
nori

ŠVENTVAGYSTĖ

netikėtai 
ų bažny-

mo; išduotas indžionkšinas 
draudžiantis masinius pikie- 

ir areštams ga-

sekinądienyje. 7 -30 yal
•’Sv1-' / ■ 
$į.ųpnėtą veikai ir j 
žnyčioje kwk anksčiau,

■ ! ... ■■■■ 1 1

BUENOS AIRES, Ar^ 
gentina. — Kovo 24 d. čia 
buvo.' paskelbtas generalis 
streikas.. Streikieriai reika-

dervbos užmezgimui taikos, 
Lietuvos su Lenkija tikrai 
prasidės kovo 30 cL Prem. 
Voldemaras ir- Lenkijos mi- 
nisteris Zaleckis konferenci
joje bus tik pora dienų. Už
baigtu deiybas paliks savo 
pagelbininkams. Sako, kad 
šiuo kartu Vilniaus klausi
mo

Lenkijos delegacijų suda
ro: ministeris Zaleckis, Tar- 
nowski, Szumlakowski ir*
^■1. ~ ■ ...L- -r.

Bloklandas būsiąs dery 
pirmininkus '

BERLYNAS — Čiaj 
tą žinių, kad p. Blok 
das, Lietuvos Lenkijoj’ 
čo referentas būsiąs paę 
tųs Tautų. Sąjungos atsĮ 
Lietuvos Lenkijos deryi 
Karaliaučiuje: .

Bloklaud eisiąs pirmi 
k<t ir tarpininko pareigi 

: ................

lems bokštams atstatyti. 
Dabar teks vėl viską iš nau
jo pradėti. Ugnies atsira
dimo priežastis'dar neištir
ta, Spėjama, kad zakristi
jonas arba vargonininkas 
per neatsargumą numetė 
kur nors degtuką; į

Kauno “Rytas” praneša': 
“Sąryšy šu ‘Lietuvos Aido’ 
23 nr. tilpusią žinia “kuri. 
M. Krupavičium nepaten
kinti’- mes esame ’ įgalioti 
pranešti visuomenei, kad 
‘Lietuvos Aidas” iš J. F. 
arkivyskupo Metropolito jo
kių žinių apie kun.* Krupa
vičių nėra gavęs.”

ŽYDAI PRADĖJO BĖGTI IŠ 
v RUSUOS H

MASKVA. — Praneša, i 
kad tūkstančiai žydų bėga iš ; 
Rusijos.į kitus kraštus, kad ; 
pabėgus nuo bado ir skurdo. 
Jeigu, kurie negali pabėgti 
į kitus kraštus, tai iš mies
tų kraustosi ant ūkių. Mies-

- 4uose-jatr nėra-Tgešeftor—:----
Matyt, kad Rusija jau pri- 

ėjo prie bankruto, dvasinio 
ir materialioj-Žydeliai, ku
riems geresnio rojaus nebu
vo kaip Rusijoj, t bėga iš t ir 
“rojaus.”

lavo, kad valdžia paliuosuo- 
tų iš kalėjimo Simon Rado- 
witzky, anarkista, kuris bu
vo įkalintas 1909 metais už 
bombų metimų ir nužudymą 
polrčištA. z

Laike streiko keliose vie
tose buvo- mestos bombos. 
Norėta išsprogdinti prava
žiuojanti traukinį, bet nepa
vyko. Sužeisti traukinio 
sargas. Spėja, kad bombi- 
ųinkais būsią * streikieriai, 
kurie keršydami geležinke
liečiams už neprisidėjimą 
gązdiha juos bombomis.

BUVO JAUSTA ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS |

Žinios iš Puebla praneša, 
kad čia žmonės jautė žemės 
drebėjimą.- Nuo žemės dre- £ 
bėjimo žuvo. 4. asmertys ir 
keliolika sužeista. - „

—Radio-žiniomU-iš Jeruza-. 
lės, nežinomi piktadariai 
atidarė šv. Juozapo kapą 
Nabuluose ir pavogė daug Į- 
vairių relikvijų, tarp kurių 

• Abraomo žiedą.

• geležinkelius

MEXIC0 CITY. — Val
džios kariuomenė nužudė 36 
sukilėlius, kurie nenoYėjo 
geruoju, kuomet juos apsu
po, pasiduoti. Sukilėliai gv=- 
nėši visomis jėgomis, bet ne
galėjo atsilaikyti prieš gerai

■/ FAŠISTŲ PARTIJA MINI
- SAVO 9 METŲ SU-

’ KARTUVES
I RYMAS. — Visoj Itali

joj iškilmingai minima fa- 
šistų partijos 9 metų sukak
tuvės. Pats diktatorius Mus- 

į solini iškilmėse, visur daly- 
į vau ja,

Mussolihį savo kalboje
r •šaukė ir ragino visus juod- 

rffarškiniuš būti ant sargv- 
bos. ' Jis taipgi išleido po- kad gana greit važiavę, bet 

j? etišką proklamaciją, kurioje ar dėlto taip atsitiko, tai ne- 
; atsišaukia, kad italai mylėtų j žino, i
'ir brangintų duoną. > (gal apie $50,000.
■MLž. ? t -_ ■ - ...v-- '■ • ■

Nesenai SSSR, išėjo žino
mo lietuvio komunisto Zig-*
mo Voilaičio' apsakymėlių 
knyga, pavadinta “Estijos 
apsakymėliai.” Tai papras
ta tendencine knmunistrnė- 
literatūra. Knygai prakal
bą parašė pats švietimo ko
misaras Lunačarskis. Pra
kalba turi antraštę “Sukru-

' rintoji Estiįa.” f
'' ■

Lunačarskio prakalba ro- 
, do kaip veidmainiauja S. S.

S. R. diktatoriai, kai deda
si didžiausiais Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 

į draugais.

Kovo 9 d. 

du Sajun-

PITTSBURGH’O APYLIN 
KĖJE AREŠTAVO 39* 

MARKERIUS----------
' x . .

CADZ, Ohio: —Pereitos 
savaitės pabaigoj netoli 
Bridgeville milicija arešta
vo 39 mairiierius už pikie- 

’ tarimą. Mainieriai su savo 
šeimynomis skaičiuje porą 
šimtų pikietavo prie Wheel- 
ing’kasyklos No. 2. Juo^ 
rado, valstijos milicija,__iš.
kart Į bandė išvaikytų bet 
maiiperiams : nesiskirstarit 
pradėjo šaudyt į minią. Ke
letu "sužeista. .

Kadangi vis^ę«kW(tik y- 
ra mainierių.streikas, ka-

Parapii iečiai buvo ^sirvežel Įėji man be kaucijos. Areš- 
medžiagą per karą sugriau-Įtuota ir uždaryta kalėjime 

ir kiti trys policijos nariai. 
Jie kaltinami nužudyme H. 
Kier, juoduko kalinio. Dar 
du kiti policistai areštuoti 
ir uždaryti kalėjime už nu
žudymą kito juoduko John 
Mabry. Pastarasis irgi nu-: 
žudytas kalėjime.

t;. ' ■ ■■
LENKAI KVIEČIA VAR-

ŠUVON LIETUVOS 
, . ’ ‘ LITERATUS f

KAUNĄS. Lietuvių po
etai F. KįrŠa, K.. Binkis, 
rašytojai Mickevičius-Krevc 
ir "Herbačiauskas gavo iš 
lenkų Pen Klubo pakvieti
mą atvykti Varšuvon ir 
perskaityti lekcijas apie 
Lietuvą ir*lietuvių literatū
rą. ’c. - - - r .

WASHINGTON,D;dŠ 

Senato komisija dar tebet 
šia tyrinėjimą anglekžsių - 
kasyklų padėtį. Komąm 
galvos pradeda aiškiau&ĄF 
dvtis darbininkų engėjai# 
visų vargų ir skurdo 
žastimi. Štai. AVilliam 
<Warden, Pittsburgh 
kompanijos direktorių.^ 
mininkas, senato komisij 
pašauktas paaiškinti dg| 
nesusitaikoma su anglek 
si ai s pareiškė, kad komp^ 
ja nieko bendro su uhiją^ 
su tais darbininkais, kį| 
priklauso" prie jos, daugi 
neturėsianti ir į jokias dęj 
bas'nesutinkanti. eiti.
kia ši koinpanija atmetė- 
niją' ir samdcr ’ir palfįi 
streiklaužius. Sako, kad^ 
bar' dirba jbš ka^klbse ^Į 
9,M ^unijįstij darbinį 
it jie dąrigiūu darbo pads 
negu unijistai. Ir todėl , 
esąs griežtai nusiris 
prieš uniją ir tą savo nti 
statymą nepakeišiąs^ jįJ

amžiaus, _
ikas. tvhsta į>ri<« ar/KSr^lTiM^- 
etų seniu, kiamas i teismą. ’

1 PARYŽIUS. -4 Maskvos 
Komintemas davė Anglijos 
komunistams- direktyvą per 
būsimus rinkimus visur iš
statyti savo sąrašus.

Kominternas rekomenduo
ja Anglijos. draugams, ko
munistams vėsti .atkakUą 
kovą su darbo partįjaį, ku
ri esanti daugiau pavojin
gesnė už konservatorius.

Tokiu būdu Anglijos re
akcininkai. gauna energin
gus sąjungininkus, kurie 
skaldys darbininkus balsus 
ir panioš konservatorių lai
mėjimą, ,z > U .. :,

Tokia pat direktyva, yra 
Maskvos duota yokįetijos,' 
Prancūzijos ir Lenkijos kor 
nmnžsįmB. . ( ; . < -

‘............ '

TRAUKIAMA ATSAKO-

KAUNAS/-^Tautos JKe- 
lio” Trdteornfs1’teitas p. 

Snl5 Banaitis nž paskelbtą 
“Tautos Kelid’* 2

Geležinkelis buvo užverstas 
per 8 valandas > 
x' . ■»; < *

ATTLEBORO,-Mass. — 
Kovo 25 d. čia apie .dešimts 
tvorrinių karų nubėgo nūn 
relių, susikūlė ir užblakavo 
visas svarbiąsias reles ir 
traukiniai negalėjo prava
žiuoti per 8 valandas. Visi 
traukiniai tarp. Bostono • ir 
Providenco negalėjo' važinė
ti iki 3 vai. po pietų. J&ele- 
žinkeliii viršininkai kol kas 
dar negalėjo susekti prie
žasties šios nelaimės.. Sako,

kvalifikuoja:,
o kažkokie žė-

Luriačars- 
rait^riį iš-
kaa^reit tarimus, tai

"Kf.” Io iešimato.

ei ją bandė pabėgti, bet ne
pavyko—pagavo. Tuomet
juos sustatė į eilę ir sušaų- 
dė.; r—'  —----- — —i

Dabar tose vietose kur su
kilimai pasikartoja, geležin
kelius saugoja apginkluoti 
kareiviai ir lakūnai iš or
laivių. Jiems įsakyta, jei
gu pastebės sukilėlius, mes
ti bombas. >

NA NUO 1915 METŲ .; Ą ų- 
■ „ - . ■■■ *.■ ' -t

MfflBKVOS DELEGATO NU- 

^TGTNKTĄ V7MO PTANAB 

ATMESTAS
Jis parieke naują”^"1"

12 OUNKVA - Primosią- 
. moję nusiginklavimo konfe

rencijoj kilo didžiausias 
■ skandalas dėl Maskvos delė- 

gato Litvinovo nusigirikla- 
: rimo plano. Suligrto-pla- 

rišos valstybės turi’pil- 
yfeį nai nusiginkluoti ir, ginklus 

sunaikinti'r keturis metus.
■n-į 1. ■ a_". ■- \ '
i^L.VisiemS' buvo aišku,_ kad 
Saįf-$oks planas patiektas buvo 

tik tam, kad saVe išrekla- 
muoti. Pritarė tik Vokieti
jos ir Turkijos delegacijos, 

į Kada ši Maskvos delegato 
nusiginklavimo planą a t me - 

į tė, tai jis patiekė naują, su- 
glig kurio valstybės turi nusi- 
|[J- ginkluoti laipsniškai, siima- 
^v ^inant armijas ir- laivynus, 
g'.- Siūlo sudaryti komisiją pri- 

žiūrėjimui ir vykdimui to
||* plano:

įĄjfe'’ Antrąjį nusiginklavimui 
projektą pripažino ir Len- 

Bft&ijos delegatai
i. vKrip išrodo, tai iš šios

Hulowko. , Lietuvos 
cijoje kol kas žirioh 
premieras Voideman 
7 Be Vilniaus klaus 
rišimo taikos su lėni 
gali būti, ir užtai net 
tama kaip, galima šį 
nią aplenkti. >

Fašistų diktatūra niekuo
■ siskiria nuo komuništi 
.y^^fed^diktatūrtK^fc

,fr’! , ■m- k už ii-L

"j—Bostoniečiai; Cambridgiriiai ir nrtimcflniųją-d 
r telių, Broektono lietuviai kaiihyra pasinaudokite 
' jin.proga išgirsi SEPTYNIS PASKUTINIUOS

KRISTAUS ŽODŽIUS ANT KRYŽIAUS. Tą j 

veikalą išpildys sįmforinė Orkestrą ir šv. 1 
, parapijos choras Šv. Roko bažnyčioje, A mes 

Ma^. Veri® • ; Z ‘ ‘ v ‘
r Bslandžiold, 1928i

lūiGCte rietą, nes daug ir

Lunačarskis tvirtina, kad 
“palaimintas gaisras*’ Pa
baltijo neužgesintas ir kad 
komunistų kova su tomis 
valstybėmis “ tik / laikinai 
pertraukta.” ' < \ ?

Lunačarskis, lyg koks ru“ 
sų juodašimtis sušunka, “ši
tos mažos Pabaltijo valsty
bes negali gyventi skyriam 
nuo buvusios metropolijos.” 
Pabaltijo valstybes 'Luna- 
čarsMs įd 
“tai ne Sš

- mes sklypeliai. ” 
kis baigia savo kti 
reikšdamas viltį, 1 
viskas pasikeis?”

Prof. Voldmaras stos Į kovą 
su Zaleskių

Zaleskis turėsiąs tris pagelbi- 
< ninkus, o kiek Volde- 
: v .maras?

KARALIAUČIUS, Ryti- 
nė Prūsija. — Praneša, kad

Šiomis-die 
kilo ugnis A 
čioj, Lietuvė,

Gaisrą žiu 
tik tai tada 
dėjo veržtis 
vyko gaisru 
telėnai. Bei 
tumo ugniag( 
lipo ant 
bažnyčios lu 
vokiečiai kąi 
dindami baž 
tą įėjimą už

Visiškai s

su liros smukimu Mussoli- 
ni ^įsakymn Romoje įvesta 
‘ ‘ tvirtų kainų ’ ’ sistema., Vi
sli krautuvių savininkai 
verčiami išstatyti vitrinose 
ir krautuvėse kanorasčius 
su tvirta gubernatoriaus 
nustatyta kaina. Fašistų mi
licija tikrina visas krautu
ves ir žiūri, ar prekės nėra 
parduodamos laisvomis Rai
nomis. Dėl Mussolini įsa
kymo prekybininkų tarpe 
panika. Prekės išnyko iš 
vitrinų ir prasidėjo slapta 
spekuliacija. Fašistai jau 
suėmė kelis krautuvininkus. 

Nuostolių daug. Sieks Į Gyventojai labai nepaten
kinti nauju fašistų eksperi
mentu.
•j « I

■ į
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SENTIKIS PRIĖMĖ

vienam j

(Bus daugiou)

medaus menesis BRIGGS

DU. ŽEMAI, 
FRONE, 

ŠIAM VAKARUI

PASKIAU jyS BĖGAT l AGENTŪRĄ
IR BŪTINAI NORITE NUSIPIRKTI 
PU TlKtgTUS KAD IR ^PASKUTINĘ

AR NETURI -' 
TIKIETįl J ’JOLUES V

DIDELI MASKOLIJOS UŽ
PIRKIMAI LIETUVOJ

Maskolija naujai nori už
sisakyti Kauno Smito Ka- 
brikoje visokių, geležies ta- 
vorų už 1 milijoną litų. Tos 
fabrikos atstovas dabar va
žiuos į Maskoliją užbaigti 
tam derėjimus. Fabriką da
bar padidino savo užsiėmi
mus, prijungdama geležinių

Maskolija naujai nors už- 
į grandinių (rėdžių) ir vinių 
(regelių) skyrius; Šie du

šėtonai, paltą
- kažkokie vai-

IR ŽMOGUS OFISO 8AKSE.APAIEINA 
SU JUMIS NEMANDAGIAI

NĖRA DEl'JOLUES" 
-O AR MATEI *” 
____ ' UNCLE TOM’$ 
“T"'! CA8IN ?

AŠ NORIU ? 
PAMATYTI 
“JOLLIES* 

Šį VAKARI, 
ARTHUR Ji

‘‘initiative^

ČEDASAI, Rokiškio ap. 
Čia parapijos bažnyčioj va
sario 15 d. vienas sentikis 

• -* _ * • . * -r • 1 e.

rusas priėmė katalikybę ir 
susituokė su lieiuvaite kata- 
1 ik e mergina. , ■> _

BANDYK 
IR GAUK

JUOS

IR TIKIET^I SPEKUtlATORlAl IRGI 
NIEKO JUMS NEGALI PAGELBĖTI

DU DEL’JOLUES* ŠIAM' U— 
VAKARUI, MELDŽIU

ęiEK LIETUVOJ 1927
METAIS IŠGERTA 

g DEGTINĖS 

jake 1927 m. Lietuvoj I skyriai į metua gali paga 
»ta spirito ir degtinės ūži minti apie 50 vagonų tavo- 
>24,556 lit, 87c. skaitant |rų.

įftitelių gryną skystimėlį 
.kutelius sumokėta 287,- 
fe 35c.
ssigėrus. reikia ir
& Kortų išpirkta
508 lt. 70 et.
^skaičius baudas, dena 
ątą ir kitką gausime iš 

sumą 42,058,551 Iit.1t

KUOMET ats iveZĖT savo PAČI <į 
NEW YORK^ DĖL GERp LAIKŲ

- ■_____

, (tą/ lengva 
AS TUOJAU 

EINU IR 
NUPERKU 
TI KIETUS

ERVĖL TURIME GERĄ 
KUNIGĄ

RADVILIŠKIS. Labai 
liejosi radviliškfečiai gar-! 
us pamokslininko ir pa- 
Ydingo darbininko kun.

' ,v • *-l —

etraičio. Bet vėl jau turi- 
e gerą kunigėli. Kuomet 
imatai ji sakykloje, tuoj 
Jas pakyla, nes žinai, kad 
jrą pamokslą išgirsi.
Labai gerai jis moka įro- 
jrti -tepalų nereikalingumą 
oterų veidams gražinti, 
leve duok jam geros klo- 
es ir sveikatos!

. -Įvertę į roges draugai ve-| 
žasi girtą ir kruviną drau-l 
gą, kuris keberuojasi ko-1 
jomis ore, o ant tilto išvirs-1 
ta ir pataiko ant ubago, ku I 
ris apvirsta ir išbarsto! 

Į smulkiuosius.
Senis: “švęičia” kumeliai! 

botagu šonus, o boba, užpa-| 
kaly jo sėdėjusi išvirto iy 
tęsiama šaukia: ‘ ‘ Sustok 
šen, sustok, dvėslina!” > Še
inis negirdi. Skverno šmo
tas trūksta, ir boba palieka 

[ąnL kelio. -Senis važiuoją^ 
I o žmonės šaukia : “Bobą pa- 
I metei.’* Senis sugrįžta bobos 
I paimti, o ji keikia. “Kad jį 
Į perkūnai, ir kurčias, kai vel- 
Inias!” -
Į Pakelėse matosi kepurių 
I ir važių likučių. Žydeliai 
I turguj slankioja ir iš po 
fskverrtų rodo raudongalves.

t v** f*#/ ■* ...
Bet lietuviška programa 
sisemia. Savininkas pra- 
l studentus leidimo rusiš- 
ems numeriams. Studentai 
dįnka. Bet pasirodo žydė, 
yla bruzdėjimas, triukš- 

pakyla p. Ra- 
rila ir vienu ‘ ‘ ššš! ” visa 
atildo. Tuomi ir baigiasi.

Ryšy su naujų skyrių į- — 
ėdimų galima laukti gran- * ^ŽVAIGŽDE** 

dinių ir vinių atpigimo Lie- Ė.’.., . «,*
pakor- tuvoje. Smito fabrikas jei- meryje pįlna įdomią apsakymė&ji 

už I dainas su savo nauja gamv- dvasią žadinančią prandntnąiržf 
ba į Lietuvos turgų, aįt- 
mušti vinių prekę bent 20 tuosius, apie nepaprastą pasišven 

procentų. - -
Fabrikas gamina spyna^ p aikiam* daug rimta jmro|y 

prosus, temperųotą Špvža ir mą bęi patarimų krikščionis kan 
itt. Daug savo, isdirbinilr
fabrikas išveža į MaskoR- danę atsakymą į pačius įdomiau 

Į ją. ~ ’t sius skaitytoją klausimus fr tt

Ten taukšt
na per nugarą, tas parvirs
ta, risokas su visu važiu per 
jį peršoko. Atsikėlė žmo
gelis, nusimetė paltą ir duok 
vytis nusikaltėlį. z

Tilto gatvėje keberuojasi 
du piliečiai, keikiasi, pešasi, 
važiavęs pro šalį pil. S. 

i šmaukšt jiems botagu.
“Palauk

perplėšei!”

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesniu dainų 
dviem ir trim balsams. Mo

rais imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams. .
Reikalaukite & Darbininke” 

\366 Broadwąy, So. Boston, 
Ifass. Mes turime visas Va- 
Įnagaičio kompozicijas. *

Pirkite '“Dainuok,” 
ten rasite gaižiausias, .dai
nas^ ypatingai—merginoms 
dainuoti. * *

lytos pro langus iš ant-i 
uktšo laukan. 1 '
augelis studentų pasi
lipę tokiais “patriotįš- 
^darbais ir jauišnešė 
esto: rezoliucijas, 
ii'; Universitete prieita 
visai konkretaus “obal- 

<vykdymo, tai Versaly 
‘nekaltai” pasibovyta. 

O šankaus ir atsakomin- 
ęstadienio darbo, sekina
mi susirinkta atilsėti prie! kinai vejasi važiuotą, 
liuko ir kufelio. L 
Versalis” žinoma lietu
kas tapo. Studentai ban- 
dainuot, bet nesiseka ir 
Sžgriezus Gaudeanms ir 
igąikščiuiRadvilai, kaip 
ako ja mačiusieji įvykius, 
iėmus diriguoti ūpas pa-

. * >. * * * J
I - 1

KAMAJAI Rokiškio ap. 
Kovo 4 d- čia.ąUibuvogar-! 
sus kermošius ir Šv. Kaži-i 
migro atlaidai. Į šiuos atlai
dus žmonių privažiuoja išį 
svetimų žmonių privažiuoja 
is svehmųapskrjčii: 
žiūrėti, kaip * važinė j a “ r i- 
sokais” ir pagerti. Ir šie
met lenktynių arkliai krio
kė, sušilę, putoti, iš nUsru 

įteką kraujas.—j—, • ' :
’ Ten, truputi toliau, už 

Į lenktynių vietos, žmogelis 
Iniųrkosr įkritęs į upę.

PLĖŠIA IR TERORIZUOJA 
NAŠLAIČIUS

• VĖŽIONYS (Alytaus ap.. 
Nemaniūnų valse.). Šių me
tų sausio mėn. iš 21 į 22 d. 
naktį pas ' pil. Puciiauskie- 
nę piktadariai, atjdarę gy
venamojo namo langinę, iš
ėmė langą, kur buvo laiko- jkyklo 
imi įvairūs daiktai, įlindo vi-i 
dun ir išnešė iš ten buvu-Į 
sius rūbus ir kitus pana-1 
sius daiktus. Paskui įlindo! 
pro langą į klėtį, kiek ra
do iškultų grūdų visds su-l 
sisėrmę pasiėmė. Apie va
gystę pranešė policijai. Pas 
įtariamus asmenis padaryta 
krata, bet nieko nerasta. 
Po visų. k^atų, sakor naktį! 
Šeimininkė pamačiusi atidoj Į 
rąnt langinę iš išgąsčio su
šukusi: “kas čia?!” Tada
*- ♦ PV , ■ *. > w ■ .t * ♦ ’

pasirodęs už lango kažkoks 
asmuo, grasindamas revol
veriu, atsakė: “jei dar mė
ginsi tų daiktų ieškoti, tai! 
čia neliks gyvo nei vieno,”! 
ir po tų žodžių piktadaris 
išnykęs. Prieš Kalėdas mi
rė to namo šeimininkas, pa
likdamas žmoną našlę su de
vyniais mažais vaikais, to
dėl piktadariai, naudoda
miesi tuo, kad namie nėra 
nė vieno suaugusio, drąsiai 
elgiasi, o vargšė našlė, šio 
grasinimo išsigandusi toli
mesnio ieškojimo nedaro.

Ai VAŽIUOJU NAMO.AŠ NElįTVAŽlAVA* 
J NEW YORKĄ. KAO VIEŠ6UTYJ StOEJUS 
Ufl BUTUM RŪKĘS OL0 EOLO CIGARE* 

- Tu^NtBuTUM-'KOGtJgsfdabar”_ J
BUTUMĖN į **J0LUĘS*^ ________ J

l« PBQ|lH # A’ Ne, daugelyję miestų žmonėg, jei jie nori galį
Co^- «ba Komisijos išleisti įstatymai

>r,n<tČ. ? / tūri būti vykinami ar ne. ■' ~ s-

of the P60?16 ; 3- K- KaiP S žmoni'^ teisėvadinama? ..
iręndvupį”^ /■ . ' ; ? Ą. Ji vadinama ^jeferendum’u.”
e passa law against th$ 4. K. Kaip gali žmonės pravesti įstatymą prieš 

Tarybos norį?
A. Žmonės gali pristatyti balsuoti įstatymą, taip 

vadinamą “imtiative” “užsimezgantį.”
K Kaip irtatYW vardais

ive” ir‘‘referendum?” ' * *'S ..-.-į
A., Įstatymai praeina po “initiative” U “refer- 

endum” balsų dauguria. ' .

ĮSTOTOS laisves paskolos Bomiš
> FKBKAMB IK KAKDUODAME

BaSyk dėl Informac&R — DepL D. į

ZIMMERMANN &
L70BROADWAT - ^4 .Uit.., NEW YORK

bėse? . - 'y :• y ■: /
A. Įstatymai kiekvienai valstybei -yra leidžiami 

Valstybės Legislatūros ir patvirtinami gubernato- 
riaus. r • ; r .< ? /.v

7. K. Kaip renkama Valstybės Legiriatūra?
-----A- Žmonės renka Legidatiiros narius, kuri susi- 
daro iš dviejų skirtingų- delegatų grupių, viena va
dinama Senatu, o antra Atstovų Butas arba Susi
rinkimas. ’ - , .

' ~ ~ U'.’" • >
R. K. Jei Gubernatorius netvirtina įstatymo Le- 

gislatūros išleisto ir atsisako pasirašyti, ar gali •' ' / . 
gislatūra išleisti be jo patvirtinimo? /

A. Taip, paprastai Legislatura dviem trečdaliais, 
savo narių balsų gali pravesti įstatymą, gubernato
riaus netvirtinamą. V . ; ' i , -

9. K. Ar gali būti vartojami “initiative” ir “re- .. 
ferendum” leidime Valstybės įstatymu

‘ A. Taip, beveik pusėje musų Valstybių žmonės 
gali "išleisti įstatymą per “initiative” ir “referen- ’ lum.” /: - - ;

10. K. Kokius naudingus žmonėms įstatymus tu
ri Valstybė išleisti?

A. Valstybė turi'išleisti įstatymus kas link kelių, 
auklėjimo policijos globos ir jiuosavybės-tąįsių.

Pamoka 3.
1. K. Kokios yra trys žymiausios įstatymdavys.

tės musą ąalyje? _ •
. 'A. Suvienytų Valstybių Kongresas, Valstybės Le

gislatura ir Miesto Taryba arba Komisija.
2. K. Kokią galybę įstatimdavystėje turi Suv. Val

stybių Kongresas?
___ A. Kongresas turi 'galybe išleisti įstatymus, kurie/ 
liečia visas Valstybes; ' . .?< <

■’ RIAUŠĖS T

AS; 'Kažkokie ‘ ‘ne 
MOdentai buvo iš- 

pogrominį prieš žv- 
«atsišaukimą.

4 d. pasirodė ir jo vąi-
i .'H- '

įliėpą Lietuvos ITni- 
Į8tas pirmą kartą tapo 
^antagonizmo arena, 
iistinis, kažkieno kui-s- 
į studentų elementas 
jįjydiM- Nupiauta vie i 
F<įo studento skrandos 
ėrius, -supiaustyta brai- 
£ teehniko studento ir

> . A. Miestuose įstatymus leidžią Miesto Taryba ar-
Am _ • -J.-.-... . ...

į Į 2. -JC.Ąkvisuoae mmstąoie Taryba arba Komisi

j/a j
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Reti svečiai. Amerika ir Lietuva. P 
Pa# “lri^irnyn^s,, sukaktuvės. _

tuziazmas. Tikrenybė eina eikštėn. Privactiški laiškai iš S. S. 
S. R. Kur gyvenimas geriausias?

tėviškės skurdzoji dalia, ku
ria ji tąip ryškiai skiriasi 
nuo Amerikos pasaulio. Tė
viškės meiles ugnelė, neju
čiomis apsiaučia lietuvio sie
lą, nors ji dešimtis metų to
li užjūry būtų tarnavusi 
kosmopolitizmo idėjai. Griū
na laikinai įskiepytos pažiū
ros, taisleukia kijulaiį kiek- 
vieno žmogaus prigimtai 
gimtinės meilei

Tačiau? laika

Kartkartėmis atsilanko į 
feLiėtuvoš poetingą • kaimą, 

šiandien jau retoki svečiai 
— broliai -mūsų — amerikic- 
čiai. Jid po keliolika ar net 

fe- keliasdešimt metų atsiskyrę 
nuo savo gimtosios motinos 
tėvynės — dažnai gerokai v- 
m pniniivo Vaj-

Mįmą, žilagalvį tėvelį, jautria- 
J širdžių motinėlę. Dar kiti 
9j;šavo tėvų tradicijas, jųjų 
ri tiky bą, perstojo kalbėję iš 

motinos išmoktąją pirmąją 
tikybos pamoką, maldą — 

Efeve mūsų... Taip, kad ir 
įj^datig ką pamiršę, taeiaii to 

J-C-Įgimto—tėviškės pasiilgimo
' ' -

^fe$egė išdildyti.

«
■' Pragyventi dvidešimtį me
ta ar ir daugiau, kur visą 
kasdienį gyvenimą, ar irrv 
Ąį tam gatvę ar savo. atskirą 
butą, — iš visur apsiaustas 
Jh įvairiausiais gyvenimo pa- 
togumais, perteklium, kom- 
fortu. Pietus, vanos-tynės, 

^'-radio. elektra, gasas ir t. t. 
“fe ir 1.1, ko nieko panašaus be- 
fe veik neužtiksi Lietuvos kai- 
P" me. Užtat iš sykio toks di- 
fe delis gyvenimo 'patogumų 
fe skirtumas daro liūdno įspū- 

džio, tik ka atvvkusiam sa- 
vo senon tėviškėn, amęriko- 
nuį. Tačiau, vos spėja jis 

-peržengti savo gimtosios 
gūštos nubrūžvtą slenkstį — 

J ątgimsta gyvi, jaukūs ir ža- 
( Aėte žavinti . kūdikystės jr 

-rT-jaunystes—dienų—vaizdai.
'--' Dažnai, dar kur palubėje 
^ tebekabo -senas pažįstamas 
"^ paveikslėlis, ar koksf kitas 

tsiminimo ženklelįs.’ Čiū 
1 tėvai žilgalvėliai, spėję de

šimtimis, metų gerokafesusi- 
kuprinti, gyvenimo naštos 
slegiami. Ir broliai, sesu

kės. palikti day mažiukais.
— išaugę augalotais vyraiš; 

^nainų šeimyninkemis... An : 
t-kiemo dar maži medeliai, 

mažos obelaitės — 
| dideliais ^ėdžiais, 

gaiš vaismedžiais.
;; kiekvienš^^ krūmelis, 

tankmęvėahąs kelelis, kups
telis ir klanelis —vis tai ne- * . ✓ J ’ u*^pamirštąpii brangūs jaunų
jų diemUatsiminimai. At
siminimuose sutirpsta toji 

i ■ i i f ■ ■ ■ —■ m
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“Sudiev!

tvarkyk 
jie nelabai .prisibijo,: 
nuomenė'auklėjanmį.-^aip 
^adinrfttnnsė prieglaudose 
tai nedaugį skirtumo nuo gy- 
vulių užtvaros. ; Tai nedoro-; 
vės irchuliganizmo geriau
sios mokyklos. Jie ir gatvė- 
je- neduoda ramiems pįįiė- 
čiams ramumo,.o kartais su- 
kelii 'tikrą maištu kad net 
ginkluotų jėgų prisieina 
'šauktis.1 Šventadieniai S? Š. 
S. R. veikia. Proletarija- 
tas turi gauti savaitini po
ilsį. Sekmadieniais dirba
ma; švenčia vienur antra
dieniais, kitn&,ji 
niais, tik, kad būtų -skirtu
mo tarp krikščionybės 
“prietarų” ir <

,A. L. R. K., 
dęjo gyvuot bala 
1906 m. Wilk< 
Kazimieras yra/ 
Globėjas. ‘Fedei 
yra: sustiprinti ds 
ganizacijų*veik? * , »
didini^ Iietaivįnų-p kultūrinių 
dšrbd i^našumąį^B^palaikyt; 
ti nuolatinius santykius su 
Katalikų. Vienybe Lietuvoje. 
Prie Federacijos priklauso 
parapijos, pašelpinės, idėjinės, 
ar centralinės .draugijos, šių

o men. 
Pa. Šv.

ijos

e: Mwija

— keliaujam; pas kaimynus 
sukaktuves,”—taria užjūrio 
svečiai ir išdarda į SSSR, 
dešimties metų sukaktuvių 
iškilmėse dalyvauti. • “Išvy-

neturėjo tinkamos vietps 
k vti iš važiavimas vasarošk-; 
tai. > Taigi Federaeij6#W 
nymu sutverta Maironio J, 
ko Bendrovė bal. 29,1923<į 
deraci ja pirmiausia pirko Šė 
ųž $50. ir ragino draugiją^ 
pavienius prisidėt. Šiandi 
turime grafiką nuosavyl 

^ronio Parką, vertės 
šalę “Quinsigamond” ežer|^

Lietuvos Nepriklausomybė 
Šventėje, vas. 16, įvyko dMe 
lės iškilmės. Prasidėjo su pa 
maldoms bažnyčioje, gi ^ ' 
didelis patriotiškas va 
Kalbėjo miesto majoras Pete_ 
J. Sūllivan, kun. Howard, šv.^ 
Petro bažnyčios kleb., adv« 
Ai^llcrior P, J, RomanaaUž^ 

Bostono, r Lietuvos reikajams^l 
surinkta $154.17.

Švento Kazimiero, Liętuv<qą2į| 
patrono šventėje, kovo -k buva^ 
patriotiškas apvaikščiojimas^ 
su iškilminga suma ir miŠĮjįfaflB 
rais. i Bažnytinėje salėje įvyko 
koncertas ir prakalbos kuriasjRg 
sakė kun. Jonas J. Jakaįti^^s 
kun. > P. Virmauskas iš Law- ja ’ll- fe
Kazimiero seserims surinkta 
$25058.

Balandžio 8, 1923 Fed. j 
rengė, viešą susirinkimą p 
testuot prieš lenkus delėi Vii- ' 
niaus užgrobimo ir laisvamanį 
nių viešpatavimo Lietuvoje.-' 
Kalbėjo adv. A. Milleris^ ./£■ 
kun. J. Jakaitis. Lietuvos reį-' 
kalams — Krikščionių Deja^J 
kratų Partijai surinkta $l43«?į; 
49.

- Bal. 29, Įkalbėjo Lietutį 
Šaulių atstovas p. A. Žmuidzl-■ 
navičius apie Klaipėdos atvtffe 
davimo istoriją.

(Bus daugiau)

dėlės įnakalbpp teat-
re. L. Bonų parduotą už $16,- 
000.

; • G ruodžio K 4, 1921 atvykt) 
kuni jp. Garmus.Kultūros Vą.

" s, -. Vėliau atvyko 
|r kun. B.. Bumša. Wofceste- 
riečiai kultūros reikalams Su
rinko $8,846.82 — daugiausia 
iŠ Visų bet kolonijų.' i 

į ‘ Svarbūs Įvykiai 1922 m.v
Vas. 16, L. Nepriklasomy- 

bės šventėje, buvo iš ryto' iš
kilmės bažnjčiąj; vakare šv. 

Į Kaz. par. salėje kalbėjo kun., 
LT. Jakaitis, adv. A? Millerisę' 
ir Dr. P. Matulaitis. Vilniaus 
atvadimui surinkta $135.18.I _  - ■ • (■

Art. Antanas Žbnuidžinavi- 
Ičius, Šaulių/atstovas, prakal-= 
bas sakė

I Lietuvos 
$306.13.

I Sausio

rinktas adv> Ą. Milleris va-| 
anot i Washingtpną. , Wor-1 
ęesterio lietuviai pasirodė, kad Į 
organizuoti ir moka ginti savo I 
reikalus.. - ; į

/' • •- ’ . jFed. rūpesčiu surengta, pra-1 
kalbos, jonui šeškauskui iš 
Kauno, tikslu surinkt aukų 
“Vaikelio Jėzaus”, prieglau
dai, Šiam reikalui surinkta 
t®- s . y/J 

1921 m. svarbesnieji 
darbai \ ]

Kovo 6, surengtas patriotė 
kas apvaikščiojimas, metinės 
tautos šventes, Šv. Kaz. die
nos. . Majoras Peter U. Sull- 
ivan; kun. K. Urbonavičius iš 
Bostono, ir adv. A. Milleris, 
sakei prakalbas. Tėvynės rei
kalams paskirta $1088.70.

Bal. 10, ką tiktai atvykęs 
svečias, kun. dr. Ignas Česai- 
ris Fi Liotuvor. ^akž prakalba surengė prakalbas M. Bagdo 
apie Lietuvą. , , *■

Geg. 22, atvyko kun. Prof. 
P. Bučis iš Ciiicagos sykiu su I 
kun. Švagždžiu iš Brocktono 
prakalbomis apie Lietuvos rei
kalus.
, Rūgs. 5, Pranas Gudas ir 

kun. P. Vasys?, ką tik sugrįžę 
iš Lietuvos, pasakė įdomias 
prakalbas apie savo keliones.

Spalių 12, kun. P. Jpškai- 
tis, įrgi sugrįžęs iš Lietuvos, 
papasakojo worcešteriečiams 
savo įspūdžius.

Fed. skyyriaus raginimu, liet, 
kat. vyrų draugijos ėmė daly- 
vurhą, spalių, iškilmėse kada] 
mūsų naujasis Vyskupas Tho
mas (FLeary, D. D. pirmą kar
tą atsilankė į Worcesterį- 
Parodą peržiūrėjo naujas Vys
kupas, kunigai; maioras. Tei
gėjas O’Cohnell, ir kiti žymūs 
žmonės.VišOs \ Worcesterio 
parapijos vyrų draugijos ėmė 
dalvvumą, tad ir lietuviai ne- 
atsiliko. J ? ; _ t*

"X

draugijų ___
nariai. Trumpai. Federacija 

* _ 4 K i ? L Ar______ —_

didžiumą ir laiko eartymiausius 
ryšius su vioomicJiĮafurių kn 
lonijomis. .... \ . 'r

Veikimas prieš Fėderacijos 
skyriaus įkūrimą Jfforcestery. 
spalių mėn. 1914, prasidedant 
lietuyįų katalikų akcijai, po 
Chicagos Seimo, ..airtverta Tau* 
tos Fondo 30? sk. rūpint i s. Lie
tuvos karo nukentėjusių šeliį 
pimu ir ]V>1 it iškaiš įį reikalais. 
Vėliaus sutverta>TLr'Raudona
sis Krykus, Lb Paskolos Bo
nų Komitetas, L. Liuosvbes 
Sargai, Laikraščių Siuntimo 
Lietuvon Komitetas, “Tag 
Day” Komitetas; Lietuvių 
Dienos Komitetas, Tkas metai 
Spaudos Savaitės Rengimo ko
misijos, ir kiti; Laiks nuo lai
ko buvo sušaukti draugijų pir
mininkai ar atstovai ų Paro
dos Komitetą dėl ŠV. Kazimie
ro naujos bažnyčios pašventė 
nimo; parapijos vakarienes su- 
rengt: fėru ar išvaSavimti su- 
rengt; taipgi kjtieiųs vieti
niams reikalams. Kada šiu ko
misijoj (darbai užbaigdavo, 
jos nustodavo gyvuot. Šios 
įjomsijos visuomet šūvo darbą 
atlikdavo pasekmingai.' Taigi, 
kat’ draugijų- visybe nub 
1914 m. veikė, tiktai pastaro-

♦> t

darbininku- ^tovauja Amerikos-lietuvių 
viui Kzxjlixaiiti/g • i . ■» • •

rii/v/inmfl ir laiirrt MrvmianciiK
poilbio valandų. Maskvoje* 
lesa, švenčia’ sekmadienį, 
tik įstaigos veikia ir darbai 
eina iki -trečiai vai, po pie- 

. litiosi 
_viši ir gali “švęsti.”

Štai nesenai viena kai- 
miete -gauna laišką nuo bro
lio iš SSSR. Raš9- ‘gyve
nimas nekoks,; ypač sunku 
gauti' manufaktūros,’ labiau
sia viršutiniams rūbams.'Jei 
nori pirkti, tai tik ant duo
nos gali mainyti; už pinigus 
neparduoda. Ir taip neviš- 
ką gali gauti nusipirkti. Al
gas sumažino, - gyvenk kaip 
nori; Pas jus drabužių ar 
užtektinai galima pirkti

Aš jai patariau parašyti: 
“pas mus visko gausi, nors 
vežimais vežk, tik pinigų tu
rėk.”

Kur gyventi geriau, rodo 
ir tas faktas: Nuvykę Ame
rikos komunistų delegatai į 
SSSR, ant sukaktuvių, ma- 
tyt su draugais praūžė pini
gus ‘ir ką-gi? ,Pasiskolino 
švn!
Amerikon. Tegul Rusija jų 
tėvynė, darbininkų valdoma 
valstybė — smunka atgal į 
kapitalistinę 'šalį, ir kažin 
ar^aanfeiš jos kada nors 
grįžti į SSSR. Tai kurgi da
bar gyventi geriau?.

(Galas)

tu. Nuo trečios* r

fe jie ir dešimtimis metų nepa- ko, — ir tiek tol GaL ten 
ras geriau, maloniau, kaip 
mūsų mažoje Lietuvoje. Juk 
ten negirdėtos idealės tvar
ios valstybė” —- galvoja pa- 
silikę'broliai/.

1 Skaitome laikraščius. Mas
kva ruošiasi nejuokais savo 
dešimtmetį švęsti. Lenino 
genijus sukūrė pirmą pa
vyzdį, kaip žemieji sluogs- 
niai, diktatoriams vadovau
jant būdavo ja valstybę ant 
sutrūnijusiu praeities griu
vėsiu. Tūkstančiai vvksta c •
iš visų pasaulio šalių idėjos 
draugų — sykiu minėti di
džiąsias sukaktuves. Ir gel
toni ir juodi, ir rausvi vei
dai — atvyko džiaugtis ir 
prisižiūrėti raudonosios kū
rybos vaisiais... < .. ‘ ■

Prabėgo dar trys mėnesiai 
“sveiki gvyj*__

tame” — sveikinasi mūsų a-J 
merikonai. O mūsų žmone- 
liai apipylė įvairiausiais 
klausimais: “kaip ten Rusi
joje? Ar geras gyvenimas 

. _Ar teisybė ką pas mus rašo, 
ką apie “Savdepiją” pasa
koja?. . '

...Vieši svečiai vėl tėviš
kėj e, bet nebegirdėt to entu
ziazmo apie rojaus .ąli. Ne- 

Įbeužsimenama su pažemini
mu apie mūsų mažiukę šalį, 
kuri drįso viena, be kitų ma
lonės nepriklausomai gyven
ti. Matyt, pyragai menki ir 
SSSR respublikoje. Tikre
nybė kįla erkštėn. Žmonės 
atpalaidoti nuo tikybos 
“prietaru” vis labiau nesi
jaučia atsakomingt. Vien

• >✓

įkartai— ir dumia atgal sius organizacijos neturėjo. _

t

kovo 11, 1922 apie
Šaulius.' Surinkta

1922, Fed. skyrius
• v

nj>TS®giamT>ja ąehno -narįui,- A, Mį
Į Kalbėta apie Krikščionių De- , 
mokratų Partiją. Surinkta ( 
$186.88.

Rugp. 5, Federacija sykiu 
su visomis draugijomis suren
gė didelę parodą, apvaikščioti 
Lietuvos Valstybės pripažini
mą kadangi Jungtinės Valsty
bės pripažino jos nepriklauso
mybę. Po parodos, laike pra
kalbų suaukota $117.88 Kultū
ros Vajui. 1 .

I Kuii. Dr. J. Navickas, gruo
džio 31, kalbėjo Moksleivių 

{Vajaus reikalais. Tą vakarą 
surinkta $40, bet iš viso moks
leiviams paskirta $100.

| Per kun. K. Bičkausko pra
kalbas gruodžio 5, surinkta 
$113. Kazlų Rūdos bažnyčios 

{pastatymui.
Federacijos skyrius išsiuntė

I $56.50 Kauno Katedrą!, Vysk. 
P. Kariui, geg. 9-tą dieną.

Federacija užmanė įtaisyt 
ambųlanšą Lietuvos—karei
viams ir ragino visas draugi
jas prisidėt. Fed. perdavė an-

■ . •, ■ ' -• ■ ' ' *

Auklėjimas tai pavyzdys 
meile, o pe kas kita.—Frobd. .į

Dėl naujos tiesos mesu 
taip nepavojinga kaip įsise-j 
nėjusi klaida.— Goethe.

Pratinginiauk šiandien, rytoj-’ 
padarysi .tą pat, ir po ryt bus tafe* 
pat.—Šekspyras.

• • • ♦ /

Jei nori gerai apsivesti, imkfe 
lygią.—Samajauskas.

—i '..........u*

Spalių 22 ir 23. Bonų Komi - 
tetas ir Federacija surengė iš< 
kilmingą, patikimą Voldema
rui Čameckiui, pirmam Lietu- kų rinkimo darbą L. Raudo- 
vos atstovui. Skaitlingas liė- najam Kryžiui, bet pati dau 
tuvių būrys stotyje . sutiko prisidėjo. Ambulansui surink- 
gerb. atstovą su palydovais ta $1*252.50.

‘V*

tavos.

o

IH

l ■

o di-

išaugo 
vaisin- 
Toliau, 

per

• • * Kauno Seminari jOsĄ prof., sa- 
įprakal- 
.5,1920. 

tas.

delė ^demonstracija (paroda) 
nfote^fuoti prieš lenkas už Vil
niaus grobimą

\

S •- . 

>♦ • - 
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WAMT SU LIETUVOS VOKĖJ
• Nei viena tauta^negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savų 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 išlikimų Ame
rikoj.

APIR LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
VRA ĮALmŠTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, ii kurių 288 puslapiai

užimti paveikslais
Kaina $3.50

’ “DABBIHrWKA8
866 West <Brosdway

SUTEIKS JUMS SVEIKATĄ 
IR STIPRUMĄ JAUNŲ 

DIENŲ
—!----—

Nėra skirtumo ar jus esate se
nas ar jaunas, arba vidutinio am
žiaus, silpnas ir nusiminęs ir jau
name savo amžiuje neturėjote ge
ros sveikatos ir -stiprumo, kuris 
pagal tiesą , priguli jums, jus tie
siog nusistebėsite kaip greitai jus 
įgausite tvirtumą vartodami Nu- 
ga-Tone; ir kaip greit įgausite dau
giau jėgos ir sveikatos.

Šios puikios gyduolės yra su
teikusios stiprumą ir sveikatą mi
lijonams žmonių per paskutinius 
35 metus., Jos taip sustiprina kū
ną, kaip niekas kitas negali pada
ryti —«■ sustiprina nervus, raume
nis ir kitus Svarbius-.kuno Orga
nus ir apsaugoj? nuo visokią Egų 
iš priežasties prasto kraujo, netim 
kam o virškinimo ir abelno nusilp
nėjimo. Nusipirkit butelį nuo sa
vo vaistininko šiandie. Jąs 'jau
sitės stipresnis, sveikesnis — ge
riau "visais atžvilgiam arba jūsų 
pinigai bds_ grąžinami. Neimkit 
imitacijų — niekas negali užimti 
vietos

Federacijos 13-tojo skyr.
, ’ • sutvūrinia^.Į^^ • 1

"Sausio mėn. 19920 m. visu J 
Worcesterio kat. draugijų at
stovai susirinko ir sutvėrė Fe
deracijos 13-tą skyrių. Fede
racijos skyrius bendrai ap- ‘ 
svarsto viešus vietinės kolo
nijos reikalus, rengią įvairias < 
tautos iškilmes, svarsto pra- ; 
neširiras iš Fed.. Centro ir t. t ; 
Nuo kiekvienos dr-jos įeina ; 
nuo 1-3 atstovų į Federaciją. ;

1920 metų darbuotė

Federacijos skyriaus pirmie
ji darbai buvo sustatyt drau
gijų vakarusjjr gegužines kalk 
kiekvienos draugijos darbas 
būtų pasekmingas. Kas met 
surengė Šv. Kazimiero, Lietu
vos globėjo; dienos apvaikščio
simą; 16 Vas. L Nepriklauso
mybės paminėjimą; 15 Gegu^ 
žio paminėjimą; ir kitas tau
tos ir vietines iškilmes. Daž
nai rengė prakalbas kad vie
tos lietuviai žinotų«-paskuti- • 
nius Lietuvos įvykius. Atvy-1 j 
kus svečiui iš - Lietuvos, Ffet j, 
skyrius jfipinosi —įjj 
Woreesteiį ir kuo i i
priėmė.

Kun. Dr. R

\L

kė gražią ir turiniu 
bą apie Lietuvą 
Fd. 13 skyrius ari 
prakalbas srt dideli 
mėm. Surinkta $WB.$5 Lietn-

• - Vį.-: 1 -

suren- 
imą 

rezo- 
i- 

oną 
su-

vai. ,
Rūgs. 5, 1920.m. Fe 

gė didelį viešą 
^T’jlaza” teatre išneš’ 
liūčijų prieš lenkus i 
mui atstovo į • W
mas Amerikos Vfi 

n-. laikytų lenkų puolimį ant L<e- 
“i. '

Lapkričio 7, 1920 pr
(paroda)

•z
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Turės tau ateitį paskirti 
Likimas didžių ir saulėtų!

M 

yę-e pi- 
,vp Grand Old Party nigij, jie norės atsigriebti ir

e».

F.1
■>>-

- ■>Jin?
jMAj

ps'^Bępublikonų paytija įsigi-1 grąžins mums “ptbsperity. 
naujų vardų. Ligšiol ja; IF / * ~

gadindavo Grand Old Party nigij, jie noms atsigriebti f 
; *-dabar pradeda jų pravar- Ipąujas “pnę^perily” turbūt 
į^Įžiuoti Giand' Oil Party. grįžš ąų apgriautomis gero- 
^Menatorius Capper yra pa-Į kai unijomis jr numuštomis 

 

v sakęs, kad jos eita keliu, j algomis. Tuotarpu leista
S^ur8 dyokia žibalu! (murns juos pakolioti. Kam?
jgh Visiems turbūt yra žino
tina istorija su/'T^a Pot 
*?SDom į kurių buvo įveltas 
riHardingo kabinėto vidaus 
^reįkahj ministeris, Fall, ii-

■ , y, ! • __

^laivyno ministeris, Denby. 
| Pradžioje manyta, kad tai 
^^vo tik asmeninis nesąži- 
Jriingumas ir nesugebėjimas; 
> tečiaų dabar kaskart labiau 
^aiškėja, kad ne tik pavieniai 
f Asmenys, bet ir Republiko- 
^mų partijos viršūnės buvo į- 
£ veltos į žibalo purvų. Tuo- 
oOm partijos vadas Hayes 
Owo gavęs iš garsaūs Sinc- 
/ ladro, žibalo karaliaus net 
^•260 tūkstančiij dolerių par- 

x deficito padengimui, 
kiek -vėliau gražino

Sinelairui 100 tūkstančių,
Į&^ęiešai_ prisipažinti prie
^ tokios stambios dovanos iš 
^. žibalo karaliaus buvo nepa- 
tjjramku. Todėl Hayes kręi- 
e-^si į kaikuriuos didžtur- 
- čius, jų tarpe į finansų mi- 
g pįsterį, Melionų, prašyda- 
i’Yhas iš jų “paskolos” ir 
į duodamas “užstatų” gautus 
L\ tš Sinclairo žibalo bondsus. 
fe Kitaip sakant, gautus iš 
^Sinclairo pinigas bandė įra-. 
L; Syti į knygas kaipo aukas 
( gautas iš kitų, ne iš Sinc- 
l^ro- Mellon bondsų neėmė, 
p;-. ' Tos tranzakci jos įvyko, po I taip juokinga, kaip kad to 
C |920-ų metų rinkimų, šis-[norėtų įvairių “vienybių”

išvilkta aikštėn prieš [patronai.
( 1924-metij rinkimus, bet Tų gerai iliustruoja ką 

Republikonų partija tuomet Įtik iš Lietuvos gautas 2-ras 
F ddr nebuvo įvelta ir tas ne- “Talkos” numeris. Tenai 
L pakenkė republikonų laimė-1 vieno straipsnio autorius

\ apgailestauja, l<ad “į koope-
Ej-v Dhbąr rinkimai-jau vėl racijos judėjimą pradėta 
s ; nebetoli ir tirinėjiniai vėlĮžiiūrėti daugiau, kaipo į 
E-tona vtou įtempimu. Uoliai | priemonę^ neūkiškiems tiks- 

 

(Įirba demokrątai, kad darįlams pasiekti.” Gaila ir 

 

toliau įmurdžius repUbliko-Įmums. Kooperacija nustoja 

 

gus į žibalo pelkę; dirba iš-j buvus kooperacija, jei virs- 

 

^jųosę ir republikonai, kad į ta 
•ton® kiek nusivalius.
; ;Kaip ta negardi “arbata”
to “Arbatos Čainiko” (TeaĮnėja, kad reikia sujungti

► 
[ento rinkimus, sunku at-|Labai gerai, tik sunku mą- 
iti. J Vis dėlto turės pa- tyri, kam reikia smaugti 
tikti republikonams dau-Į “krikščioniškoj o,” o ne

>^iąu negu 1924-ais metais, Į “bedieviškojo” pieno per- 
5jao labiau kad republikonų1” '"jus; kąm reikia šelpti 
'fadai jau nebešūkauja apįel vienus ir smertki kitus. Ąr 
besamų ir busimą’ ’gerbūvį ne geriausias iy teisingiau- 

; Jprosperity), o bedarbė kas-Įsias kelias į vienybę būtų 

 

ąrt smarkiau primena vi-j buvęs atsisakius šelpti ii? 
ems, kad tas išpūstas ger-| kitos, kol abi pusi nesusi
ūtos jau pasibaigė. J :yš ir ne prieis prie šįp-
'Bet, jei ponams dovano-Į kio, ar t&id sūsįtarimo,-ar
tine jų smirdančius griė-|ba bent kol neprašalms ne- 
1 # ię, vėl išrinksime jų iš- ingą lenktiniavimą ? ?

štamus, gal ir vėį jU t
5 * r •• f i-’ *- . T. '■ ir~'T■’WEVT-r-

r.

gi būtoj rinkimai?!

Katalikiškos ar be
dieviškos silkes 
” ' * r y *•;'Ji. _ r > •<

'V ■ ■ — ■ ■

Toks klausimas juokingai 
skamba. J Yra tai pašaipa, 
kurių, matomai? gana tan
kiai panaudoja Lietuvoje į- 
vairių “vienybių” steigėjai 
ir rėmėjai. Girdi, silkės, 
pienas, muilas, župeris ir 
t5 t. negali būti nei katali
kiški, nęįy bedieviški, tai 
kam reikia organizuoti ka
talikiškus kooperatyvus? Ži
noma, jei kooperatyvas bū
tų tik paprastas “kromelis” 
ir daugiau nieko, nebūtu jo- 
kios prasmės kurti-‘kAtali- 
ViZVn oolio

* saro Dsi 
pnę ųto

* g^-
4b mažiau būsią progos 
skirstytis grupėmis deliai 
tikybiniu įsitikinimiį ^mūsų 
pabr.) arba tautybių skir
tumo. Kooperatyvai, esą, 
galėtų jaigyti sales susirin- 
kimams daryti, vakarams ir 
ly švietimas .eitų pirmyn.

Klausimas tik—koks? Švle- 
Čia juk Šalkauskas ir Šliu
pas, Stalinas ir Mussolįnį, 
Krupavičius ir Voldemaras 
etc. Kiek tų šviętimų ir 
švietėjų!

Tiesa, kooperatyvuose sil
kės negali būti nė katalikiš
kos, nė bedieviškos, nė bol
ševikiškos, nę fašistiškos, nė 
demokratiškos, ne diktato
riškos, nė klasiškos, nė futu
ristiškos, nė kubistiškos — 
bet švietimas gali būti šioks 
arba kitoks. > ;>

“Palaidoję” partijas lie- 
tuvos^ /viešpačiai susirgo 
“vienybių*’ manija. Tveria 
jas kur galėdami, nes jų pa
čių partija silpnutė ir ne
skaitlinga ir todėl ja negali 
remtis. Tegul sau draskytų 
politines partijas. Niekas 
labai nesigailės tokios parti
jos, kuri duosis išdraskyti, 
nes tai tik reikš, kad toji 
partija niekuomet nėra tu
rėjusi tvirtoj pamatoj. .Nėra ._ ».__-i-.- ~ ~

t

nežinomais eina
J»ąti vieną, kur laumės gundo, 

^iųos ~ dagiai vieni, 
- ? tu juos-laimini be skundo.

'Tauta tava budri, kaip buvus, 
Nors tavo priešaf skleidžia melą,

! ^Nors nebe taip tau žengsiiai^guvūs,.
Tię patys. — tavo idealai. < /

Ir už sūnų tavųjų mirtį, ' 
Z Ir užu kraują iu pralietą — •

-r

1

v

«

viško.” Taip vienok nėra. 
Kooperatyvas reiškią kur- 
kas daugiau. ' Yra tai pir
mutinis žingsnis į naujų e- 
konominę tvarkų, galima sa
kyti, Į naujų, civilizacijų, ku
ri labai daug kuo skirsis 
nuo mūsiškės. Nuo to, su 
kokiais idealais žengsime į 
naujų erų, priklausys jos 
kryptis ir kokybė; Todėl pi
gi pašaipa apie “katalikiš
kas” ir “bedieviškas” sil
kes, pienųj zuperį etc. nėra

draskoma tokias partijas, ku- 
rios stovi ant tvirtoj pamatą, 
Girios atstovauja tikrus pla
čių liaudies sluogsniij, troš
kimus ir interesus, nes jų 
negalima sugriauti taip pat 
kaip kad negalima pakeisti 
žmogaus nuomonės ukazu.

Užtat labai liūdna darosi 
matant, kaip diktatoriai 
bruka savo “vienybes” į ko-

»

' Zb - V -'L - -

♦

y

> Jį lL
Tauta atkakli, tvirtabūdė, 

---- ---- Irano skeveldra didinga,—
Miškuos kiek jau amžių beglūdi —
Žiemiuos ligi šiol nepradingus.

Ten žiemos tyliai susiraitė
, • Rūkų debesuotuos šyduos, ; i 

>0 vasarom — tu ar matei ten
.. . . t : ■

Lankas auksakarčiuo&žieduos!?

Jos girių urvuos dar normaliai
J Ne vieną, vai, pūgų išlaukė, . 

Juose ir mongolai gyveno, - 
^^r lenkai, gildai šviesiaplaukiai.

T ; Vėliau gi, patyrusių klastą 
z- Maskvos viliugingam krašte 

Karališkų bočių dinastai , 
Karūnų sau siekė iš ten.

... Vytautui ir Gediminui
ra « “ , * •

■c - Sėkmingai kariaujant karus — 
v r. Ten brendo galia ir mėgino

- Žemaitis — ar kardas aštrus. ■
Vilingais keliais, Lietuva, tu 

Z 'Z^^N^alta iiuliūdus ftiniį, _ .

9

/

k priemone pasaliniams 
tikslams atsiekti.

Kitas bendradarbis įrodį-
V _»r- • -X.

—.......... ... . ..... ...... -

ZĮPot Dome) atsilieps į pro-1 pieno perdirbimo bendroves.
fr!

•«

J
S
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? taljuod. 
vapalis. . Kuo jis minta visi 
gmu^žillo. id8ji“^.ir

ar nenori, ir tai 
a, retkarčiais, nosį 

užsikimšus, nes ' perdaug 
dvokia.; Tas Bostono “I4m- 
burgeris” paleidžia tokio 
geltono idėjinio ir morali
nio kvapo, kad negali iškęs 
ti nesųšukęs retkarčiais: Ar 
kąd&7pąliaurit?"

Stebiesi žmogus, iš kur at
siranda tie žmonės, kurto 
dar pakenčia skaityti tokius

tik tiek te
^rai

W); jis

|K’

einą bažnyčios užlaikymui, 
’ " ‘ MpųĮ ote.

bet rašo'visaį W

ik nącęąliškąį ra- -J 
ŠO SAVO ' \A&KVAIŠŪ- 
SiEMS SKĄITYTG/AAfS 

BŪK KUNIGAS REN

KĄS TUOS PINIGUS 

klU — NE parapijai, 
NE BAŽNYČIAI. Tokių 
laikraštinę etikų, - . tokius 
“principus^; tfti.
pavadinti paties “Keleivio” 
žodžiais: Didžiausias moh- 
key biznis, biaurus žmonių

skolų 
tągel

r
•4f

< '■ 1

L

N
X

■ * .

Iš eilėraščių knygos “Kiparisai” 
vertė Lūdds Gira.

(“Rytas”) .
f * »' • ., -/ ■. ....................... —1 =

.• ,r->*

riap, kuomet tokiomis pat 
akimis j jų žiūri “viršpar- 
tija” ir po “vienybės” prie-

t

' D jytgi skaisčias aušras matom —
’■ ^švelniuos tavo bruožuos, kilni!

. U v ■■

laisvai vystytis. Bloga bu
vo, jei partijos žiūrėjo į 
kooperaciją “kaipo į prie-

______ ___ ___monę neūkiškiems tikslams danga bruką savo.“apšvie- 
operatyvus ir neduoda jiems* pasiekti.” Nė kiekuęra ge-[tą.7/ ’>*•

J=
V. K. Taškūnas

tą.”

LIETUVOS POLITIKA 
IR MES

I 
/ (Tęsinys) ' • ’•

Vis dar nesusivokia . . /
Retkarčiais tenka dar susitikti žmogų, kurs 

dar nepajėgią suprasti, kaip gali ir katalikai, 
ir sandariečiąį, ir socialistai, ir bolševikai, yisi 
smerkti dabartjnę Lietuvos diktatorių valdžių. 
Sulyg senovės mados, rudos, jei Visokie bedie
viai jų smerkia, tai katalikams išpuoštų girti, 
arba atvirkščiai! Tokių kuriozų vis.dar ret
karčiais galima sutikti, nors jų jau nebedaug 

\ir V#ai,” 
ožiū- 
būti 
tuo

bėra. Yra lai senesniųjų ginčų “ka 
kurie dar nespėjo suprasti, kad be pa 
ros yra dar ir kitokių mastų, kuriais 
matuojamas politinis tautos gyvenimas, £ 
mastų šių valandų yra demokratiją.

Taip tai atsiliepė gruodžio Į7-|oa 
mas į mūsų, srovių gyvenimų. Dabar 
sim, kaip jis atsiliepė į Lietuvos j 
nimų, ką jai lemia. <

TAUTININKŲ POLITIKA J 
Melaginga. Propagandą?1

Tautininkai, dabar veda gui 
gą propagandų prieš ritas pa 
savają ir net nenori jos vadinti pa 
propaganda yra nukreipta daugiai 
krik, partijas ir jų vadus. Jie rūpestingai 
kieja risas kitų partif ~~ ‘ ‘ ialtasaA

4

tik
Jų
• v

/•1

’i

“Keleivio” “perlus,” ‘ nuo 
kurių ir koprolagnia ser
gantis žmogus galėtų ausi- 
vemti. Maikio tėvas tai 
žiūri į pasilenkusios bobos 
blauzdas, tai vėl pats nųsi- 
mauna kelnes, šlykštynė ant

- mulkinimąs. ——- - —
Atsirado mat skarabe j i š- y 

kas teologas ii* ta<tikUQja 
katalikus už tai, kad jie iš
sižada savo nuomonių, kuo- 
met jos nesutinka su Kitotaųs 
mokslų! Taip!; ineą .jmsl-
v v* • * •v • v • ? *__ _  i?*< 
vo nuomones, kuomet to ti
kėjimas reikalauja! Bet ar 
jūs neišsižadate ? Išsižada
te ir jūs savo nuomonių, ku
rias jums diktuoja sąžinė ir 
įgimtas doroSySupratiinas ir 
darote taip kaip iš jūs rei- , 
kalaųja Mammona ir Asmo-* 
dejus; kaip iš jūsų reikalau
ja doleris/'

Mes nieko neturime prieš 
idėjų kovų. Tegu “Kelei
vis” kovotų ir taip chamiš
kai, kaip pąv. “Laisvė,” te
gu paremtoj savo “protąvi? 
mą” “smalaririais,” “svo- 

k llaciais ” ir kitokiais laisriš- 
; kais epitetais, bet negalima 

nepasišlykštėti kuomet per 
. akis -meluoja ir virsta lytis- J 
, Įsų .šlykštynių _ i _

mis. Tuotarpu tie nuopelnai labai dideli. Kas 
surašė konstitucijų? Kas išaugino armijų? 
Kas sudarė valstybes aparatų tuo laiku, kuomet 
beveik nebuvo tam tinkamų žmonių? Kasjve- 
dė pastovių valiutų ir nenupuldė. jos kurso sun- 
kiausiąis valstybės ekonominįo gyvavimo lai
kais? Kas pravedė žemės reformų ir išdali
no šimtus tūkstančių hektarų žemės bežemiams? 
Kas prijungė Klaipėdą prie Lietuvos? Kas 
įsteigė visą tinklų mokyklų tais laikais, kada 
stokavo fįnanąų ir dar didesnę buvo mokytojų 
stoka? Ir tų milžiniškų darbų nuveikė žmonės 
be patyrimo, o jų pagelbininkąis-valdininkais 
buvo senieji rusų valdiniiįkai, pabėgėliai iš Ru
sijos, sulenkėję ir kitokie žmonės, kuriems rū
pėjo ne Lietuva, bet jų pačių karjera. Reikė
jo juos saiųdyti, nes nebuvo geresnių žmonių 
turinčių reikalingo patyrimo.

' Aišku, kad, turint valstybes aparate riapkiij 
vziatočmką ir deržimordų, negalėjo apseiti be 
ekscesų, ^bet su jais buvo kovojama, kiek tuo> 

fij* metės aplinkybės leido. Padaryta klaidų ir vir-

veikia; Vis dėlto, nežiūrint j. visus nedatek- 
lius, į ririrn klaidas, valstybė tvarkėsi ir stip*. 
rcjo. L r

Visa tą milŠiniiką darbą nudirbo krdsičio^ 
_ _ ' • __ : * « .' * < .g. »___*

arba palios vienos. Tuo laiku, kuomet šios par- 

^ažangiečjais,>vCswr ir viską vitfioHikai 
lerįikai fyitikavo .ir užstojo dvarus. 
J-Tai^petuvoB

šūnėse, bei klaidą tik tas nedaro, kas nieko ne-

v ' • !’ i

šlykštynės kibždėte kibžda. švenčiame ir mządmge «a- 
Bostono skarabėjus savo 
geltonlapiųose nepraleidžia 
nei vieno lytiško skandalo 
nepaminėjęs su pagražini- 
mais ir su pasigerėjimu.
§ĮyMtu! '

. v d , ■' •* • • ■ . ■ ■»-} > j

\ O jau tos idėjos, tas jo ra- 
zumėliš ir nuomonės! Con- 

z ~ ' Z' ■ *i* *-*• ■■ * * *.•

spieupus by absence—pasižy
mi nebuvimu. Bet “Kelei
vis” mėgsta apie juos rašyti 
ir meluoti, nors visai jų ne
pažįsta, ar gal ciniškai pa
žinti nenori. .'

Štai kad ir paskutiniam 
savo numery, kalba apie 
protų, apie nuomones, apie 
tai, būk kunigai patariu ka
talikams išsižadėti proto ir 

* įfeigų rir- atiduoti Stogus 
kunigams, kad toki auka bū- 
sianti auka Dievui. Kas žo- 
dis — tas melas. “Kelei
vio” redaktorius juk gerai 
žino, kad kunigai ragina 
duoti aukas bažnyčiai, ne 
sau asmeniškai, jis žino, ir
gi, kad kunigas iš tų aukų 
bažnyčiai tegauna^tik savo 
algą pav. Bostono arkivys
kupijoje 50 dol. į mėnesį 
(ar “Keleivio” redaktorius

, - ■.

tai smerkia. zSkaitant jų spaudos propagandą, 
nereikia to pamiršti. Nereikia taipgi ir to pa
miršti, kad tie patys tautininkai davė pradžią'.' 
aštrioms partinėms polemikoms, kurias jie šian- < 
dien patys smerkia ir be atodairos cenzūruoja. 
Tėvai smerkia kūdikį, kurį patys pagimdė. •

• , ' • ' - z * . X * - ‘ • * t *-Z- 1

’ - Partijų egoizmas privestas prie absurdo
Kad,tinkamai įvertinus 17 gruodžio pervers- ; 

mą, reikia žiūrėti, kas privedę prie perversmo. 
Trumpai kalbant, prie perversmo privedė»par- 
tijų egoizu^Zpastūmėtas iki absurdą Kaip 
tas egoizmta reiškėsi, čia nėra reikalo pasako
ti.' Pačios partijos jau senai išsispavėdojo. tik 
ne iš savo, bet iš priešų partijų griekų, dar gi 
su pagražinimais ir pridėčkais. . į .

Man rodos, kad visi Lietuvos partijų kri
tikai daro didelę klaidą norėdami mus įtikintu 
būk partijos ir ypač jų vadai veržėsi valdžion 
vien tik tam, kad pasipelnius, kad apiplėšus ! 
valstybės iždą. Kad vienas kitas tos rūšies 
žmogus yra įsiskverbęs į Beitaą ir į valdžią, to 
negdhma ginčyti, bet tai buvo išimtys. Di- • 
džiausią partijų ir jų vadų klaida-buvo ta, k»4 
kiekviena partiją manė* ir pati mane ir bamU 
įkalbėti kitiems, hūk tik ji viena temokanti 
tinkamai Lietuvą valdyti, būk kitos partijos 
Lietuvą pražudysiu. Beagituodamoe partijos 
&kelbč‘tą.savo “evangeliją” žmonėms prieš rilį- 
kimus ir, reikia pridurti, lygiai tą patį skelbia 
šiandien tautininkų partija, tik ne ridkimų m 
tu, bet nuolatos—diktatūros ir .oen^os phgi 
M: Tik me$ teišganysim L^vą; visų kito 
įijų žmoąės yrą ggamos įr kvąiįiąi! :

Žinoma, toks įkalbinėjimas gerbs valios i 
o'blogos visi«|B» ętien» tegalėjo tik sakinį

■ ------------~

Kad pasiekti turto reikalin- / 
ga, dviejų dalykų: darbštumo 
ir taupumo.—Franklinas.

t • • •
Ne darbas, bet tinginiavi

mas yra žmonių bausmė. 
Smailsas.

. • • e;. Ą-
Kuo gi aš turiu pasitikėti, 

jeigu ne tėvyne, kur ilsisi ma
na tėvų pelenai?—Petrarka.

u

■+

niokos partijos liandijiinkams tdlkinink^ujant, 

arba palias vienos. Tuo laiku, kuomet šios par- 
tijos dfrbfc kurie tuomet vadinosi

- ir Aw- 

ąU ant tvirtųi valstybę

-

>voir<hba
■

rita jie

) 
I
t

Į
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paklausysiu ir šiuo Staigus sukimas!

Nervus kratanti agonija!

čiau, norai su faktais sutam
pa. O šiame klausime tau
tininkų norai ir pastangos 
buvo ir yra labai platūs, 
nors teigiamų vaisių jiems 
ir nedavė. - . - .

— Ar tiesa, kad “aukšto
ji katalikų dvasiškija tokių 
kėdžių pakeitimu, kaip rašo 
tautininkų laikraštis “L. 
Aidas,” t, v. Tamstos užėmi-

į V pas gerb. kun. ĮL Krupayi- 
J ^'\|dų savo korespondentą ir 

V gauti žinių /rūpimais klau- 
J sijnais iš pirmųjų šaltinių. 
*.—■ Kokia buvo Tamstos

tam nepirtarė, ir ^konstitucija “nepataisyta” ir 
po šiai dienai, o tautininkai valdo, kaip valdę 
be jokios konstitucijos. Kitąip sakant, taip tai
syki! konstituciją, kad mes galėtum paliktirprie 
valdžios, arba visai nereikia konstitucijos! • Sa
vo spaudoje būbnija, būk tautos didžiuma esan
ti su jais, bet referendumo nedaro, nes gerai su
pranta, kad tautos didžiuma yra ne su jais, 
bet prieš juos; numano, kad jie referendumą 
pralaimėtų. Tą įrodė nesenai buvę rinkimai į 
Žemes Ūkio Rūmus. Reikia atsiminti, kad tuo
se rinkiniuose dalyvavo tiktai vienas tautinin
kų proteguojamas luomas—ūkininkai,, kad agi
taciją varyti buvo leista-tiktautininkams. Ne
žiūrint to išrinktųjų didžiuma esanti ne tauti
ninkai. Dabar mūsų korespondentai praneša 
iš Lietuvos, kad referendumas priklausysiąs nuo 
rinkimų į savyvaldvbes rezultatų. Jei tauti
ninkai laimėsią rinkimus į savivaldybes, tai re
ferendumas būsiąs; jei ne?.; Į tą tik patys 
ponai diktatoriai tegali atsakyti. .

/ <S> 1
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uoliu jos darbuotoju.
Tuo mūsų koresponden

tas pasikalbėjimą baigė. IŠ 
jo visiems bus aišku, kad 
skleidžiamos žinios neatatin- 
ka tikrenybę^ .kaip ir visos 
kitos apie Kr- Dein. parti
jų ar tos partijos žmones, 
kurias skleidžia dabartinė 
pozicija ir jos .spaudos or
ganai. “Rytas”

ti anais laikais, kai buvo 
vedama sutartina akcija 
liaudininkų įr tautininkų

šymo matyt, kad Voldemaro 
pastangoj:sutverti sau pne- 
lanjpą ūkininkų partiją visai 

; nesiseka, f Redakcija 

Vasario mėn. 19—20 d.
Baltosios Gulbės salėje teko 
dalyvauti margame ūkinin
kų suvažiavime.

Daugelis pažįstamų vei
dų, kuriuos tekdavo susitik-

per 200 komitetų, bet suva
žiavime tedalyvauja tik apie 
250 delegatų.

Rodos, sako, ir pąkvieti-

beveik visą laiką, o suvažia
vime susidarė tokia nuotai- 
<a, j°g provincijos delega
tams. belieka tam vįsąmt tik 
pritarti. Po kiekvienos kal- 
bos tani tikra grupė didini 
plojo, o prezidiumas iškil
mingai skelbė,' jog matant 
tokį atstovi;, pritarimą rezo
liucijų balsuoti netenka.

Klausimus svarstant dis
kusijose dalyvavo tik kele
tas provincijos atstovi;, nes 
prezidiumas vis ragino ne
pradėt diskusijų, nekelt 
naujų pageidavimų, nes ma
ža laiko esą, o kita vertus, 
visa, kas reikalinga, yra pa
ruošęs vyriausias vienybės 
komitetas.

Man svarbiausia norėjosi 
išgirsti kągi pasakys atvy
kusieji iš provincijos, ku
rie, karidoriuose susirinkę, 
tai šiokius, tai kitokius 
klausimus norėjo visapusiš
kai apsvarstyti.

Pirmasis provincijos bal
sas buvo šitoks: “Ąš čia ne
matau kad būtų ūkininkų 
gyvieji reikalai norima 
spręsti. Čia mus sukvietė, 
kad mes kažkam pritartu-, 
mėm, ir tiek. Ne, ūkininkai, 
jau nebenori nežinia kur ei
ti. Suprantat, nebenori. 
Nors mes čia Susirinkom į- 
vairiausių pažiūrų ir poli
tinių nusistatymų, prade
dant kairiausiais ūkininkų 
^lementąją ir baigiant tau
tininkais, bet mes turim 
pareikšt, kad mums vargas

ninko vietos tikra -priešas 
tis? — paklausė gerb. kun 
Krupavičių “Ryto” korės-

— Nežinau, ką “Lietuvoj 
Aidas” supranta esant auk
štesniąja dvasiskija. Jei su
pranta prelatus, kanaunin
kus ir tt, tai aišku, kad jų 
tarpe turiu draugų ir ne 
draugų. Ne visi jie yra kri
kščionys demokratai’ ir ne 
visiems galėjau patikti, kaip 
partijos politikos^ atstovas 
ir vedėjas. Jei suprato tai 
episkopatą, tai turiu pa
reikšti, kad nei iš vieno vys
kupo tokio nepasitenkinimo 
nešu girdėjęs. Priešingai, 
galėčiau ką kitą pasakyti. 
Nemanau, kad bet kuris 
vyskupas raikšty nepasiten
kinimo ar pasitenkinimosa
vo kunigu pirmiau laikra
ščio korespondentui, o jau 
paskui- atatinkamam kuni
gui. Taip gali rašyti žmo- 

Kaunan /lės, kurie nežino nei katali
kiškosios 'dvasiškijos santy
kiavimo praktikos, nei E' 
vangeli jos dvasios. Xš ma
nau, kad čia yra kas'kita: 
tautininkų-laikraštis norėtų,

Tautininkų diktatūra

Tautininkams patekus,; valdžią Lietuvos 
konstitucija nebeveikia, Seimo nėra. Dabarti
nė Lietuvos valdžia remiasi vien tik jėga. Yra 
tai diktatūra. Žmonės balso neturi. Viskas 
priklauso nuo diktatorių noro, nuo jų ūpo, ly
giai taip pat kaip Rusijoje kad viskas priklau
sydavo nuo caro norų ir kaprisų. B it po šernu 
valdė prie caro, dabar—prie Voldemaro. ,

Visupirma reikia pastebėti, kad tautininkai 
iššeimyninkavę virš keturiolikos mėnesių Lie
tuvoje nėkieno nevaržomi neturi kuo' pasigirti. 
Įvairiose valstybės ūkio srityse vienur kaikas 
pagerėjo, bet užtat kitur pablogėjo; užsienio 
prekybos balansas Lietuvos nenaudai išėjo; už
sienių politikoje tautininkai parodė daug neat
sargumo, jsivėlė į pavojingus ginčus su lenkais, 
liet vilniškiai lietuviai kaip buvo taip ir pasi
lieka lenkų nuskriausti; nežinia dar, prie ko 
prives derybos su lenkais; užvis ^gi blogiausia 
tai, kad jau net žemiausi armijos karininkai ta
po Įvelti. į politiką; žodžiu sakant, statydamies 
Lietuvos gelbėtojais, tautininkai pridarė jaj ne
mažai žalos. Tiek tik tesugebėjo padaryti ne- 
varžonų nė Seimo, ne- partijų, nekieno nekri- 
tikuojami,, nes cenzūra neleidžia kritikuoti!

J an pirma minėja 
ninku, ypač gi Voldei 
pasilikti prie valdžios, 
aiškiai pąrodo jų č 
versmo paskelbė pi 
bėdos pareina nuo

partijas. Ginčai darėsi kaskart karštesni ir 
asmeniškesnį. ’ Į liaudį tokie ginčai negalėjo 
daryti gero įspūdžio. Žmonės piktinosi. Begi- 

.. riant savas ir bepeikiant priešų partijas atsiek
ta tiktai to, kad jos visos likosi diskredituotos 
liaudies akyse. Įkaitusios partijos to nematė ir 
toliau agitavo. Dėjo visas pastangas, kad prie- 

~ šų partijas neprileidus prie valdžios ir patiems 
patekus jon. ■ *

Toki taktika pagalios privedė prie absurdo, 
•j - prie Šleževičiaus sulopytos koalicijos sudarytos

< iš tokių kits kitam priešingų elementų, kurie 
jokiu būdu negalėjo dirbti teigiamo, tautai nau
dingo, darbo. Tos koalicijos silpnumo pasinau^ 
dojo komunistai ir pradėjo drąsiai kelti ragus 
ir jau rengė komunistinį perversmą. Tuomet 
įvyko 17 gruodžio perversmas.

muose aiškiai pažymėjom, 
kad važiuotų iš kiekvieno 
komiteto po 3 asmenis, kad 
nakvynės ir kelionės išląi- 
dos-bus^ apmokėtos, bet mū
sų ūkininkų nesusipratimas 
(!?) viršų paėmė ir lauktų
jų 700 delegatų neturime.' 
Bet dėl to nenusiminkime, 
nes dabartinė vyriausybė re
mia mūsų pastangas, o lai
kinasis komitetas stropiai 
budi visų ūkininkų reikalų 
sargyboje ir iš kalno yra 
paruošęs eilę reikalingų šia
me suvažiavime priimti re- 
zoliucijų, kurias,"kaip tik 
bus išrinktas prezidiumas, 
aš tuojau perskaitysiu. Vė^ 
liau visos komiteto iš anksto 
paruoštos rezoliucijos delnų 
plojimu priimtos. ' • / *

Suvažiavimą sveikino Mi
nisteris Pirmininkas ir Tau- 
tininkų s-gos pirnjininkas. 
Paskui Žemės Ūkio Ministe
ris laikė ilgą .paskaitą, ku
rioje -pakartojo beveik' visas 
mintis, tilpusias knygoje 
“Lietuvos likimo- Ęlauši- 
mu.” 7 l

Kita diena keletas Žemės 
A *■ »*■

.Ūkio Ministerijos valdinin
kų skaitė įvairius plačius 
referatus, kurie daugumai 
suvažiavusiųjų mažai buvo 
suprantami.

Tos įyairios paskaitos ir 
vyt. vienybės komiteto na
rių karštos kalbos užpildė

Į uaSiSr'
; <—— Į

tu garsiuoju lozungu “tik 
iki Seime durų.”

Atvažiavusieji * tariasi iš
kelti daug provincijos gy- 
venimo sunkenybių.__viens
kito klausinėja kas yra ūki
ninku vienybė; politinė ar 
ekonominė organizacija.

Suvažiavimo atidarymas 
viena valanda > pasivėlina, 
nes kažkur užkliuvo vieny- 
binihkų štabas: Skubiai iš
duodami delegatams bilietai 
į suvažiavimą, nemokami bi
lietai į Valstybės Teatrą, ne
mokami pažymėjimai nak
vynėms “Birutės” ir kituos 
viešbučiuos ir apmokamos 
kelionės išlaidos į Kauną ir 
atgal. Kai kurie delegatai 
buvo iškėlę dienpinigių 
klausimą, .bet' vienybininkų 
komitetas nerado galimybės 
šį kartą tą reikalavimą pa
tenkinti, pažadėjęs klausi-

kai vąldo tautą prieš nusistatymą visų politi
nių partijų ir, prieš piliečių didžiumos norą; 
Ir vardo žiauriai. Nėra spaudos, žodžios ir su- 
sirinkimų laisvės; diktatoriams nepatinkamos 
organizacijos ardoma, pirmoje eilėje kataliku 
organizacijos; 1 aikraičius baudžia zir redakto
riuj tupdo kalėjiman be teismo, kaip seniau 
rusų Činovnikąi—administraiijvnim poriadkom; 
prieita net prie tokių absurdų, kad neleidžiama 
opozicijos partijų žmonėms turėti tokita nekal- 
to pav. apie Diero esin,,!

darosi.”
Dar du epizodai verti 

mesio, tai pasiūlymas-^ 
dint ''-neliečiamą žemėąd 
mą. iki 250 lia ir SeipSfo 
-kinių klausimas.

Pasiūlymas žeinėsMąl 
padidint buvo balsuoja 
ir visais balsais priešu# 
vo atmestas. ’ < -

Seimo rinkimų kląua 
kalbėjo trys asmenys. ;

Vienas kalbėjo, kadA 
ma reikia rinkti einknt 
baltine Konstitucija^^ 
baigus kalbėti- tam Į 
grupe smarkiai plojo ir, 
kė valio Seimas.

Kitas kalbėjo, kad re 
Seimo nerinkti dar.dv 
metus, nes dabartmėyąj 
dar neįsitvirtino* ot^ 
kad ji galėtų ir nebi 
remtis ūkininkais. Šiam' 
bėtojui taip pat plojo.

Trečiasis siūlė 
taip valdyti, kaip dabėf; 
doma, o* paskui porafl 
kas reikia daryti. Šitai 
siškai maža dalis teptą®

Nors šiuos pasurij 
vertėjo balsuoti, l&tTįį 
vimo nebuvo, tad ir tijfe 
charakteringu epizodu 
ris delegatuose sukėlė-< 
kalbų ir ginčų ne 
karidoriuose.

Delegatuose po suąal 
mo susidarė nepak^Mj 
sistatymas dėl suyąiįį 
vedimo taktikos, oifeMfc 
ma ątvaži arusiųjų **3* 
iškelti vietos opius ted| 
bet dėl ilgos paskaitą 
mė visą laiką. g 7

Reikia tikėtis. kad 2 
me suvažiavime bus. J 
prabilti provinciją^ įia 
važiavimo rengėjai tiri 
retų neabejotin<m*į#fi| 
suprastų patys, kasįfi 
kminkų: nenybėąpąnl

mą. apsvarstytrirgfriČląU- 
siai teigiamai išspręsti.
^Atidarydamas suvąžiari- ! 
mą laikinojo komiteto pir- . 
miniu kas pareiškė, kad 
Buktos dvare pasiskelbę 
kininkų vienybės organjza- ' 
toriai ir toliau vadinsią-save 
laikinuoju komitetų, o šuva- ' 
žiavusiems, valdybos nerei
kėsią rinkti. Kartu apgai- 
leštavo, kąd nors jau yra

i — Tą priežastį Tamsta 
gali rasti Lietuvos episkopar 

'■ to laiške kunigijai, kuris y- 
<<' ra tilpęs šių metų “Tiesos 

Xelyn 2 Nr.—Episkopatas 
žado naudingu, .kai kunigai 
nestovėtų partijų pryšaky. 
Aš^ kaip.jjrąusmingas kuni- 

/ ’gaS. išx to episkopato noro 
■ padariau atatinkamas išva- 
....das, apleisdamas tą vietą, 

kurioje stovėjau nuo .pat 
partijos įsikūrimo pradžios, 

-r- Bet kiek atsimenu, 
Tamsta atsistatydinai dar 

\ prieš to laiško paskelbimą.
įįrįfii — Tamsta nesuklydai. O 

įvyko tai štai dėl ko. Savo 
pasimatyme su savo tiesio- 
giniu viršininkų J. E. Vil- 

-kaviškio vyskupu A. Karo- 
J ' su tuo metu, kada vyskupai 

’ " buvo | suvažiavę
M konkordato reikalaujamas 

priesaikas padaryti, , paty- 
riau, jog- esanti pribrendusi 

'ta mintis, kuri vėliau' buvo 
paskelbta minėtiMrr.^vyokūpų 

' laiške. Nors J. E. aiškiai 
pabrėžė, kad nėra reikalo 
ligi tos minties suformula- 
vimo ir oficialaus paskelbi
mo iš užimamos vietos išei- 

“, ti, tačiau aš, nenorėdamas 
būti bet kurios rūšies kliū- 

,'7^ timi, tuoj įteikiau Centro 
f ‘ Komitetui atsistatydinimą.

Kada C. K. dėl minėtos 
priežasties mano atsistaty- 

r dinimą priėmė, pranešiau a-

tų, kad vyriausias tauti- 
oldemaro, tikslas yra, žūt-būt, 

r. Kad taip ištikrųjų yra, 
iktatūros istorija. Po per- 
Bauliui, ,kad visos Lietuvos 
“netikusios” konstitucijos, 

kad. reikia ją taisyti. Sugalvojo taip ją “pa
taisyti.” kad patys galėtų viešpatauti Lietuvo-

mas. Jei mano tiesiogmn 
viršininkas savo valią pa 
keis 
atveju. Jo valia — man į- 
sakymas,__kurį nuoširdžiai
pildysiu. ‘ Ta valia šiandien 
reiškiama tuo, kad aš ir to
liau dirbčiau savo darbą. Aš 
jį ir dirbsiu. Bet iš antros 
pusės turiu pareikšti, kad ta 
valanda, -kada gausiu gali
mybės pasitraukti iš politi
kos darbo, suteiks man di- 
delio pasitenkinimo. Parti
jos pryšaky stovėjau dešimt 
metų. Teko dirbti sunkiau
siais laikais ir sąlygomis. 
Tai man labai daug kabio
jo. Bet dėl to nenusimenu, 
nes už visa tai gavau to di
delio pasitenkinimo, kurį 
kiekvienu laiku jaučiu, pri
siminęs tuos didelius dar
bus, kuriuos pavyko nudirb
ti L. Krikščionių Demokra
tų partijai per ši nepriklau
somybės dešimtmetį savo tė- 
vynės ir lietuvių tantj^.naų- yįeąąs, katalikas, ypač kuni 

tar dai ir Dievo _garbęį._ ~
— Ai- tiesa, kad Tamsta 

manai išstoti į> Krikščionių 
Demokratų partijos?

— Gryniausia netiesa. Čia 
ar kitur gyvensiu, tą ar kitą 
darbą dirbsiu, visuomet bū
siu uolus krikščionių demo
kratų partijos narys, nes ji 
yra vienatinė partija, kuri 
Lietuvai gali suteikti ramy-. 
bės, tvarkos ir laimės. Ir

. .
užėmimas uarti

r Perversmo verte

Perversme reikia matyti ir gerų ir blogi; pu
sių. Bloga buvo, kad sužeistas buvo tautos tei
sėtumo jausmas ir armiją įvelta į politiką. • Ge
ra buvo tai, kad prašalinta raudonojo pervers
mo pavojus ir padaryta galąs partijų siauram 
ir histėriškaip įsi politikavimui. Šis pastarasis 
tikslas tečiau liko atsiektas tik dalinai. Po per
versmo krikščioniškosios ir liaudininkų parti
jos jau pagijo, bet užtat tautininkų-pažangie- 
čių partija dar labiau apsirgo šiauriausio parti
nio egoizmo ir megalomaųijos liga. . Niekė ne
gelbės, kad tautiųinkai dori paslėpti tą ligą, 
kad jie vadina’ ją taiftos vienyjje, tautišklimu, 
kad bando įkalbėti, būk jų partija nesanti par
tiją; vistiek jie ją serga ir, nežiūrint cenzūros, 
liaudis vis labiau pradeda tai suprasti

-
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ir paliko gražių at- 
jįmrtj. Jaunavedžiams linki 
inė ilgiausių meti
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; KoytvTjci peųi
burtojo , klebono ktm. ;K2>4

> pastangomis tapo šuot- 
nkų Draugi-

i- -m

\ -J

. i i: i,
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ė, tai tur
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vos.
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vavo.

rmkta $/1.2

i sykį kalbėjo

kuopos surengtose

jos vikaras kun. M. 
Pasiklausyti ir

----- -v ir —~7<
■ p-įTr

Tankiai tenka patėmyti lai

nu susilaukus viešnios , 
.vos ir Nepriklausomos’ Lietu

kitų kolonijų a-
pie Vyčių veikimą. Manau ųe-

— — - InmEL? *
Atliolio vyčiams. ;Ar tik atho-
liečiai šiame vajuje nepralenks

_  _ kitas kuopas naujų narių
’įido'kS ba^nanto «iūmi. pereitame Nusirinkime 

(atsilankė apie 80 naujų narių.
Kuopos pirm. K. Dryža Išrinkus .naują pirmininką Jo-

i ir jautriai apie gerą ir 
^spaudą. Ragino skaity-
ilatinti katalikiškus lai-

ų spaudą. Stebėtina, sa-
jas, katalikai užsi- 

hedievių šlamštus, kurie 
itytoją—kataliką šniei-

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

aibose keliolika užsira- 
ininką.” »

S. 13. kp. prakalbos pil- 
įsekė ir susirinkusieji

f

Tikimės, kad ir dabar
dar karščiaus darbuosis ir
stums vis kuopos veikimą

nas su Tautos , vadi
, kad 113IIV

i;<
■rr-

tir -jos išsigando, s
atidarė vakarą, ir pasveikino 
jausmingai gjerb. P. Pikčilin- 
gięiię ir vardu Conn. apskri
čio yįteikė dovaną Katalikių 
Moterų Draugijai..

Pasirodžius gerb.- P. Pikči
lingienei ant scenos pūlftik 
passeikino. gansiu -dftĮnų plo- 
jimu. Gerb. viešnią- kalba la
bai įdomi, aiški įr niaįoni
G ražiai,nupiešė dabartinę Lie
tuvos padėtį.

rio tai tikra.
būt tik vien pikolis težino. Ka
dangi vie |is sako,, kad

reikią nugąstauti. Niekas p 
v£rta ' neverčia rašytis p 
blaivininkų^ o kūrie 
linkėtina ,^erų piasekfnii^ r j

jo pavardė yra ueonaitis, o ki 
tiems ' J" ’ *
Leonas, o pavaj

vardus yra
jo yra kito

-ĮRefsergėto ja

' WESTFIELD, 1CASS.

užgavėnes^ vasario .19T
d. Mergaičių Choras surengė
koncertų ir teatrą. Pavyko. O- 
na ir B; Jonaitytės ir Anelė
Atkočaiiyte publiką, už(ž!avėjo

PUIKIAUSIU IR GREIČIAUSIU LAIVU
j 

liv 
:jiį 
.•> -

Si 13 kuopos valdyba už 
atsilankymą ir kal- 

.kun. M. Daumantui 
da padėkos žodį. 
Išgyvuoja ir auga LDS. 
kuopa ir mūsų organas 
‘įninkąs.” Valio!

Reporteris
■. .. •. .. i .>

ADRPHIA, PA.
išradimas' išbandytas 
iisomas. Dėl jo neteks 

keb šimtai darbininkų 
darbo!..

Nuo senai galvojo darbda- 
išmetus ant gatvės 
s, o Į jų vietas pri- 

is mašinų. Ir išgalvojo.
> dirbtuvėje vis atsiran- 

^. išradimų, visokios
» mašinų, kurios be dar7 

pagalbos veikia. Da- 
ycl išrado naują mašiną, 

adų pristačius atliks darbą 
jaęnkių šimtų darbininkų, 

"tik vienoje cukraus dirb- 
,0 kur kitos. Aišku, kad 

Šio išradimo neteks tūks- 
Beiai darbininkų darbo. Nau- 

mašinos atliks štai koki 
trauks vėju cukrų tie- 

iš-laivo dūdomis į dirbtu- 
V Sako, kad laivuose cuk- 
4>us supiltas liuošai. o ne 

kaip dabar pareina mai- 
Tokiu pat būdu bus pi- 
ir j perdirbimo mašinas 
oje. Išdžiūvusį cukrų 

.“^ėrdirbimo mašinų automa- 
yers lauk į bačkas jr 
..Taigi dėl to neteks

> tik vienoje dirbtuvėje 
penki šimtai darbininkų.

ėse, kur sukrauta kau
lį, o iš ten kauges im- 

apie dvidešimts penki ir 
au darbininkai. Dabar 
i vieno darbininko tik 

mašiną. Įsivaizdin- 
i ko susilauks darbi- 

Kur jų duonos kąsnis 
reikmenys? Naujais 
’ Į naudojasi tik tur- 

, o darbininkus stumia 
ir vargą. Ir dabar 

lestas duoda pietus ir ei- 
)vi prie miesto valgyk- 

:------- Ašara

pirmyn. Kiti valdybos natiai 
pasiliko tie patys, kaip tki: 
prot. rast, p-lė C. Navickaitė, 
finansų rast, p-lė A. Andrei iū- 
naitė, iždininkas P. Paliulis. 
Kuopa susilaukė tiek daug 
naujų narių dėka karštam pa
sidarbavimui dviejų narių, t, 
y., p lės Paulinos Tamošiūnai
tės ir p-lė Emilijos Puščiutės, 
kurios praeitame susirinkime 
buvo’išrinktos pereiti per vi
sus lietuvių namus ir prirašy
ti prie kuopos visą jaunimą. 
Didelė garbė joms ul<l širdin
gą kuopai pasidarbavimą. Mū
sų klebonas kun. Aug. Petrai
tis, atsilankęs p susirinkimą ir 
pamatęs tiek daug naujų vy
čių, didžiai nustebo. Atkalbė
jęs maldą pasakė Įspūdingą 
pakalbėję ragindamas visus iš- 
vieno darbuotis. Toliaus pirm. 
Jonas Jesinskas vedė susirin
kimą. Nutarta sukurti kelius 
merginų siuvimo atelius, vai
kinams Įsteigti beisbolio rate
lį. Beisbolur reikalams išrin
ko Aug. Puščių, J. Burbą, M. 
Godlauską ir J. Vištartą, krf- 
rio brolis geras kumštininkas 
ir smarkiai vejasi Šarkį. Apart 
tfe dar nutarė snrerigli “Min- 
stre^l show.” Užsibaigus susi
rinkimui sekė pasilinksmini
mas ir užkandžiai, kuriuos pri-. 
rengė p-lės P. Tamošiūnaitė, 
E. Tamošiūnaitė, E. Puščiutė,. 
O. Vištartaitė, C. Navickaitė, 
A. Andriuliūnaitė. -

21 d. vasario choras turėjo 
savo šokius, kurie'gana gerai 
nusisekė. Vytė

Karkauskas, kun. Vaškelis iš 
VVaterbury ir kun.- Liutkus.

Aukų surinkta vidutiniškai 
Sekanti aukavo: ,

kės lietuvių
vo nraiomais ir švelniais

sėliais Žmonių buvo pilnarencija
Ą. Bus sesijos 

ir prakalbos. ' Birželio X11 d. 
ryte bus pamaldos pusė po de-

birželio 10

po $5.00:. Kun. V.-P. Kar- įimtos. ^Sėsijos prasidės -tuoj 
kaūskas ir J. Lukšis.
'Po $2.00: M. Lašavičiutė, M. 

Januškienė ir M. Jokubaitė.
Po $1.00: V. Norkūnas, G. 

Norkūnienėr P. Mačiulaitienė, 
A. Šimoliūnas, A. Paukštienė, 
J Paukštis, J. Bruževičius", F. 
Rumskas, A. Leckus, O. Jeke- 
levičienė, S. Maliauskienė, O. 
Jesinskienė, K. Kazlauskienė, 
P. Šidlauskas, W. Dzikienė, S. 
Makarevičienė, Z. Trečiokienė, 
L. Kazlauskas, M- Danusienė,
J. Mišeikis, A. Kudarauskie- 
nė, J. Kriščius, A. Zaromskas,
K. Augustinayičius, J. Rūši
nis, M. Paliauka, P. Augušta- 
navičienė, V. Zavorskas, J. 
Mileris, O. Norkūniutė, O. Ka- 
šėtienė.

Smulkių surinkta $13.20. Vi
so $60.20.

Vardan Moterį} Sąjungos 33 
kuopos tariu visiems aukauto
jams nuoširdžiai ačiū.

Pumpurėlis

po pamaldų.
Konferencijos komisija: Pir- 

niininkas kunJJ. J. Kaulakis, 
vice-pirminimras kun. J. čepu- 
kaitis, kasį^įuS ■ ’ 
blis, sekretore ’O. Un ;
presos komisija: kunigas M. 
Daumantas, S. Bairiūnas.

■ r- —
I • 

z 't
S. B.

svetainę.
Mari jos ' vaikelių, draugijos 

šokiai sausio~27 d. puikiai pa
sisekei 'Pelno padare r50 dol. 
Gal dėlto taip pavyko; kad šio 
baliaus rengėjos buvo visos 
merginos.

Kovo 4 d. išpuolė mūšų pa
rapijos ir. vietinės draugijos 
patrono šventė, šv. Kazimiero. 
Apvaikščiota iškilmingai. Su
ma buvo laikoma šv. Kazimie
ro dr-jos vardu. Nuo sumos 
iki 4 vai, po pietų buvo iš
statytas Švč. Sakramentas; pc 
mišparų — procesija.
. Nuo 4 <L kovo kun. K. A 
Vasys davė rekolekcijas. Žmo
nės naudojosi Dievo malonė
mis.
daug žmonių priėjo išpažin
ties.
daug.

- 4 *New Haven, Conn. sakė pa
mokslą, kun. Čaplikas ir kun. 
Daugas iš Worcester, ^fass., 
kun. Petraitis iš Athol; Mass., 
kun. Pankus iš Bridgeport, Ct., 
kun. Ambotas iš Hartford, Ct.

Išplaukia iš New Yorko .
Gegužčs-May26,1928

Ekskursija veda :

ANTANAS F. KNEIŽYS
L; D. S. Sekretorius

’ • ' z

TIESIAUSIU IR GERIAUSIU KELIU Į KAUNĄ
Jokio Persėdimo iš Laivo i Laiva Nebus

t Z v • • • • * * S’ * * ’’** » *

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

LDS. ekskureantai nuvažiuos į Lietuvą į pat 
gražiausi ir maloniausi laiką kada visi medžiai 
įr žolynai, bus išleidę savo kvepiančius žiedus. 

’ \ Užsisakykite vietas iš anksto ir pasirūpinki
te visus reikalingus dokumentus kelionei pas 
vielos.agentų arba rašykite tiesiog

L. D. S. CENTRAS
rt a a » 1 j» o

* *■

NEW BRITAIN, CONN.
Kovo 11-1Ą' dieną' 1928 m. 

ir pas muš atvyko ilgai lau
kiama kalbėtoja ponia Pikčį- 
liųgienė.-/'^^^-

JPrakai bos įvyko Lietuvių 
Svetainėj priė_ ' Park gatvės. 
Vedėja prakalbų buvo kuopos 
pirmininkė p^išr_Klena Ta
mošaitienė. '-"V’'' -

Pirmiausia kalbėjo p-nia P. 
Pi kčil ingienė.I A Ištikrųj ų taip 
interesingai nr aiškiai gerbia
ma kalbėtoja’—kalbėjo, kac. 
žmonės, karp ti^ipnotizuoti sė-.

Išklausė pamokslų ir

Svečių kunigų, buvo 
Kun. KarkauSkas iš S

M

on. Mass.B, A-t 19 mptn am-žians H.1
1 ’ ’ • .. *• j A ,dėjo ir gaudė'kiek vienąk ai bė- 

tojos žodį.
-Labai -garžiai padeklamavo 

p-lė Grigiutė ir Edvardas Ta-’ 
mošaitis. ?

Antras kalbėtojas buvo tai 
kun. Vaškelis; iš AVaterburio. 
Kun. Vaškelisyra didelis prie
delis ir užtarytojas Moterų Są
jungos ir labai gražią prakal
bą pasakė apie svarbumą mū
sų organizacijos ir ragino 
kiekvieną-merginą bei moterį 
prisirašyti prie šios kilnios or
ganizacijos. ,

Pasirodžius, p-lei M. Joku- 
kaitei, New Britaine negalė
jom praleisti jos nepakvietę 
pasakyti keletą žodžių į susi
rinkusius. Kaip visados tai ir 
šį kartą graKai, agitatyviškai 
prakalbėjo apie Moterų Sąjun
ga-

Sekanti aukavo tam prakil
niam darbui: Moterų Sąjungos 
38-ta kūpa $14.00, kun. A. Vaš
kelis $5.00; po $2.00: Dr. A. 
Tutliutė, P. DŽikas, A. Pustel- 
ninkienė ir Č. Giedraitienė:

Po $1.00: ię Bulis, P. Gre- 
deskis, Bakšiėnč, Rasilevicie- 
nė, Barysiene,-Vainienė, Staš
kevičius, Kavai ian skiepe, B. 
Tamošaitis, * i, Kudžiauskas, 
.Milius, Narusėvičienė, Šiman
skienė, MikaldSkienė, O. Ra
dzevičienė, jyMaksimavičius, 
O. Valinčiencr-iP. Šimkienė, V. 
Drobnis, Ą. Mįęiūnas, A. Gurs
kis, Poškienėj ’S. Sitavičia, 
Dambrauskienė; P. Giedraitis, 
M. Blažius Kaukiene.

aT.Viso su-
M. A. B.

%
• ' .V'ilį ' . r

PHILADELPHlA, PA.

(Drexel Hill)
Savo laiku buvusios "narės 

Labdarybės Komisijos L. R. 
K. A. Sūsitiėnymo ir uolios 
bendra^ilarbęs lietuviškų laik
raščių, ponios Julės Poškienės 
sūnus Edvardas, 18-kos metu 
amžiaus jaunuolis pasimirė 11 
kovo, š. m. Gi kovo 15 iš Auš 
ros Vartų Motinos Dievo baž
nyčios, Chester’y, Pa., kur 
klebonauja kun. E. Paukštė 
tapo palydėtas* kapinvnan Šv. 
KryyfJaus, Philadelpliijon, Pa. 
Jo laidotuvėmis užsiėmė čia 
visiems gerai žinomas laidoto- 
jaSj Antanas Užumeekis.
“Neverk, Poškiene!., nors kūnas 

supus,
Bet dvasia sūnaus Tavo nepra

žus...
Prie sosto Dievo jį rasi—tikėk! 
Dirbk, melskis .už jį ir viltį tu- 

rek.-^- ’-A
Bus jis laimingas—laiminga ir Tu 
Būsi—prie Dievo stovėsit abu 
Ir Jo pagarbai giedosit imnus, 
Tu,- kilnadvasė ir Tavo* sūnus. 
Tad:—Reųuiescat L. te ilsis .jau 

jis'.. .? " ;
Poškų Edvardas, Tavo sūnelis!” 

. . I ■ K. “

kos nuteistas 6 mėnesius į pa
taisos namus už pasisavinimą 
valdžios revolverio. Jis .pri
gulėjo prie skautų. Žvalgas

NEW HAVEN, CONN.
Kovo 4 d. šv. Kazimiero pa

rapija iškilmingai apvaikščio
jo šventę savo parapijos glo- 
bėjof Iškilmingas šv. mišias 
atnašavo kun. V. P. Karkaus- 
kas, dž vėles puvusių brolių už 
tėvynę.

Vakare Įvyko iškilmingi 
"mišparai, kuriuos laikė kun. 
Pankus iš Bridgeport. Asista
vo kun. Vaškelis iš naterbu- 
ry ir kun.. Cibulskas. Įdomų 
įr turiningą pamokslą, pasakė 
kun. Liutkus. Ilgai jo gra
žus pamokslas pasiliks klausy
tojų tarpe.

Antros iškilmės įvyko tą 
pačią dieną tai atsilankius 
gerb. poniai P. Pikčilingienei. 
Katalikių Moterų -Dr-još ats
tovei." Stoty sąjungietės suti
ko p. Pikčelingienę su gėlėmis 
ir atvykus į svetainę rado lau

ALDAKNY
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

HQDOS (prastais minkštais viršeliais)- 
ODOS (prastais kietais viršeliais)

GODOS (geresnės minkštai^ viršeliais) 
ŲODOS (geros odos/viršeliais)
ALTOS (eeluloidos viršeliais)

-TOS (eeluloidos viršeliais, sh kryželi u) 
L’Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

Broadway
DARBININKAI’

v-

v.

___$1.00
$1.00

South Boston, Mass

DAYTON, OHIO
__ I.-. " - ”_ ___  1 —jp...—

č’ia lietuviai labai apsnūdę. 
Buvo paminėjimas Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių, 
'tat labai mažai kas atėjo. At

imkite Ir stokite į darbą!
Kur mūsų draugijos ir ktio-

pos? Jų turėjome ir turime,
bet jose neparodome jokio vei
kimo. Delko? Tik vienas L.
V. benas dar laikosi stipriai
ir mus-linksmina

. Apsivedė

L. V. lieno narys Pranas Zu-
briskis apsivedė sn.K. Širvai-

Smulkiais

gatvės, ant 
tuvM. Tinka

v
•4,

DETROIT, MICH.
Pavyzdingas jaunimas

Kovo 11 d. buvo atvažiavęs 
iš Grand Rapįds, Mieli, jauni
mo būrys, merginų ir vaikinų. 
Visi buvo šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje.

* w *■ %

Darbai
Automobilių išdirbystės pra

deda dirbt gerai, bet iš kitur 
atvažiavus darbų da neleng
va gauti. V. M.

STRĖNDIEGLIS IR 
' MIZERIJA
GREITAI PAŠALINAMA

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia Tarsi Magiškai
f ■ “ " ' ■

Jus galite beveik urnai pašalinti aš- 
rrins skanumas ir nulipusias dieglius 
dėl Str&ndleglio, Neuralgijos. U kitų 
Reumatizmo priepuolių su Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster. Nuo mo
mento, kuomet šis nuostabus, senas 
gelbstantis plasteris yra panaudojama 
prie skandamų vietų, jis teikta — ši
lumą, švelnina raminsi stijandintus 
nervus ir pašalina skausmą 4r. mizeri- 
jų rnrst iruTgiamit. Jus garmar ^mtvarttr 
pagalbą da ir dėl to, kad gyduolės 
Red Cross Kidney Plasterlo nuolat 
sunkias-per odą j apimtas vietas taip 
ilgai, kol plasteris laikomas prie kona 
Rnk tikras pareikalaut didelio Red 
Cross Kidney Plasterlo su raudona 
flanele užpakaly. Visode vaistinėse.
Ad. Na. j MO j < 50 Agate Lines

r

Agate Line®

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, dorių. Kalendorius dalininko dar
kąs dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

KARJ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet-ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes ji? 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra 
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis pap
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti-

“Karys” daug rašo-dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti sa^o amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslu, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 11

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas - jaunuolis, • kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad Šaukšto sn- 
ripažintų su kariuonrene. Toks-Jau . 
nunlis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.'

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karf,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių & Lietuvos ir 
užsienio. , ,

“Karį” redaguoja pulk. įeit 
Barokas.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jisbe karSko

bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietusių gin- ■ 
klo nugalėjimai nuo pat senovės • 
ligi šių dienų. , ( .

“Kario” kaina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50. “ ,

Adresas ą Kaunas, Nepriklauso- •' x 
mybės Aikštė, “Kario” Redakci- -J

(TRUMPI 
ISKAITYMELIAI 
| [NAUJA KNYGA 
ėjoje telpa daugiau kaip 
f 1QO tpcnpų pasakaičių 

1505iusl. 45 centai'
DARBININKAS

3t>6 BnadtDay, Boitou 27, Mau
I

Karių Katen



South. Boston,366 West Broadway
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kad išgelbėjus

Narkaip miegojai ?
Nuobodžiavau ?' 
Kodėl?

chorai ir 
dainuoti)

Mokyklomąyądpvėtį “Dainuok II dalis,” imant dideliam skaičiuje, duodam 
me didelį nuo^mtp^ęjiorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipkitės į

S0MERV1LLE—6 šeimynų na
mas. Viemj metų senumo su vi
sais įtaisymais. Taipgi ir 5 karų 
garadžius. Savininkas išvažiuojo 
Kalifornijon ir nori pasiūlymą.

2-šeimynų namas: 5 ir 9 -kam
bariai. Trijų karų garadžius. ŠiL 
tas .vanduo ir visi įtaisymai. Kai
na $10,500. Kreipkitės: JOHN J. 
HUNTER, 268a Broadu ay, Som- 
erville, Mass. Tel. Som. 8975. (B3)

PIENINĖJEw z
— Kazy, tu šiandien pie

ną su vandeniu atnešei! 
-----Ne su vandeniu, bet su 
viedru.

— Kvaily, vandens į pie
ną per daug pripilta!

— Ponuli, dovanok, tai 
mano šeimininkė į pieną ne 
vandens per daug pripylė, 
bet pieno į vandenį -per ma
žai įpylė. ,

ĮVAŽIAVO AUTOMOBILIU 
ĮCHARLES UPĘ

Pasažieriais buvo tėvas, njo-
. * tina ir 15 mėnesių 

mergaitė - 
Visus išgelbėjo

' šeštadieny, kovo 24 d. trys 
asmenys, 15 mėnesių, mergaitė 
ir jos tėvai ką tik neprigėrė 
Charles upėje netoli Larz Ąn- 
derson tilto, Cambridge. Jie 
važiavo automobiliu Memorial 
drive keliu ir automobilis už
gavęs akmenį paslydo. Drai- 
veriiTneteko- kontrolės ir au
tomobilis nuriedėjo nuo kran
to į upę. ,

P. L. SČENSNOLEVICIUS 
DUOS LIETUVIŲ KAL- 

BOS PAMOKAS
Šeštadieny," kovo 24 d. ap

lankė “Darbininką” p/ Adlis
- ■! ... ■ —i....

Mazh mergytė Įraukė savo 
broliuko plaukus iki kol - jis 
pradėjo verkti. Jo motina nu
malšino jį sakydama: “Žinai 
vaikeli, jinai dar nežino kad 
taip skaudu,” ir išėjo į kitą 
kambarį, bet neilgai buvus už
girdo kliksmą mažosios.

“Kas yra su jaf” užklausė 
■motiną. '' " ' . '

“Nieko,” atsakė broliukas, 
“dabar ir jinai žirio:” '

- A JUOKAI

JINAI:—“Ir kas tu

» Tuo tarpu važiavo pro ša
lį p. Harpld Moore iš Jamaica 
Plain ir pastebėjo skystantį 
automobilį su pasažieriais. 
Puolė į vandenį gelbėti. Pir
miausia išnešė drąiverį, o pas
kui moterį su mergaite. ’

: Pasirodė, kad . tai , buvo 
. William B. Slaney iš Dorclies- 

ter, jo Biuona ir jų duktė 15 
mėnesių. Nė vienas nesužeis
tas, bet;abu vyras ir moteris 
buvo labai nusigandę.

— Per visit naktį niekas 
net neįkando.

ORLAIVIS SUBIRĖJO Į 
, ŠMOTELIUS APDRAS- 
\ KĘS 3 NAMUS ' 1 

Vienas iš dviejų lakūnų 
sužeistas 4<

Jiedu iššoko- iš orlaivio ore 
netekę kontrolės

Šeštadieny, kovo 24 d. tuoj po 
pietų du oriaivininkystės- at
sargos leitenantu lekiojo, virš 
ĄŲąntic, Mass. miestelio. Jie
du buvo iškilę apie 4,000 pėdų 
aukščio, Staiga orlaivis page
do ir jie nebegalėjo sukontro
liuoti^ Krentant žemyn, jiedu 

Šoko 
utins

mokslą pasakė kun. P. Jus- p< 
kaitis, Cambridgio N. Į*. P. sy 
Švč. lietuvių par. klebonas, ki

Bažnyčia ir altoriai gra- gi 
žiai apšviesti elektros švie- pi 
sa ir papuošti gyvomis gė- _ 
lėmis. ■

• Šie atlaidai baigsis ant
radienio vakare.

Pirmadieny ir antradieny 
bus daug svečių kunigų, .ku
rie sakys pamokslus ir klau
sys išpažinčių.- Naudokitės 
proga. ' ,

. — Suėjusios dvi motilios 
kalbasi apie savo vaikus:

— Žinai, On, mano Pra
nukas tai tikrai bus dakta
ras. . . •

— Na, sakyk, kas yra? '
— Gydytojas mano sergan

čiam tėvui parašė tokių vais
tų, kad jis ir vienok ripely- 
tės negalėdavo nuryt nesusi
raukęs. O mano Pranukas 
yisas 3 nuryja ir dar prašo.

lies. Tel. Norvood 1130-XV J
- Lietuvis Advokatas

s40 yal. atlaidai.
per visas mišias ir vakare 
mišparų klausyti buyoAdaug.

vai. vakare laikė kun. J, J 
Jakaitis, Worcesterio lietu- 

; . W par. klebonas, o jam a- 
sistavo kun. V. K. Taškūn as 
Norwoodo šv. Jurgio par. 
klebonas i r kun, J. Čaplikas. 
Worcesterio Aušros Vartų 
P. Švč* klebonas. Kųn. F. 
Strakauskas buvo ceremoni-

(skėčiais)-- Vienas nukrito į 
jūres, o kitas prie Community 
Hali.1 Pastarasis krisdamas 
į namą lengvai susižeidė.

Orlaivis pakol nukrito ant 
žemės nuardė vieno namo sto
gą ir dar porą namų apdraskė 
prie Billings gatvės. Apdau
žęs namus nukrito dalimis: jo 
vienos dalys buvo ant gara- 
džiaus, o kitos ant žemės. Mo
toras pasikabino ant namo.

Šiaip iš gyventojų sužeidė 
tik vieną mergaitę 12. metų ir 
tai lengvai. Ją užgavo kris
dama plyta. ' A

Viename name, moterį ap
laistė gazolinu, o^kita, kitame 
name nuo judėjimo parpuolė 
ant grindų. Moteris manė, 
kad tai žemės drebėjimas, o 
tik atsipeikėjus pamatė subi
rėjus! orlaivį. • r.»>

Buvo pašaukti gaisrininkai, 
bet nebuvo ką gesinti. Paskui 
gaisrininkus subėgo vaikai ir 
suaugusieji iš visos, apylinkės.

Atlantic miestelis yra arti 
BostonaZT\ \ .

P ™ PIANAS

; ' $145.00 — $1.65
Pinigus siunčiam taip kad Lietu
voje gaus litais. Valdišku kursu 
nž $1 nriklauso 10 litų.
Vietiniams siunčiant litais tiesiog iš mūsų ofiso 25c. pigiau.' S 
mas pinigu telegrafu ir per radio sulig sutarimo.

Tokios Pat Kainos Siunčiant į Visus Pasaulio Kraštus
. 5FT.-* . *3;T'' •-> ■ ■ ■ ♦ ■

Pinigus siuskit, M. O., arba čekiu

7. 8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau- 
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem ir
4 balsam) __ 2______________________ 40c.

8. “DAINUOK” U Dalis (mokykloms "
ir choram^: gražus duetai, svajonių 
dainos) ______________ 2---------------- _60c.

9. . NAKTIS. SVAJONĖMS PAPUOŠ-
TA (solo arba durtas; romantišku
mo ir meilės pilna) ... „ ; „f._____60c.

10. MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai nustojus: patrio- -j-

• tiška) ________—30*. -H

1L VANAGO PLUNKSNA (teistas su g 
nurodytoms meliodijoms ir dėklė- 
mkcijoms)........... -------------------------25c.

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kręipkitės į mus, # gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną.” ten žodžių 
rasite). > .

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

lengva) _________________ >_____ 60c.
2. Aš BIJAU PASAKYT (lengvutė;

baritonui, mezzo soprano) ________ 40c.
3. LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 

“Menas, Mokslas, Sportas” isJiVar
, nago Plunksnos”)____ 50c.

4. GODELĖS (žemam balsui: mergai-
. tčs žodžiai “Van. Plun.”)_____60c.

5. STASYS (tinka “Barbora” iš “Va
nago Plunksnos)___ ____ ■.____ 5_—60e.

6. riUL DUL DŪDELĖ (aukštam bal
sui: lengva, graži) - --------z__-------- 50c.

Chorams Dainos:
1. VILNIUS (patriotiška daina: ant

ras himnas) __ ________ ;_______35c.

2. yfiJUŽĖLIS (ilga, lengva, lyriška
\ daina)  ---------------------- 2------- -------2—35c.

3. VAKARO ILGESYS (romantSka, 
labaTgraŽi ir thika jaunimui)—-jl35c.

4 MUZIKA MUZIKA (galima šokti 
valsą ir dainuoti: tinka skietui)—30c.

5. D^IMDZI DRIMDZI (juoko daina;- 
galima visaip paįvairinti dainuo
jant) —__—25e.

6. MOLIO UZBONAS (galima'sudžia- 
zinti: linksta®, visiems patinka) —30c.

gai?” x -ę..-.
JIS:—“Senbernis!”

■ M ........................................... ..

MULLIGAN:—“Ir kodėl tu 
.nori .parduoti savo naktinius 
marškinius?”

į MIKAS:—“Q kąm man jie 
yra reikalingi kuomet aš da
bar turiu naktinį darbą?” ..

z- •'-‘■•i

SOVIETŲ RUSIJOJE

Asmens apdraudimo ka- 

''Valčlimnfes^^- Tamsta.
* . 1 • J* ‘

pilieti, jau antrą kartų sa
vęs paties laidojimui pašal
pą nori gauti?

Pilietis: — Netiesa, “ta- 
vorščiau.” Pereitą kartą 
aš gavau pašalpą savo, lai
dotuvėms, o šiandien noriu

I -■ . . “ Iv r****zj»"‘

gauti pašalpą iš priežasties 
mano susirgimo.

Nuo. $1.00ikI
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arba 2c. už kiekyieną doleri 
nigus siunčiame taip, kadį 
voje gauna pienais tokiai* 
kaip ir mes gauname. Pri 
tiesiog į namus. -'

Kaip litais taip ir doleriais 
čiant duodame žinią kai pi 
gauna Lietuvoje. '-r



Telephone South Boston 1662—1373

trijų veiksmų komedija. Parašė Sei- _*< 
_______________ __________________ 25®

REAL ESTATE ANT 
PARDAVIMO

So. Boston, Mass.
ieju šeimynų kampinis namas 
krautuvė, su įtaisymais.

" PAIEŠKAU savo pusbrolių Baltraus 
ir Jokūbo Urbonavičių, Vilniaus rčd., 
Trakų apskrities, Randamonių kaimo. 
Baltrus girdėjau gyveno apie Pitts- 
burg.Pa. kokia 30 mietų atgal, o Jo
kūbas, girdėjau, gyveno Belsfalls, N. 
H. Malonėkite atsišaukti patįs ar kas 
apie juos kų žinote—praneškite, už ką 
busiu labai dėkingas, nes turiu labai 
svarbių žinių iš Lietuvos. PETER Jj 
Grigas, 104 Ames St.. Montello, Mass.

(K-201 jy •

DASBIKlKtAB

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

/“SAULUTĖ”

PELĖDA SUŽEIDĖ 

MERGAITĖ

Quobec,- Kanadoje, atsili
kusią nuo tėvą keturių me
tu mergaitę užpuolė didelė 
pelėda. Pelėda išlesė mer
gaitei akis ir smarkiai sužei
dė. Atbėgę tėvai rado mer? 
gaitę apdraskytą ir paplū
dusią kraujuose.

įfcSešmšeimvnu namas su dideliu 
Hemu, elektra, gasas,' skalbynės. 
5. Trijų šeimynų medinis namas 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais. 
‘Naujas dviejij šeimynų namas 
■su,naujausiais įtaisymais gražiau
sioj vietoj ant Marine Road.

Medforįįfe
Dviejų šeimynų namas, su vieta 
delei dviejų garadžiu ir naujau
siais įtaisymais.

Readvillė
Dviejų šeimynų namas su įtaisy. 
mais, vištininkai ir daug žemės.

Randolph
Astuonių kambarių namas su visu 
fomičiunri, ir šeši akeriai žemės.

E. Bridgewater
Fanųa, 50 akerių žemės, 22 kar
dės, 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, visokių farmos maši- 
"nerijų.

se keturiuose piramidės šo
nuose iškalti siauri laiptai, 
kuriais žmonės kopdavo i 
šventyklą basi. Šalia laiptu 
vingiavo iškaltos iš akmenų 
didžiulės gyvatės- Tokiomis 
gyvatėmis buvo papuoštos 
šventyklos kolonos. Jos taip 
gražiai iškaltos, kad geriau 
nepadarytų ir mūsų laikų 
menininkai. Apskritai, šven
tykloj yra nuostabiai gra
žių papuošimų.

Amerikietis G. Thomson 
buvęs šioj senobinių paliki
mų šalyj viršininku 30 me
tų, surinko daug gražiausių 
dalykų. Jis ištyrė šventąjį 
šulini. Iš ten jo parėdymu

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAT 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

“Mamyte, 
!”- Tai 
“s. m.

g A. J. KUPSTIS
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
fįt*’.

jam^būvo §v^itas, jame 
bų^. ^&xSą šulinys, kuria- 

me jie aukodavo lietaus die
vui jaunais merginasį^^rtu 
su jomis ten mesdavo bran
giausius daiktus, ir kartai 

karo belaisvius. . Tas~šnh- 
nys buvo 140 pėdų gilumo. 
Nuo to šulinio iki didžiosios, 
šventyklos buvo maždaug 
dviejų kilometrų akmenimis 
grįstas kelias. Jis buvo tri
jų sieksnių aukštumo tam, 
kad žmones uąiatytų einam* 
čia procesiją, j Šventykla bu
vo pastatyta ant 80 pėdų 
aukštumo piramidės. Visuo-

išgriebta apie 90 nelaimin
gųjų mergaičių kaulų, išim
ta įvairiausių, dalykų dau
gelis jų padaryta iš aukso, 
kurio ten rasta kelių šimtų 
tūkstančių- dolerių vertės.. 
Tik gaila, kad tie brangieji 
daiktai .sulaužyti arba su
daužyti. Mat, majai tikėjo, 
kad kiekvienas daiktas yya 
gyvas ir turi sielą, tad jį 
aukojant dievams reikia bū
tinai nužudyti. Tik rastas 
nesulaūžytas vienas, gražus 
peiliukas/

Tokie dalykai atrasti tik 
vieno miesto griuvėsiuose, o 
tokių miestų buvo keli. Čia. 
gan-plati dirva senovės pa
likimų tyrinėtojams archeo 
logams. Čia darban gan į- 
domus. nės juk tai tyrinėja
mas gyvenimas tų žmonių, 
kurie gvvno prieš kelis tūk
stančius metų ir savo išsi
lavinimu buvę nekvailesnil 
už mūsų laikų žmones.

gt MIRUSIO pasaulio 
PASLAPTIS | 

t Iš palikimų sprendžiame, 
jkad pirmieji daugiausia su- 
Kįrao. ir pramanė egiptie/ 

Čiai, nes jie dar prieš kelis 
lakstančius metų buvo su-. 
Itūfrę "galingą valstybę; , Da- 
^r patiriama, kad kartu su 
Jgiptiėčiais labai buvo kul- 
fcringa, vidurinėj Amerikoj 
gyvenusi majų 1 tauta, kuri 
&mire per tūkstantį metų 
prieš Ąmerikos atradimą. 
Mokslininkų nuomone ma
tai išmirė todėl, kad jų kraš- 
.fe buvo labai sunku gyven- 

O keltis neturėjo kur. Jų 
žemė pasidarė nederlinga, o 
išdirbti neturėjo pakanka- 
|aai gy vulių. Jie išmirė, bet 
|Q miestų, šventyklų, pira
midžių ir paminklų griuvė- 
įžąi, pasiliko iki šiai-dienai. 
I Seniau tų Įdomių liekanų 
niekas nesaugojo ir jose ieš
kojo įvairių turtų. Bet da- 
bar susipratę žmonės tomis 
liekanomis tiek susidomėjo, 
kad svarbiausias senovės 
“vargo bitelių” miestas va
dinamas čaičen Inča keta- 
ma atstatyti tokiu,/kokiu jis 
buvo prieš kelis tūkstančius 
metų. Tas miestas yra da
bartinėj Meksikoj. Ji žada 
atstatyt i Amerikos moksli-

ŽMOGĖDROS
t . • ■ - •

Paprastai manoma, kad 
jau nebėra žmogėdrų pasau
lyje. Bet katalikų misijos 
raporte iš Merauke, Naujose 
Gvinėjos olandų sostinės, 
tvirtina, kad papuasų tarpe 
žmogėdystė taip įsivyravu
si, jog' atskiros giminės 
greit išsižudysiančios viena 
kitą, jei olandų vyriausybė 
neišleis atatinkamų draudi
mo priemonių.

Misionieriai pasakoja bai
senybes. * Pasak jų, ypatin- 

igai gaudomi tvirti, jauni 
| vyrai, nes vietos gyventojai 
mano, kad suvalgę juos, į- 
gysią jų jėgą ir drąsą. Me
rauke apylinkės papuasai 
laikomi dideliu skanėsiu, 
nes yra švaresni ir riebesni 
už kitus vidaus krašto gy
ventojus. Žmogėdrų kariai 
užpuldinėja kai kuriuos kai
mus ir visus gyventojus su
ėda. . Kai kur net įsisteigę* 
yra turgai žmogienai/ Už 

; tvirtą sveiką vyriškį moka-' 
ma ten aukšta kaina? kaip 

: pavyzd, geležinis kirvis.

Buvo tai prieš-karą, kada 
vienas štabus pasiskolino iš 
kaimyno .-.pinigų, kuriuos 
paskui ir atidavė; bet sta
liaus žmona tuokart nebuvo 
namie ir nematė prie kokių 
liūdininkų jis grąžino skolą. 
P4* kiėk laiko stalius mirė 
ir mirdamas pasakė savo 
žmonai, kad pinigus atida
vė,. tik nepasakė prie kokių 
liūdininkij.^-

Praslinkus kiek laiko, 
kaimynas pareikalavo iš ve- 
lionies žmonos skolos. To
ji atsakė,: kad jam skola 
atiduota'dAr prieš jos vyro 
mirtį. Kamivrias nieko ne- 
paisydanži^pradėjb bylą. 

Teisėjas davė 14 dienų lai
ko pristatyti liudininkams, 
kurie matė, kad stalius, ati
davė pinigus Liūdininkų 
nepristaeius, pinigai būsią 
išieškoti su policijos pagal
ba. Nežinodama liūdininkų, 
vargšė moteriškė > parėjo 
verkdama namo ir pradėjo 
melstis. • Vieną gražią pava
sario dieną'pro atvirą lan
gą Į moteriškės kambarį iš 
lėto įlėkė vabalas, blizgantis 
kaip auksas. Vaikai suju
do jį gaudyti, bet tas pasi
slėpė už spintos. Motina, 
norėdama vaikų norą paten
kinti, atitraukė nuo sienos 
spintą ir /rado vabalą ir se
nų metų kalendorių. Vai
kai vabalo pasižiūrėjo ir vėl 
ji paleido,“tik mažoji Mary
tė pradėjo žiūrinėti kalen
dorių ir atvertus vieną lapą, 
sako ip 
štai tėtušio parašas 
tarus ėmė skaityti: 
vasario na,.19/dieną atida
viau skolą^prie liūdin...” ir 

1.1 Motin&pudžiugo ir pri
statė teisėjui7 liudininkus. 
Viskas ^Žeaškėjo..' Kaimy

nas buvdSpkaltintas už ne- 

teisėtą paieškojimą.

I. LIETUVA 
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.*

' ~--------------Inšiūriini ' ” ~
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, f orinčius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. J

Parduodame Anglis ir 
Malkas

Pristatom netoliau kaip 12 
maiįjų nuo Bostono.

" — Turiu
Daugybe namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti. '

Galima Kreiptis
Apatiškai, laišku arba per 
telefoną. -

Ofiso .Valandos
Nuo 9 vai. 'ryto iki 9 vai. 

i vakaro.

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaL 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-vA Redaktorius A. Giedraitis

, Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. ’
•« t *

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

s N l'ĮVAimoaKNVOOH ' ■ y.T
■ .-i;.' Tma Ncjys j-.--. »I

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje fr L i • visuomeniniame gyvenime. Parašė Knn. A StAhinkynhs . * |

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos W 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė

. Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel .................. • 'M*
rRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti Ą 

aprašymas Šv. Pranciškau® vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai_i./Ba.
HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka— --------

PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninis-
/ mė, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.. N. |

V. Kulikauskas ■_______ ' ___ __________________ . tSŽ. |

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai \ j 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vestė Jo- 

.rtritontTila--------------------------------------------------------- -------- -J X»W
TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 

apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. 'B.________ * 4fla.
* ...

TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- * 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas_____^_^____Jtf^__£

TURTO NORMA—moksHŠki pasiskaitymai. Parašė Uosis r
KELIONE APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio '■ ■ * ftjM ?J. *

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75a. f f 

DlbžTOJO KARO UŽRAŠAI—sn'paveikslnis iŠ 1014—16 met-
•- Parašė P. Žadeikis. _________- ......................... ........ „,75d. I

GERUMAS—aprašymas apie genimą per Tėvą Faberą-Filipiną. ,' » F 
, Vertė Kun. P. L. __________________________________ • Ha. r.

. . ■ . -■< - p*

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal' d-rą Nikolskį^... 
parengė S. Kaimietis______________________? ; _15a.

užkeikta mergele,su barzda ir barzdasRutis— ; 
a p y s a k a__________________ ___________________ L_______ 1__

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas ---------------------------------2--------------- 50a. j.

APAŠTALYSTES MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. .7 

GEGUŽĖS MENUO—Kun. Pr. Žadeikio

ARITMETIKOS" UŽDAVINYNAS.^_________________ 25a. -
VAIKŲ DARBYMĖČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui^_______  50a.

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakanskan 15a.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje _______________________ _________________________ __15e. #'

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savyhės vakarėliamsdr gegužinėms su-.’ 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis _ _________________________ 50c.

LAIME— (poema).' Parašė Vaitkus______________________________50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas__________________________________________ 50e.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis----------------- 50®,
* ' % ‘ , z ; ‘ -J ’ ’

LIETUVOS ŽENKLAL Išleido J. Šeškevičius ir. B-vė, Kaunas—40» —J
■ r .-

ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai. Pa- 
rašė Juozas V. Kovas. Kaina___ 1___ _—  ------------ ,-------------- 30e

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

SUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitfe__15a • 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge- .
gūžio, Birželio ir Spalių meneriams. Išleido kun. K. A. Vasys—25* -

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—a Įėjimas ir gyvenimas ant Žemės ‘
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis____________________75e.

DANGAUS KARALIENE. Surinko Kun. M. Gavaleriėius; be ap- > 
darų75 eentai, su apdarais . , . >'■v -______ $1.01

TEATRAI

GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvyda«_J»l 
ELGETŲ GUDRUMAS 

rijų Juozukas ____

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak
tą ; parašė Seirijų Juozukas_________________________________ J35a .

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ' . i -> ■' ■

ESUMAS—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 
Kun. L, Vaicekauskas_______________________________________ 10c '

ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. fi&vintas__3O*

VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.- '
PATRICIJA, arbr nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo- -■ ’ >.

naa Tarvydas_________________ - 10a
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė jonas TarvydaB___35* 

DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas - 
4 aktų? parašė Jonas Tarvydas _ _______________________ - 65e

VAIKŲ TEATRAI; dalis 1:1) Pagalvok ką darai; 2) Jone Ud- 
mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K, D. ir N. / 16*.

VAIKŲ TEATRAI: dalis U: 1) Ištinsime paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K. D. ir N. _

POEZIJĄ DAINOS IR EILĖS
.S . 71 U • . . • ' ’

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ~Mą/
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnanako . - . IJKitv
EGL^, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrą—ka 5 0< . .
ŠIUNAKCELY , _________________ / Mg
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ____ _________________ ■' ■ į

UŽ ŠILLNGELĮ _ • ' |

SKYNIAU SKYNIMĖLĮ ■ . . : \ - 1O.
LIGHO (latvHka) Č ' ' _________ kh


