- 
teme. .'

Komunistai opozicionie
riai nepasitiki Stalinu. Pas
tarųjų dienų Stalino kairu
mas esąs "tik darbininkų 
mulkinimas. Jei Stalinas 
norįs padalyti, kad jis iš 
tikro pasukęs kairėn, tai jis 
privaląs grąžinti Trockį ir 
visus jo draugus ir iškelti 
obalsį “kova su dešinumu.”
- Komunistai opozicionie

riai siūlo Stalinui pradėti 
derybas su Trockiu, kad to
kiu būdu atstatyti komunis
tų partijos vienybę ne tiktai 

_SSSIk-bet _irvisoje Barče 
poje.

PERSERGSTI JAUNIMĄ 

nug klaidingo
KELIO

Kovo 12 d. Charlestown’e.
valstijos .^kalėjime ląiiū e-Liečiai jau bruzda rrenka Iras, - kuriame mūs klebonas 
lektrikiričje hedėje jauni- ' ‘ .
kaitis z Gleason už nužudy
mą krautuvininko Monagle, 
Medforde.

Prieš elektrizavimą Glea
son parašė savo tėvui laiš
ką, kuriame tarp kitko ra- 
šo: ‘

‘ ‘ Mano liūdnas užbai gi
rnas gyvenimo gal bus kaip 
ir priminimas Amerikos 
jaunimūi, kad kelias prasi
kaltėlių yra sunkus.”

Tais- žodžiais Gleason, 22
m. amžiaus jaunikaitis už
baigė savo gyvenimą. ,

Ar Amerikos jaunimas 
jierskaitęs Gleasono paskuti
nius priminimo žodžius pa
mes blogus papročius?

z*, i i- —•—■■ ■ ’ > • <•

' ■ j LENKŲ PROPOGANDA

PER PLEČKAIČIO ' 
ę • AGENTUS

Lenkai per plečkaitinin- 
kus savo žvalgybos agentų 

\ padedami, paskleidė Lietu- 
/ \ voje savo redaguotus atsi- 
j£, \saukimus “Broliai lietu- 
į|S .viai,” po kuriais yra pasi- 

v --.tašiusi “Lrilkiška Lietuvos 
Draugij Sąjunga. ” Atsišau- 

^v^įdmuose liejama ašaros, kad 
g. Lietuvos vyriausybė laiko 

Lenkiją priešu. Atsišauki- 
me Yiurbdbma, kad VrenSL 

- lėliai Lenkijos ir Lietuvos 
į ; priešai yra Rusija ir Vokie- 
t . tija, kurios trokšta pasida- 

■* v‘. lyti Lietuvą. Esąs tik vie-
■ . nas išsigelbėjimo kelias —

Lietuvos ir Lenkijos hen- 
•7 jdiriNB frontas. ■ a“ >-V ii?, .f

Sekmadieny, kovo 18 d. 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administraci
jos kambary įvyko susirin
kimas N. A. Apskričio Išva
žiavimų rehgimd komisijos. 
Dalyvavo nUo trijų kuopų: 
So. Bostono, Mbntello ir 
Cambfldge. ”
, Atstovai pasiskirstė dar- 

bais.
Išrinktas išvažiavimų “bo

sas” \p. J. Jaroša, apskri- 
'y’ . • - . ■ r= ’ - ’-t-e-1 ■ — ■ • ■cio pirm. ’ . ?

Išvažiavimas gegužės 30 
d.“ įvyks Montello, * Mass. 
Biri’ visokių įvairenybių. 
Plačiau apie tai praneš

* >i į

spaudos komisija.
Antras išvažiavimas bus 

Lawrence, Mass. rugp. 5 d. 
“Palangoj.”

Montelliečiai ir Laivren-

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

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

baritonui, mezzo soprano)------------- 40e.
3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka

“Menas, Mokslas, Sportas“ iš Va
nago Plunksnos“)_______ :____ ____ 50c.

4. GODELĖS (žemam balsui: mergai
tės Žodžiai “Van. Plun.“)------------- 60c. j

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

6. DUL DUL BUDELĖ (aukštam bal-
sui: lengva, graži) --------------- :-------- 50c. ,

Ohorams Dainos: •
1. VILNIUS (patriotiška daina: ant- 

ras himnas) —u.—35c.

8. vart-ŽELK (ilga, lengv., 
dainą? —š—Jį. ——J—35c. |

3. VAKARO ILGĖSYS (romantiftz, 
labai graži ir tinka jaunimui)-—35c.

A MUZIKA MUZIKA (galima šokti 
valsą ir Rainuoti*, tinka duetai)—30c.

5. DZQfDZIDRIMl)ZI (juoko daina; ,
galima visaip paįvainnti dainuo
jant) ---------_2_--------------- ------------25c.

6. MOLIO UZB0W (gtUrna midžta- 
sinti: linksma, visiems patinka)—30e.

me^delį

hizavo Federacijos; skyrius, 
kuris tūlą laiką būto lig ap
miręs. Dabar pradeda smar
kiau veikti, ypatingai ap- 
švietos srity, nes Ęederaci- 
joo okyriauo ouflirinkiBHiose 
yra skaitomi referatai įvaį- 
riais klausimais. Teko ^iu- 
girst, kad sekančiaipe Fede- 

tomas referatas ir diskusuo- 
jama jaunimo klausimas.

Blaivininkai irgi po' tru- 
putį juda. Jau apie porą 
sykių turėjo vakarus su 
prakalbomis ir debatais. Pe
reitą, vasario 19, blaivinin
kų kuopa turėjo debatus te- 
moję: “Ar katalikiška spau- 
da atlieka gerai savo parei
gas?” Afirmatyvę pusę lai
kė A Zaveckas ir B. Jaku
tis. Negatyvę S. Bugnaitis.. 
Teisėju buvo J. Smilgis. Iš
lošė-afirmatyvę pusė. Gin- 
.čai buvo gana įdomūs, nes 
abi pusi gerai laikėsi. Teko 
nugirst, kad neužilgo bus 
kiti debatai.

■gV Syloje yra kaltinamas p. 
St Šmulkštys, buvęs spaustu- 
T ^direkcijos narys.

diėh<M8 byla per 
prokuratūrą su kaltinamuo- 
ju' a^tu įduota Kauno apv- 
gardos- .teismui.

j •> - Šmulkštys iš kalėjimo pa-* 
į leistas už 20,000 litų laidą.

Byla galimas daiktas, bus 
^ sprendžiama balandžio-^ge- 

gūžės mėnesį.

7. 8-N1OS LIAUDIES DAINOS (dau- 
giausiai dzūką: tinka solo, dviem ir
4 balsam)________________________ 40c. ’

8. “DAINUOK“ H Dalis (mokykloms S 

* ir chorams: grąžąs duetai, svajonių
dainos) __ r, i*.,. nfĮ, ?£*.į .60&

9. NAKTIS SVAJONĖMS PAPUd£ '$ 
TA (solo arba diadas; romantišku-
mo ir meilės pilna)------ --------- ——60e. k

10. MALDA (tinka 13 vasario giedoti
koncertą publikai sustojus; patrio- ’šg
tiška) ____________ _____ ;---------------30c.

11. VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 3
- iturodytoms meliodijoms ir dėklė- / j

macijoms) -- --- ----------- ------------------- 25c.

■. .. Spaudoj*: . ...—
L* TU IR AS (ilga chorui daina: fOmaiu, 

imamos spalvos, lengvutė)

Kovo 15 d. Boston arenoj 
įvyko ristynės Lewis’o su 
Komaru. Publikos buvo a- 
pie 5,000. Ristynės buvo 
žiaurios, nes Komaras, su- 
lamdęs lenkus Stasiaką, 
Malcewičių ir^kitus jautėsi 
galingu ir turėjo norą likti 
pasauliniu čampijonu. J 
- Čampionas Lewis turėjo 
daug vargo iki paguldė lie
tuvį čampioną Komarą. Jie
du .ritosi net 2 vai. 9 min. 
ir 20 sekundų.

Lewis ilgai atmins su kuoz 
turėjo reikalą kovo 15 d.

Vaąagaičio Dainos J
'V

Kas norite išmokti gražių irlinksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan- 
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite it “Vanago Plunksną” ten žodžių į 
rasite)

Cigaretus — nėra nė košti 
vežime. Šiame laikrašty h.1 
lat telpa komiški skelbiu 
įžymaus kartūnisto Brig 
Sek juos . . . skaityk ji 
ir persitikrink, kad ( 
Gold Cigaretuose “Nėra, 
Kosulio Vežime.”

rmto

‘5?- ’ • 
NAKTIS (basso arba baritonui ir 4 
vyrų balnine. Serenada, lengva, graži, 
romanso pilna) ’ ■< *

FORDUKAS (Ponpnri » 
dainų Vytą chorui ir soprano. Jąpko 
daug, lengva dainuoti). ■

įvėlį ^Dainuok* It dalis,”* imant dideliam skaičiuje, duoda- 
tį. Choramųtaip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į '

- «• įnr
M*aa»» T -
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šilimą, jėgą ir maloni) npolatlni

LIETUVOS
1ENKLAI

lams ir sustyrnsiems sąnariams.
Naudingas efektas patvarus dėl

TEL. So. Boaton 0606—W.
LIETU VYS DANTISTAS

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

ZALECKIO PARĖDYMAS 

DĖL IŠTREMTŲJŲ 
LIETUVIŲ

LENKIJOJ DEGINAMOS 
DVARININKŲ PILYS

“Gazeta Warszawska” 
praneša, kad Galicijoj, ties 
Sonča, sudegusi grovo Wod- 
zickia Porembos pilis. Gais
ras sunaikino vertingus Ti- 
ciano,. Murillo ir kitų gar
sių tapytojų originalinius 
kūrinius, istorinius manu
skriptus, knygas, ir kitokius 
brangius daiktus. Nuosto
lių padaryta kelių milionų 
zlotų sumai. Yra ir žmonių 
aukų. Laikraštis pastebi, 
kad tai jau esąs trumpu lai
ku ketvirtas įvvkig, kada 
gaisras sunaikina Galicijos 
magnatų pilis. Laikraštis 
daro išvadą, kad Galicijoj 
yra susidariusi slapta ukrai
niečių teroristų organizaci- 
ja, kuri degina lenkų mag
natų pilis. -Organizacijos 
pėdsakų dar nesusekta.

Norima dabar išplėsti ši 
t ųAigipfo kviečių augini 
ina.

Neslblaškyk agonijoj Ilgiau, kuoineį 
Johnson's Red Cross Klrney Plaster. 
gal sutelkt Jiiaip .■ beveiki lupią pagal* 
tą. Nenusimink, jei kitos gyduoles 
sutelkė jums tik laikiną pagalbą. Mė
gink Johnson’s Red Cross Kidney Plai

SUSIPAŽ1NKIT SUUETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

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

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V-. &ASPER
■' (KASPARAVIČIUS) -

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valandos:.

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki S 
Ir nuo 6 iki 8 vai vakare. Ofisai 
atdarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldienlabį talpai seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

Jtomas prie kūno. Jeigu justį mufcm- 
jai ir sąnariai yra sustyrę ir apimti 
skausmo nuo viršdarblo ar neįprastoj" 
darbo, nuo neatsargumo, Reumattemo 
ar deTkitų priežasčių, gauk Red Cįoss 
Kidney Plasterl vaistinėj *ir vartok jj 
— jus nusistebėsite jo greitu ir nuo- 

ĮBUiUlli veikimu. raiduodamąs Ttteae 
vaistinėse. r '

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. ,'Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. "Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktores A. Giedraitis

Veikalas turi 436 puslapių, H kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

Kaina $3.50 Užsakykite

BM Wėit.BroMwqr .

F Vyro ir moters darbas\nuo 
Ineatmenamų laikų griežtai 
Susiskirstęs/ Vyras'rūpina-: 

fe Šeimos išlaikymu, jos ap- 
gį&iga,. o moteris — vajkų 
auklėjimu ir namų ruoša. 
Jel?kur pasitaiko tuo atžvil
giu kai kurių nukrypimų, 
lai jau laikoma nėnormalu- 
®iu. Paprastai moterys lai- 
fcui bėgant vis daugiau ir 
daugiau pavei-žia iš vyro 
darbų, bet kad būtų atvirk- 
iRfiai — išimtini ntsitikimni.

Reikalaukite “DarMnink/” 
366 Broadway, So. Boston, 
Mass. Mes turime visas Va
nagaičio/ kompozicijas.

-► Pirkite vaši “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti.

JEIGU »NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI ;; 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, ] i 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ■!

Aigipte, kur žmones lai
dojo su įvairiais daiktais, 
dažnai pasitaikydavo rasti 
senuose sausuose grabuose 
kviečių, rugių ir kitų javų, 
gerai išsilaikiusių per tūks- 
anrms motų. Tačiau visi 

bandymai tuos glūdus išdai- 
ginti nepavykdavo. Bet da
bar nesenai pavyko įšdai- 
ginti kviečius, kurie išgulė
jo apie tris tūkstančius me
tų Aigipto karaliausTii.- 
taiK-hamono grabe. Kviečiai 
buvo nuvežti Kanadon, ir 
čia pasėti. Jie išdygo, ir 
davė gražų derlių. A

Šitie, trijų tūksttnčių 
metų kviečiai labai nepana
šūs' i mūsiškius. Jie davė 
dideles ilgas varpas, kuriose 
buvo iki 150 glūdų. Pada
ryti iš jų miltai labai balti 
ir skanūs.

KANADAI REIKALINGAS 
LIETUVIS KUNIGAS

Negalėdami nuvažiuoti į 
Jungtines Valstijas, daug iš 
Lietuvos važiuoja į Kanadą. 
Ir galima numanyti, kad 
lietuvių Kanadoj turi būti 
daug. Tenka sužinoti, kd 
Vinipęgė mieste yra lietu
vių kolonija. Tik nėra lie
tuvio kunigo. Štai ką rašo 
vienas pažįstamas, kurs se
niau yra buvęs Jungi. Val
stijose, o dabar nesenai nu
važiavęs į'Kanadą: “Vinį* 
pego mieštas gražus ir dide
lis. LietiĮvių yra daug, bet 
nėra lietuvio kunigo. Len
ki] ir kitų tautų yra. Suži
bėję, kad .aš turiu pažįsta
mų kunigų,; ateina daug lie-

Tačiau margajam pasauly 
yra tokių margumų, kad 
r“sų saiku saikuojant tek- 

padarvti gana keistą iš- 
vadą. Ėasta nesenai Azer- 
bėidžane j'asanų tautelė, ku
rios vyrai tik paviršutine sa- 
wo išvaizda atrodo vvrais e-Igg?/..--. ‘ 1
šą, bet kitais savo ypatu
mais visai sumoterėję. - Jie 

■yįsus, mūsų įsivaizdinimu 
‘gfioteriškus darbus, yra iš 
moterų paveržę ligi kūdikių 
gimdymo* Jasanų tautelės* 
Įnoterys dirba sunkiausius 
Žaibus, o jo vyrai, sukry- 
Žiuoję po savimi kojas sėdi, 
rūko pypkes, kiek sveikata 
Jeidžia žiovauja ir vaikus

PRADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS! 
fe ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ

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

elektra, gazas ia skalbynės kiekvienai šeimynai Kaina $6,500.
^7-'šeimyni; medinis namas, netoli Dorchester Street. 3 šeimynoms po tris 
^kambarius ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Reud’j atneša $845.00 j metus.

Lengvomis išlygomis. .s
£j‘*5#ttJV’cSeIn»yuij medinė stuba ant W. Strth Street, prieš pat švento Rožan- 
-v-fiaus bažnyčią---- 3—4—4.. kambariai su {taisymais. $3,700. Lengvomis išly-

gomis.
So. Bostone, netoli Porcliester Streeto šešių šeimynų meilinis namas: 2 šei

mynos po 3 kambarius ir -* šeimynos po 4 kambarius. Elektra, gazas, skalbynės, 
?■ didelis kiemas. Rendų atneša $1.284 per metus; kaina 58,500.

Puikiausioj vietoj South Bostone ant Marine Road, dviejų šeimynų naujas 
namas. Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu it priėmimo sale, 

y Antrame aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra plazdi. Kiekviena 
į šeimyna turi savo atskirų šilto vandenio šilumą. Vist naujausios mados jtai- 

symal. Vieta dėl garadžių. 14,500. ’ <
* Roslindale

' Netoli IVashington Street. 3 šeimynų medinė stuba sn visais įtaisymais, prie-
: Sakiniai ir užpakaliniai piazai, trys štymo pečiai. $12.800.

• v East Bridgewater Farma ✓
? rO likerių žemės 10 kambarių stuba. yra elektra, vanduo, šiluma. 20 karvių ir 
■ visokių tarmes mnšinerij-.j. Kaina 814.000.

Pas mus yra daug namų-krautuvių ir farmų ant pardavimo ir 
išmainymo katrų č'a negalime suminėti.

• APDRAUDŽIAM automobilius, forničius, gyvastį ir namns. nuo ugnies ir ne- 
C laimių. Parduodame anglius ir malkas.

Aš UŽLAIKAU PINIGŲ SIUNTIMO IR LAIVAKORČIŲ 
PARDAVIMO SKYRIŲ

„ Reikale kreipkitės pas:
A. J. KUPSTIS

f332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone South Boston 1662—1373

Iš Rvgo praneša, kad 
lenkų pasiuntinio vietinin
kas grafas Lubenskis' atvv- » * 
kęs pas lietuvių pasiuntinio 
vietininką Dr. Graužinį pra
našė, kad Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Zaleskis 
davęs parėdymą visiems len
kų konsulatams, kad jie iš
duoti] įvažiavimo vizas .vi
siems ištremtiesiems iš Len
kijos lietuviams. Iki šiol 
dar nė vienas prašymas vi
zoms gauti nepaduotas.

Į savo sielos gyvenimą$ų 
dienu žmonija žiūri pro ma- 
žinamąji stiklą, o 4 -ją-apsti-—. 
panti pasaulį pro teleskopus 
ir mikroskopus.' - ■ . >» ■

Iš Argentinos rašo, kad 
čia lietuviai labai atšalę nuo 
tikėjimo.

Karštų komunistų esą ne
maža. Einą< komunistų lai
kraštis “Rytojus” ir bepar- 
tyvis “Balsas.”

Labai jaučiamas trūku
mas lietuvio kataliko kuni
go. Kad kunigas būtų, ka
talikų būrys padidėtų. 1922- 
23 m. buvęs atvažiavęs kun. 
J. Švagždės, kurį laiką pa
buvęs išvažiavo, nes tuo 
laiku dar maža tebuvę švie
žių emigmntii lietuvių, o se
nieji (nebuvę bažnyčioje po 
20 metų) jau bijoję grįžti 
prie tikčji'rrtb. '

Berissoje esanti bažnytėlė 
dar nepabaigta, nes^ parapi
jom] nedaug. Pravartu bū
tų kuriam jaunam darb
ščiam vykti apaštalauti į 
Argentiną.

tuvių ir prašo parašyti/laiš- 
ką kuriam nprs kunigui, 
kad jis rasti] norinti važiuo
ti' i Vinipegą. Jei važiuotų 
kuris kunigas, gerai galėtu 
pragyventi. Žmonės sudė
tų pinigų tam kunigui, kurs 
norėtų būti zjii klebonu.’’ 
Taigi reikėtų, kad atsirastų 
savanoris kunigas, kurs ga
lėtų mūsų išeiviams ]iadėti. 
O episkopatas, manau, su. 
mielu noru sutikti], jei kan
didatas būtų tinkamas. Ra
šiusiojo laišką adresas: P. 
Kavaliūnas, 549 Aberdeen 
Avė., Winnipeg, Canada.

Kun. J. Žitkevičius.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. 

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

MI . *

t P. J. AKUNEVIČIUS
P : LUtūris Graborius

I ėo B. 8TXTH ST., SO. BOSTON

TW, S. B. 4488

1

Reoldendjos TelepbonM: 0779-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 077B-W

S. BARUSEW
LUtuTlIkM OroborltM, baJMaoc^o 
Jm, Beal Ehtate Ir Pnblie Notarai 

258 W. Broadwaff 
flooth Borton. Man.Resldenct ja.838 por^mterAranGa

DotcMbuf,

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisninotas Graborius

Laikau automobilius dėl veseli- 
ji}, krikštynų ir šiaip pasivaži- 

nSjimo, pigiau nš kati.

162 Broadway, S. Boston, Mass. 
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W Bes. TeL fik B. 0304-R. —

E.V.WARABOW 
' (WraMiau«kas)

LIETUVIS GRABORlUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1179 Washington Street 
Nomood, Mass. 

, TeUNorarood H08 
MOTOELtO OFFfCE ’ 

MFAaas Street
Telephdke Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D.». MIETSMS 
Graborius ir Balsamuotojas 

877 ir 448 Oambridge 8trwt 
z- Oambridgs, Man

Telephone Univerrity 8831-W

ir ♦ > * 'TK A: i į£' ..fJf -i L-L įJP V •


