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kuroru nutarė atidėti bvlą.

Darbininko** skaity paramos!

'griovė ofisus ir susirėmė su 
policistais. Susirėmime sun
kiai sužeista penki bedarbiai 
ir keturi policistai.

prohibicij.

B rocktone uždarė sąų./tarj$(ft?£

LIETUVIŲ KOMUNISTAI PAGALIOS PRIĖJO 
'Ly GALO

Bimba Privedė Prie Liepto Galo Brocktono Komunistų“ 
■ Lizdą

VĖL LIETUS, VĖL TVANAS
AngHjop atsinaujino lie

tus. Pagretom per 21 dieną 
gausiai lijo. Upės vėl išsilie
jo iš krantų. Dabar potvi- 
niai net didesni, negu buvo 
sausio mėnesy je. Ir lytingos 
dienos dar nepasibaigė.

kad del 'nudringo oręSCRANTON, Pa. — UlĮer 
klonyje buvo kilusios nema
žos Hhušės. Ten buvo be
pradedama laužyti streiką ir 
dirbti. .Todėl apylinkių strei
kininkai susibūrė ir pasiryžo 
streiklaužiavimuį galą pada
ryti. Susirinko 500 streiki-

1 prakalbas, Jie .V i T‘.w••< 
daugiau prakalbų re;

diė^i& iBe to, yra visiš- 
fa^^^^inga sakyti, kad 
^medicinos mokslas būtoj išnę- 
sęs Savo ištarmę prieš tuos 
•nuo neatmenamų laikų var
tojamus gėrimus Senajame’

mis du?f trcrkai, važiavo J 
Serą n t bn'o. ' Tai darbiniu 
apvertė ‘ trokųs, ir išbai 
angTiš^sfreikįaužių iškasi 
Vietos angliakąsiajibuvo^:

nebūtų, ’ nes juk plėšikai var
toja ..geležinius įrašius; o 
kad nakties nebūtų, nes nak
timis vagystės papildomos, o 
kad šviesos nebūtų, dėlto kad 
šviesoje sužinoma.”

Aųgšti Bostono valdinin
kai kardinolo nuomonę užgy- 
rė. Prohibicij ai krinta smū
gis po smūgiui. Jos tvirtovei 
pamatai griaunami. Jos at
šaukimas įvyks, kuomet vi
suomenės opinija prieš ją 
griežtai nusistatys ir kuomet 
politikieriams nebus išroka- 
vimo už ją stoti^J? .

Pabalda, rėksnvš Bimba buvo Brocktone suareštuotas• • . -- ■ 
už piktžodžiavimą, buntą ir prię riaušių kurstymą. Massą-

“ vįū. keliauninkų ekskursija, 
o, kuriai, vadovaus Lietuvį l 
J Romos-Katalikų Federacijos 
“ yiee-pirmįninkas ir4 ‘ Garso ’' 
J redaktoriui L. Šimutis. Ne- 
ž Tą abejonės, kad su šia eks- 
L fairsi ja plauks daugelis lietu- 
“.įiiį.. Verta pasinaudoti to- 
t kią gera ir nepaprasta pro-

mina, tęčiau Bažnyčia neuž-. 
giria prohibicijos. Katalikų 
Bažnyčią vyno ir alaus var- 
lojimą nelaiko blogybe, jei 
tas vartojimas nepereina ri
bas. Kaip su bile kokiu ki- 
tu gėrimu ai’ valgiu galima 

^apsirijimą papildyti, tai taip 
ir svaigalu permier geriant 
papildom^ nuodėmė. Kardi
nolas sakėt?.’
“ “Bet priverstina visuotina 

visai kitokis 
feyer^naid

štftiko. atidėti ,ąnt. . r

UŽGYRž NAUJĄ ĮSTA- “ 
TYMĄ ;

U Pereitą savaitę tapo ineš- 
tas kongresan bilius, kuriuo 

< šeimynų nariai būtų įleidžia
mi • be kvotų. Vyrai gyve- 

. naritįeji Amerike savo pačias 
ir vaikus galėtų atsiimti be 

; laukimo kvotos. Tą įstaty- 
į. mą projektą užgyre imigra

cijos komisijomerius Cur- 
' roti. . .r ■<.><*>

|l hV L c TT" < ™ <
SEATTLE. - ' ■* , ■ 

timo ir lentpjūyi 
zonas pasibaigė ; 
skaičius nemažai —— - - - —-—■ 
čių padidino fa: 
ninkai užplūsta 
jus. . j

jis užbaigia savo'darbuntęJkh 
merikojtrvykgįa fJetuvon.

lėtų būti tokioje apšviestoj^, 
vietoje. ,
.44 Aš noriu pareikšti Broęk^ 

tono piliečiams ir visai apy
linkei, kad - šitokio tekio.

l į •y * . At . r ■"

daugiau čionai nebus. ’
4 4 Ąš pasiryžau neduot“ į.

daugiau permito prakalbom® i.

GERIAUSIA PROGA PLAU- 
KTI LIETUVON ’ -:

Šių metų balandžio ,27 d. 
Baltic-American linijos lai
vas “Lithuania” pirmu kar
tu plauks iš New-Yorko į 
Klaipėdos uostą.- Prie šios 
progos ruošiama didėlė lietu- ninku. Daugelis streikiriih

kų turėjo vėzdus. Bet mies
to policija ir detektyvai ap
siginklavę kulkosvydžiais 
pradėjo darbininkus vaiky
ti.'- Darbininkai turėjo škirs- 
tvtiš.- Str iškastomis angli- •f , z. - •' '

!*“■' /askirs $120,000

Ispanijos vyriausybė ne- 
| • trukus paskirs $120,000 įijen-
yv gimui sayo skyriaus Ameri- 

kos pasaulinėj parodoj, ren- 
lieg,. giamoj PhiEadęlphijoj. Is- 

panijos skyriuje bus repro- 
“ dukuota- Sevilijos bokštas, 
fc, bus parodoma alyvų aliejaus, 
yy- _ saldaini^}, tautinių audimų, 
itiaa kem&ąlų pramonės. Bus 
įrbl-. teįp-gį atgabenta daug isto- 
ūbų riškų dailės veikalų. Minįs- 
ysią fcrijoš karo, laivyno ir dai- 
iišy- lės atsiųs kiekviena nuo są- 
►rių. vęš istoriškų brangmenų. _

^• ę Profcibieijas atšaukimo klausimas vis.dažniau pakėlia- 
mas įtakingi) veikėjų balsais. Nesenai pasakė:savo nuomo
nė apie prohibiciją New Yorko kardinolas Hayes. Tuo pat 
laiku Eiuskopalų Bažnyčios Blaivybės draugija pareiškė 
savo balsą už prohibicijos atšaukimą. Tie balsai -sukėlė 
daug diskusiją. Vieni gyrė, kiti peikė tas nuomones iš- 
reikstas už prohibici jos įstatymo atšaukimą.

Dabar štai tame klausime prabilo įtakingas Bostono 
kardinolas O’Comiell. Visi laikraščiai jo nuomonę rūpes- 
tingai paduoda ir daugelis įtakingų piliečių kardinolo nuo-

? Kardinolas O’Connell nu
rodė, kad blaivybė ir prohi
bici ja nėra tas pat. Pareiš
kę, kad Katalikų: Bažnyčia . SUŽEISTA 12 ŽMONIŲ

WORCESTER, MASS. — 
Strytkaris važiavęs į Ver- 
non kalną pasileido atgal į 
pakalnę ir atsimušė į kitu du 
štrytkariu. Smarkiai pakra
tė ir baisiai išgąsdino 50 pa- 
sažierių, Iš jų 12 buvo su
žeista. Žemiau buvusiuose 
strytkariuose žmonės- pama
tė žemyn lekiantį karą ir jie 
bėgo lauk. Todėl jie bėdos 
išvengė. nužiūrės, kad galės būti 

‘raudonu* agitatorių.
“Aš paštetu

Rusijos vyriau 
atsiusti į Detroito 
ninku pasimok 
Fordo f abrikose, 
darbų prie dirbu 
mo automobilių i

burnojimą ir bliuznijimą. Bet kai niekas angliškoj kulbę 
tokių šlyižtybių nepapildė, tai įstatymas buyo užmirš^as^ į' 
Kai|s lietuvių atsirado bliuznierius ir kai valdžia sužinojo“ ? 
tai sumanyta tą seną įstatymą pritaikinti ir paskirta diena: “ 
Bimbom teismui Brocktone,JMass. vasario 10 d: Bet kadan
gi toje dienoje buvo'didelis vėjas su sniegu, tai teismas ne-“^ 
įvyko. Atidėtas ant vasario 24 d. >'

Kai Biniba buvo, -/suareš
tuotas, ttai amerikoniški lai
kraščiai gaudantieji visokias 
sensacijas, ėmė tą bylą pūsti 
ir plačiausia aprašinėti. At
siminė bezdžioninę bylą bu
vusią pereitą vasarą Dav- 
tone, Tennessee valstijoj. Ū- 
mė lyginti Bimbos bylą su 
mokytojo Scops’o byla. Bu
vo užsiinteresavusi Bimbos 
byla ir toji organizacija kuri 
gynė mokytoją Scops ’ą Day-’

r-f :»• -

SeventftStreetjii r. . Sauth Boston, Mass.
Seimina Šv: Mišios 9 vai. ryte, Seimo pradžia 10:30 -

genias, mokslo vyras, o čia ir gaifbę*šu 
Bimba bemokslis, besmegę- 
nis rėksnelis.. . , . ,.y.-

Labai galimas daiktas,, kad 
tas rėksnelis Bimba bus nu
baustas. visu įstatymo aštru? 
mtt. Tas galima ypač dėlto, 
kad byla eina Btoektorrie, 
kur miestui nuo šenai įkyrė
jo lietuvių rėksniai komunis
tai. Brocktono majoras savo 
pyktį viešai pareiškė." Jis 
pasakė: { ' ' ’ ’ 1

44 Mes visi sarmatijamėš iš 
garbes, ..kokią Brocktondš 
gaus iš visos Šitos bvfoš’. 'ši
ta byla visiškai' Aepanasi į -fonikai neghlėjOfprįbųtL

; ’t J 1 ■ v i

VISTIEK NĘSIKIŠ
WASHINGTGN. — Sena

tas pagalios priėmė. rezoliu
ciją, kurioj prašoma prez. 
CpolidgeTb įsikišti į anglia- 
kasių streiką. Tą rezoliuci
ją inešė senatorius ,0opeland. 

į Rezoliucijoj prašoma, kad 
| prezidentas pasikviestų į 
■ Baltuosius Rūmus angliaka- 
siųlr kompanijų atstovus ir 
pasistengtų sutaikyti? Bet 
prez. Coolidge pareiškė, kad 

, kaip nemanė, taip ir nema
no kištis į angliakspi strei
ką. ’ ' ’ J ‘

ta: • S
ConnectieuN valstijoj ant 

gelžinkelio dėį audros šuva? 
žinėtas žmogus, o kitasržmo- 
gus žuvo kai jo 'troka^ atsL 
mušė į štrjJk^rį. >Krašte.’*

Toliau kardinolas cituoja 
'šventą Joną Auksaburnį 
svaigalų vartojimo klausime. 
įGilšri Joitas štai ką pasakė: 

.' 4 4 Aš girdžiu daugelį šąū- 
’ kiant nusigėrimams atsitįn- 
Jįkant: JO kad vyno visiškai 
|fnebūtų! Tai kvailystė, tai 
^beprotystė. Kai žmonės nuo- 
demiauja, .tai jūs Dievo do
vanas kaltinate^ Tai didelis 
neišmanymas! Ar-gi vynas 

^sukelia piktą 1 Žinoma, kad 
f;iie! Juk tą padaro nesusi- 
cyaldymas tų, kurie jo geria 
Jperdaug.’ ’ - y

*
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šitonjiėiiė.

nomim;
derybos

tųjų 1 a natųTlgis*siekia 179 
kIm. Daugiausia buvo kaią* 

ma kanalų Biržų apskrity.

_ JAS UĘ
>W192Jtti

Ho klausimu
Bet jums 

laja, kuri vi
lto pasauli- 
I po karo tai, 
<ip pat įr 
paryti sąly-

pasitikę ji- 
įmonaująri

kalbą tiek' krįfo>-7j'og’ • ^riL 
nikus mieštK centre' užldod 
Sedėriu^dferia pirkti 3 aukš- 
tųmūiifif namą.' IVovnicij oj

ventojų ne

ieško vietos, gerai žinantis savo amuta 
ii* turintis gerus paliudymus nuo .gerb. 
klebonu. AntĮ^.^tDariiimota)  ̂Ada..

Čekoįtey^ij^AkV okietijosy 
Pranciiziįos} Anglijos.ir Jp- 
tų vąl^ybiųJA<yąrž^ės dėl | 
Įiaįsų; rjnkosą.-jBesįvąr^ati-f/ 
&9s * valsty bįsmųsų pilkius | 
^aūsiaikredituojarf jRi^įįri' 

• S' w i ’ -W a * a * i

iš vienos ponios, - ėjusios Ne- 
idė5bkisantti,: htėmferidikulį 
gn 50 cnt. .» ’• ■ • ■ i >J i ■ )

j\tų|t^ųmo? j , / r jtęrmpių, tarifc
jpi.kį^^įį ąpię ūkiniu- mokėti, v b . 

"mesniiipgius ;vąldL>ln Užsienio; pr

stfdviefh nepažįstamais 
•ais;< Bet šie suprato, kad 
ažiuoja;;. automobiliu; ir 
ibiai pasislėptų ’ i i c i -.; i

nų st3byDO9 Tęsimas ■' •*■ c 
=<•<■ į-: u.;/: .7'- ' ‘ ai 

stipędos Krašte Direk- 
i savo paskutiniame po- 
id nntar^Mteikti.dari®: 
m ISO.bedaririams prie 
Ktfgify-atliktin ų, darbų.

K^ųto-rlūdrotfeĮtinikas. Jų 
L skaičius kasuief auga ir šie- 
R Iki ei manoma prisidėsiu dar 
■ 7 iš Dotnuvos t^E&SRhpo. ‘ 
r -Teėjusiais bietaią ę būrin 

Šankinami 26

«aitR’hMs 
vesta 36 Klm. n

Y J-r: m..v 3?^ A

Lietuvos.Bankas^ norčfla- 
faktūros’, /sarikrovoš.A.yŠiąm’ihias sustabdyti perdidelLpn-” 
gausingam importui padedaporiąūhsidaikyti ątiiękąnaus 
4ab'ar^^^'užsimiyx^<tnrp .Hitus,- i turi visus kr^tu^ $&-; 

vienu-tręčįajiu.
^Reikik pa^ryti ; i taip, kad 
skaip -dabžir ? gaudoma. ^fėti- 
oiio jj valiuta,'; būtų gaudomas 
autasi ti .$a tįįįų AtęiįL jpa-

biii; užsienių reikalųaninište- 
ri$. kopietęb-či jok Hat&ima/. 
.‘-■j- rr: 1 -i* . ' / /'V ? v

hqs, tai paskolą psu užtrauk^- 
'į? jei^^sioš pasMoĄŠa- 
lygos , bus sunkesnės, kaip 
manome,tuomet priseitu ieš
koti paskola iš kitų šaltiniu..

• ' Iv* > • -iįl* * -J-. <*■ V A . ■

prekybos' sutarčiai • 
su Latvi ja sudaryti tūtnleios 

t didelės svarbos.; J0$ parodys,! ■ 
kiek viena tauta yra reika
linga antrai, ir atatinkamu 

. Idausunii issprendimas / ^r- 
tins abi taufaš. Pačios dery
bos užtruko dėl kad Dat-i 
vija dar neątsiuntę sayo kbn- 
krečių r pasiūlymų, būtent, 

' privilegijuoti! prekių sąrašų.
, Į.,korespondento klausimą 
dėl galimybių pagreitinti 
bendrą,susiartinimą,.-p. mi- 
■nįsteris nurodė, į kad Ljetuva 
gąl pešanti atkreipusi dides
nio dėmelio j. Lątvijbj pąš7 
huiinipoju laikų pasiręišku; 
si norą susiartinti su Ldetu- 
va.tpdel^ kad . Lietuyps . 
įdaųšytįė; > užimtą, jąkfuąliaŲs 
Vilniaus ir Klaipėdos kląuši-t

bį ^rtąsiekįą26^i)00iit!fcĮ

a^ti^Hešaik^nds'clatbi^y tai ną.- nemanę,
i/ Tutgkuš palapines p ta- Tuo pačiu metu šlaurinėjė 

fetijnaą l^upė^,,..- A ? Vi Lįetuvpą dąly».žmonės toji>U 
<wnų statyboj niaj|įo^ yūjai; nepatyrė i^lu: 

ĮBiihasKauto gatvėj, ? nėji, palyginti Visą4aiką:^e-
X ĮVairOs-mąžA -darbai, ' ią rogių kel i Basku t i ųiąis,

įiHrėktorifa’ pa- ‘Kdiaiš dai’ daugiau prisnigo, 
rife sutinkanti, kad ' dėl šaltis pakilo Ugi ŽO ldips- 
sdarbiams suteikimo darbo .uių C, bet ūkininkai neitiiisi- 
ius pradėti ąkmęųų skaldy-* meną; nes žieminiąr jav^i ir 
imiidftribftir ■ eina dfthilai

— Bei pableį^jusids pądetieV 
okupuotose Lietuvos šriU'se 
dremržš diėi^ds-^t^iitdjį u-, 
pas virsta vis labiau pnėŠiri-. 
gtilęnkąfe:1 0y^llfojąi jįaį 
matė, kad'vi^toj^a^eĄ įv^i- 
riau^ų įerytių^ atsidūrė

jpinįsteris pastebėjo, kad 
Vilnius Lenkijai Perą jokis 
Jaimėjimasneir ekonominių 
nei tautiniu atžvilgiu. 5 Leų- 
kams atenuy^gapaį W 
niaus kraštui, jd ekono’nline 
padėtis labai sunki. Lenki*- 
:joj? dėl .jos užkariavime po-- 
įtiktos susidarė toks tautybių 
santykis/kokio kitur naujo
se valstybėse niekur nėra, nės 
ten 8 milionų gyventojų-su-: 
daro nelenkai. Tuo tarpuIi- 
kusios naujos valstybės savo 
pagrindai! padėjo tautitiį 
momentą. Kądangi Vilniaus 
krašto, gyventojų daugumą 
sudaro lietuviai j tai nėra pa
grindo manyti, kad lenkams 
ilgainiui pasisektų gyvento
jai sulenkinti; - v:

Į klausimą, kaip p. m mis
teris Įsivaizduoja Vilniaus

; H.n •Į.jrftliftt m j}- -»• rlfš .^ .

3 ,cr?o.: / :.i " v

jwwpwę«Ofw aaiw0

«W8i<Ha;d.- AagMiį Mdab^ 
J<wvaiw ifcteR 
Vaierijanąs. €Wka»i28o«tetų 

parce|^icijsū: aiūžitūs, . retjg&nnas

Ryg< 
kasZii 
dentaš 
sū Liei

gafima atlifctį nė £ių darbių 
neeilęskitų darbų, jkurįe •■Mi-'

* kalinga mieste atlikti. Vien
fesaiaMzaeijos  ̂ir ivanden-^ 

> tiėkio>'daH>attnš reikalmga a- 
- pilė 2 mi)i<>i& doleriu i Be to
• fceikalirigą lėšų giiindimo ®a-: 
gerinimui^ ligoninių ir mo
kyklų natmamsy naujiems til- 
tamsfper Srer£ 1 ir i Nemuną, 
skerdyklai perkelti ir it. To
dėl buvo tartasi apie paskolą 
miestui ikiosu pilįd 
milionų dolerių. Dėliai už
traukimo šios paskolos pra
ėjusia vasarą ėjo derybos su 
žemiai Amerikos-1 statybos 
bendrove. T^te <Foujidati<iri: 
Compfiny,.’■ kuri šusipažinii- 
si su šiais darbais per .kelius 
mėnesius laikė ?ęioH, Kaune 
savo inžin.. Kinšeyrir^e te
buvo atsiuntusi savo finansi-’ 
nius\ ekspertus.,, gų <Įu kart 
čion lankėsip.;įVFifer ir G.' 
.Qiršovipiųs.i; Pernai rudenį1 
buvo.sutarta; kad:iki sausio 
mėnesio šiųiuetųšib-A'ė t pa
ruoš galutinai pląpą,, kokiom 
mig. sąlygomis, <ši; ■ paskola1 
miestui gali : būti; suteikta. 
Miestp Valdyba- jąuphguiau 
yra gavusi išt jNpwi; Yorko 
pranešjiną,, .kąd šįos fįimoS 
atstovai atvyks Kaunan sau
sio men. pabaigoje; kad pĮa- 
tiektii- galutiną sumaųynią, 
kokiomis,s.ąlygoipi^ . šį. Ipve" 
gali duoti pąskoĮą.; Dąbar 
gąųtą žinją, kad. 24., Į. 11926 
jrp., ątyjksįa įT Kaunan , šios- 
bendrovės t \ direktQiTJus; r p?

; to klžen^TOP? 
, ni»to> t¥ ?
tei apM-.KąąjĘut. to.............................
jųęgaliiųą^-j- ątsaįp. Lietukas giausia {Užsieninių pręknį ,-r 
Bąnkq yąjd^ojąspra^ ifur’ kvepalus muilų,; pąpuęgįįų, 
guti3, pyptai faktai. .< ’ ■* i^ynų, o<savųjų neperka. Vje- 

IŠiuo metu pastebėtas nepęs : ^fetm^ąŪ ;̂ pątek^s; j
prašiai • didelis rpareikaiavi- Metų išttg&ayps,
irias svetimosios»■» valiutos^ s»kQr iėsąs njaiŽĮ^^a 

: Sailsio ll dteMa ūKsnnoi bil*-U ištffiStošidkŽwuh93(įt

HOO'litę.r Vfeisis^bankas.plit;8** '̂• f. ■ ¥tS-*
tris praėjusį®: savaites saroinęijeji įąlyka^^-
has’Sv®iitaasi<» taHutoi pį4cpwWsepSsi»®>Ws,į^ 

už«t®,W-W>®ia’ męnį® j£e-
jei LKaim^^gall ;vįąji0ip^ė8

trumpu taiku ti^litij,:gW» 
tauki; ju netrūksta. ži.į> i k| ™ 
f ■ Taš didelis svetimosios,va 
Iiutos_paj'eikalavimas*kyla iš j:? 
to; ka'dimūsų pjikliainepasi- 
tiki' litu ji*norit 'jįc pakeisti ;;

- prėkėmišį ~ /gabenamomis»iš 
užšieipOį už'Įkurras / -reikia 
atiduoti ^svetimoji, valiutai 
Ypač 4aug^ gabenamą ptay 

: bangos dalykų! Jais užvers
tos Ir brm^nyhi<ypaldųDtm 

- vės-k' .kosmetikos £ ir hutnu-

J.į' Sausio 16 d. slaptai sužine- 
! ’ ta, kad-visi-tie-asmenys ren- 
tiįgiiži^i^l^ti' Al€^tž£e> tur- 

^įghįo: pirklio krautuvę] Jų 
Žygiui šutridedyti kriininhlį- 

policija pastatė apylinkė-
, sunkumų. Tokio .dųląlio im- 

Liejuva nepakelk ir 
jŪų nėišįitkš.
į^l0 ipįirltl iižsddnyj

vos ar Galicijos lenkais kurie 
1922 ir 23 m.' atvykę čia apsi
gyveno,0 dabar meta viską ir 
kraustosi atgal i Lenkiją. 
Užtat niiestas tuštėja- ir vis 
daUgiaifatsiranda tuščių bu- 
tii ir kambarių. _ ‘ 1' ; . ■

» 5^ Z b . • • K . j- ?> ■. v t ■ A ‘

į i f j
:.DęrUi|ykiV'šų SSSR p. 

kad dabar 
dirbąlitaTCita miško išgavi
mi YeiKalMsz - P. ministerio 
fceįKąiė į Maskvą dar nenu- 
stątytai tačiftU,? (jei 1 f rastus 
rėfltalo, ji.jy^s.c . ... '

Baigdamas p. minjsteris 
pareiškę savo nuomonę apie 
vadinamą, “Šiaurį Loęąr- 

esąs nau
jas, bet svarbus ir verias su- 
sidomeiuno. Sų tuo projek
tu reikalinga susipažinti ne 
tik vyriausybėms, bet ir vi
suomenei/ kad galėtų susida
ryti visuomenės mintis. Siau
rės valstybės Skandinavija. 
Buomija, Estija, Latvija, 
^iėtuvą ir iri. jtiiri daug bėiid- 
įų intėbešų; ’todel joms pa- 
abnisįbuių svarbu , siekiant;, 
bendrus tikslus eitf bendrais

•9" į l: gi£hLZH__2 * r': T ’ '
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nemalonius pri

pirmą kar

Senę Vyskupijos Kūrijos Kancleris ir Įgaliotinis Amerikoj

dar pagerina

Standard ir Challenge Pieno

ATSTOVO KUN. J. DAGILIO 
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

PASIKORĖ PRIE VARTŲ
Sausio 14 d/ryte Gardino 

g. 9 Nr. kieme rastas pasiko
ręs diržu prie vartų klūp- 
sčias Pr. Bacevičius. Jis yra 
žinomas kokaino uostyto jas 
ir girtuoklis. Jis vis kalbė
jo, kad savo mirčia nemir
siąs. Vieną sykį skandinosi, 
bet buvo ištrauktas.

plauks Lietuvon. ' "=
Seminairįjos planai jąupa- 

daryti, pavasarį prasidės 
stabas Vilkaviškyje.

žinoma, kuomet 
nudegė pirštus, 
•met vengs ug-

NUOTAKOS NELAIMĖ
GBAND RAPIDS, Mieh. 

—Miss Olive Wilson už dvie
jų valandų po šliūbo sutiko 
nelaimę. Važinojant auto
mobiliu, jos automobilius 
susimušė su kitu automobiliu 
ir jai abi kojos sutriuškvta.

Vasario 21 d., 18thStreet, 
Chicago, III. ; v

Kovo 7 d.. Cleveland, (k -

DZIMDZLA.I IR PAVASARIS
Teko nugirsti, kad Dzim- 

imdži stato tižiai nekantriai laukią pava- 
ore tas vei- sario saulutės, nes nori vėl? 

visi vienon vieton sulėkti’ 
(berods Chicagon), o iŠ tėti* 

Šiš vaidini- 3au yėl savo pipnose A- 
merikon atvažiavimo dienoje 
aplėkti visas Amerikos tietii-

darbo ieškoti. Vaikams gau
davo maisto iš labdaringų į- 
staign, dpati kentėjo iki ga
las atėjo. Vienas jos vaikas 
tėra vos penkių mėnesių.

PASTAS PRIMINĖS 
TAUPYMUS

Meksike sumanyta įvesti 
prie pašto tokia taupymo si
stema, kaip kad Šuv. Vals
tijose yra.. Bėgyje sekančių 
keturių mėnesių sistema jau 
bus sutvarkyta. Meksikos 
valdžia buvo atsiuntus į Suv. 

i Valstijas tam tikrą atstovą 
ištirti taupymo sistemą.

Jau apie keturis mėnesius 
darbuojasi kun. A. Steponai
tis Amerikoje, rinkdamas 
aukas Seinų dvasinės semi
narijos statybai. Mat prieš 
5 metus lenkai užgrobė Sei
nus ir išvarė iš tenai J. E. 
Seinų Vyskupą A. Karosą, 
dvas. seminariją ir kitas į- 
staigas. Daug vargo panešė 
ir vyskupas ir seminarija 
per tuos 5 metus. Dabar vys
kupas kampininkauja pas 
vienuolius Marijonus Ma- 
riampolėje, semiijąrija varg
sta Gižuose. ■

•.- ■ -4 į

Būtinas yra reikalas su
traukti visos įstaigos į vieną 
vieta. Ta vieta aprinkta Vii- 
kaviškis., ČionykltApąrapi-

KUNIGAS A. STEPONAITIS u

“Darbininkas” anuomet tei- ( 
kėši įdėti niūsų karo ligoninės j 
ligonių atsišaukimą. Prašėme ( 
'literatūros. Tas mūsų balsas 
nebūvu tuščiu.Dabar norime į 
geradėjamk pad^ą išreikšti? į 
^mūsų^tsišaukimą atsiliepė šie t * 
> A. K. Stašaitis, Norvdod, ' 
Mass. w • X;

[ K." Dryžas, A. Šipailas, Phi- 
ladelphia, Pa. ~ ‘

Į S. Karalius, M. Kavolienė, O. 
Kavoliutė, J. Bacevičia, Chica- 
gorDl-. J . \ \

A. Krasauskas. Springfield, 
ui. . . .

J. Valaitis, Monteilo, Mass.
V. Markuzas, J. Usaris, Už

darinis, Detroit, Mich.
V. Baltrušaitis, J. Apanavi

čius, M. Grybauskas^ Dulaitis, 
Cleveland, Ohio.

A. Pateckas, Hartford, Ct 
J. Mišeinis, New Haven, Ct 
Šiems visiems tautiečiams 

I tariame ačiū už jų aptarnavimą 
mus laikraščiais ir knygomis.

J. Matulionis, 
Į Karo Ligoninė, Ukmergės pi. 
169, b. Kaunas, Lithuania.

*DZMDZLAt RIMTĖJA
Sekmadieny, vasario mėų. 

14 d. i vai. vakaro parapinė
je svetainėje vaidina. Dzim- 
dzi-Drimdzi artistai. Be 
daugelio juokų, kurių jie pri
krečia komedijoej “Vargšas 
Tadas,’’o taipgi savo daino
se, dialoguose

> tą Bostone bandis ir rimtais 
artistais pasirodyti, būtent, 
žada suvaidinti 1 veiksmo 
dramą ^Vyresnysis angliš
kasis.” Turint omeny da
bartinį angliakasių streiką, 

Y^?^lrama bus ypatingai įdo
mi. " ; •' —/ t . •
. . Pažiūrėsime, kaip Dzim- 
dziai dramą vaidins ! Be 
Dzimdzių vakarę dalyvauja 
vietinės pasižymėję artistės 
— M. Sakalauskaitė ir M. 
Grvbaitč.

turime pasiryžti panaikinti. 
Su laiku galime jų atsikraty
ti, ir į jų vietą įgyti naujus, 
naudingus papročius.

Nereikia toli žiūrėti, kad 
atradus kaip naudingi yra 
geri papročiai kuomet jie y- 
ra tinkami, ir kaip blogai 
jautiesi, kuomet iškyla blo
gieji papročiai. Kasdieną 
gali padaryti šimtus dalykų, 
visai nekreipiant į juos do
mės. Tas netik kad sutaupo 
ir protavimą tokiems daly
kams, kurie yra daug įdo
mesni Raumenų kontrolė 
pirmiausiai paeina nuo ^Ct- 
kreipmo domės į tai ką daro
ma, ir paskui priverčiant 
nervams kontroliuoti‘veiks
mus, taip kad nereikia apie 
tai visai mąstyti.
- Kuomet senstame nebetu
rime jėgos įgyti naujus pa
pročius. Nekuria žmonės 
vienok palaiko tą jėgą įgyti 
naujus papročius ,ilgiaus ne
gu kiti. Dalis to skirtumo 
paeina nuo fakto, kad neku- 

; rie laikosi jaunystės, išmok
dami naujas idėjas ir dary
dami viską naujais būdais. 
Pravartu, įgyti paprotį pa
mainyti senus papročius, ar
ba įgyti naujus papročius 
senstant. Jungtinių Valsty
bių Viešos Sveikatos Biuras 
nori kad visi atmintų, kad 
naporčius reikia jaunystėj į- 
gyti.

susirastų. Dovanų paskirstyme 
metiniai skaitytojai, kurie Iki ; 
n. 20 d. sumokės už laikraštį 15 J 
L_____ • . ■ ■ *'• ? - VJ

GENOVAITĖ
Gavėnios metu, kovo mėn.

14 d. Dzimdzi-įįr 
“Genovfljts.” , 
kalas jau ir buvo čia vaidin
tas, bet jis visuomet turi ge- 
ro pasisekimo. L__ ._____
mas ypatingai bus įdomus, 
nes svarbiausios rolės lįs ar- s
tistų profesionalų- rankose; kolonijas.. -Įdomu bus; 
būfent, Sigytą vaidins j. Di- pamatyti -vėl visus Dzim- 
Irinis, Golių 
Bruno _ ___ _____ ,
• Genovaitės rolę vaidins TOL’ 
mūsų? pasižymėjusi mėgėja 
M. Sakalauskaitė.

Įdomu bus pamatyti, kaip 
tokiame sąstate atrodys “Ge
novaitė.”

V. Dineika, vienoje šeimynoje.
J. Olšauskas.

Kariais galime, turėti pa- 
Aaįprojtį.jausįi pavydą pama-| 
rfį.čnis, kad kitas turi ką nau-Į 
fc arba galime turėti papro-1 

tį jausti džiaugsmą kuomet Į 
' kitas tūri didelės vertės da-1 

lyką. Galime turėti paprotį Į 
Ą ” nepakęsti tokių žmonių kurie Į 
't/ skiriasi nuo mūsų, kurie dė- 
^j/vi kitokiuš drabužius, kurie 
X. ėiha į kitokią bažnyčią, arba

* kurie kalba kitokia kalba.
X Mūsų jausmo papročiai*pasi-
raQodb.? tuomet, kuomet priei- 

narna pire įvairių aplinky-1 
kurios jūos iškelia.

Papročiai kuriuos žmonės 
SB .ŽŠFJ* pasidaro taip pasto- 

vus, kad ant jų visuomet ga- 
C / Įima remtis. Tai norima pa- 
gįį. sakyti, kuomet kalbama apie 
||r žmogaus būdą. Žmogaus bū- 
įh das susideda iš jausmo, gal- 
I’ Riejimo ir darymo papločių, 
& kurie jį atskiria nuo kitų

X ■ r < Mokyklos yra steigiamos 
?«dam kad duoti vaikams pa- 

pročius, kurie jam tuokart 
į ; ir vėliau bus reikalingi. 
L . Apart mokyklų kiekvienas 

gali įsigyti tūkstančius nau
dingų papročių Kiekvienas 

. iŠ mūs be abejo, turime daug 
netikusių papročių. Tokiuos

^ priduoda smagumo, yra'daž- 
-'riiftU/atkartojami. Šios po- 
~zityves pusės vaikas naudo- 

• V jasi, knbmet jis nori’savo §u- 
snį išmokinti ko-nors nailjo. 
Jeigyvulis esti pagiriamas 

''''kiekvieną sykį, kaippaadro,
* ką- huto jo reikalaujama, jis 
dažniau ir dažniau atkartos

■ veiksiną. Gale jis prieina 
prie to, kad jam taip leng
va • padaryti taip kaip ir ki
tus dalytais. Vienas vaikas 
/buvo* išmokinęs savo šunį at- 

?- ‘nė$ti jain kepurę kiekvieną 
£ Sykį,' kuomet jis rengdavos 
>&riti.: - Tą • gMima 1 vadinti 

. 1 • » ! i ' f T: .

j. papročių — pasisukant j ae- 
; sinę kuomet praeinama pro.

{ ką nors, inusiimant kepurę 
, ‘ prieš moterį, yra papročiai.

Šie .dalykai nėra natūralūs,
■ ■ hės daug žmonių visai jų ne

daro; Ir jie nėra daromi tiks-
’ ^Jiai1 kiekvieną sykį tų kurie 
' turi paprotį sustoti ir pagal - 

1 voti, kas yra tinkama dary- 
'ti. Nnsišluostymas kojų įei- 

? ‘rnaht į namus gali ir negali 
.į^/būtipaprotys. Jis natūraliai 
g'neateina, - nėra, instinktyvus. 
/?! galima pasirinkti.

J' kaip - mokinimas 
; šunų ir arklių, susideda dau- 
■’r '^Mūšiai iš papročių, galvo- 

jtoį^prdčįnii: jausmo pa- 
pločių/ ' jfokhiantis vaik- 

? ščioti, valgyti, plaukti ar čiu-
?, žibėti yrą darymo papročių

pavyzdžiai. .Žmogus kurs ga- 
lėtų eiti tiktai apsvarstęs 
kiekvieną žingsnį, nenueitų 
tolis- Jeigu reiktų vartoti sa
vo smegenis kiekvienam 
Žiupsniui, nebūt laiko kada 

įf, variotį smagenis kitiems 
fe^dalykams.

eina kas savaitę 16 puslajių didumo su paveikslais. q
ĮS/JOŪ LITŲ DOVA^SKAITYTIUA^

/ . “Ųlnnihkas0 plačiai rašo politiniais, šėmės ū- J 
kio, kooperacijos^ sveikatos ir namų ruošos klausi- ' 
mals?-’'-*- 'r- ‘ * ?:- - -■ < • j

VUkžnįkas-” skelbia, visus valdžios
įstatymus, kurie liečia sodžių ir ūkininką., „ . /

“Ūkininkas” aprašo Ūkininkų Sąjungos gyte- d 
nixnų suteikia nnradymn, kaip tvarkyti ir ginti sa- j 
voi^ikalūsnuoįvairiųjŠnaudotojų . . ?,

tuvių Teatras,” arbą tikriau 
sakant “J. .Vaičkaus -Tįįp 
ras,” kodėl:tai labai megBta ? 
iškraipyti veikalų, vaidus. 
Štai keltas pavyzdžių. , Žino
mą rusų komediją 
eini” (originale. “Obyvate- 
li?’) jis pavadino “Pakrikė- 
liai;;” veikalą “Fravija Tes
anti” jis pavadina “Per lau
rus ir širdį” o vėliau' “Meilū 
ir Menas/’ veikalą “Karen 
Bomeman” pavadino “ Auį-_ 
žiaus Balsas;” visiems žino
mą komediją “Šalaputris” 
— “SusimilififflSHjFRįSSMB 

ja “Gyvieji nabašninkai” 
pavadino vodeviliu i Stebėti
nas dalykas! Įdonnikamtas 
daroma? Gal mano, nors 
skambiais veikalų vardais 
publiką pritraukti? Gal -L- 
kas ten žino! - 'r

tyti seminarija. Ji atseis 
150,000 dol. Uždėta rinklia
va vyskupijos gyventojams 
po litą nuo galvos; tikimasi 
pašalpos iš valdžios. Bet tai 
toli gražu ne viskas.

J. E. Seimi Vyskupas 
siuntė, kaip jau žinoma kun. 
A. Steponaitį Amerikon pas 
lietuvius. . .

Daug kolonijų jau jis ap
lankė ir daug pritarimo ir 
pagalbos rado. ! Vienoj Clįi- 
cagoj (tiesa su 3 parapijomis 
iš apielinkės) surinkta $4, - 
827.03. Iš pavienių aukoto
jų žymiausią auką suteikė 
kun. Dumčius iš Shenandoah 
$2,000? - ;i ; h. \ J

Dabar kūn. Stepbnaitiš at-



auksorius.

Didelis, neteisybe tepamas diplomatijos ratas sukėsi ir

šūkauja. Visi laukia 
jt &a nieko hepapras- 

nĄw, tik Dėdė Samas,.Į Tarptautinį Ttbmą nuvykęs, ųž 
stalo atsisėdo ir tiek. Įprastos diplomatijos užtalysiąi

nimas. 
tinęs, - 
švietos.

literatine ir kri- 
“dorė”' dabartį

tini Europai gręsiantį rytų 
pavojų, ’Uustojant svarbaus 
strateginio punkto,, reikia 
pažymėti ir moralį smūgi,

zuotai latflm to konflikto už- 
baigos. Dauguma pasisakė už 
centro palikimą, o mažuma už 
kėlimą, tad tikimės, kad dau
guma privers mažumą nusileis- 
Ikf. ' '■ i •"
■ • JL K.S. reikalus apibudi
name todėl,- kad daugelis mūsą 
L. D. K. S. narių priklauso tai 
organizacijai, tad manome, 
kad visa tai jiems apeina. ,t

(Prie “Laisvės” rašyiių pa
stabos ir pabraukimai mūsų. 
s*4)- .A.-.,.,.' .■ .s

rių užplūdimWEur<>rioj- Jri 
prieš tai paminėtos karo kū
dros žmonijai suteikdavo šį- 
tą gero, — jei kiti katakliz
mai bei perversmai griauda
mi miestus kartu kėlė kultū
rą ir per dūmų ūkanas maty
davosi skaistūs ateities švy
turiai, tai šiuo atveju tone- 
galime pasakyti. Totoriai 
palikdavo tiktai tuštumą, ly
gią toms dykumoms, iš kurių 
jie Užpuldavo. Tačiaus kul
tūros sėkla turi ypatingas y- 
patybes: ji panaši toms gėlių 
dulkelėms, kurios prikimba 
prie kiekvieno vabalo kojelių 
ir nors tasai vabalai būtų la
bai kenksmingas, beV nesą
moningai nuneša ant kitų žo
lynų puokštes ir jas apvaisi
nk. Taip lygiai buvo ir šiuo 
atveju. Nors totorių gaujos 
nesugebėjo statyti, o vien tik 
griovė, tačiaus ir jie sulošė 
tokio vabalo rolę.

Tolimos Azijoj pakrašty 
nuo senų laikų buvo galinga 
ir kultūringavalstybė — Ki
nija. Gal tai pirmoji valsty
bė pasauly, nes jos istorija 
siekia 2,500 metų prieš Kris
taus- užgimimą. Nuo senų 
laikų ji buvo atsiskyrusi nuo 
viso pasaulio savo garsiąja 
§iėna. Kultūros žvilgsniu 
l&nįja nebuvo ekspansyvė,

laiSriam kaimynių skaidi
niui pasiduotų. Todėl Barn
ia liko visai ištyžusia valsly- 

be, ir laikui bėgant _ turėjo 
pasiduoti totorių karingu
mui. čia apsireiškė kultūros 
jėga: nugalėtojai, pasisavin
dami nugalėtųjų kalbą' ir į- 
pročius, lieka moraliais jų 
vergais. Išsižada laisvų “jur
tų,” kad apsigyvenus Peki
no rūmuose — kalėjimuose; 
išsižada savo tautiečių, karo 
draugų ir anuos „laiko žemes
niais, jų išvertais sutvėri
mais. Tuo būdu visgi dalis 
totorių sukultūrėjo, — gi ki
ta dalis pasiliko laukine kla
jūne. Ir tada, kai totoriai 
užpuolė Europą, neginčija
mai jie jau buvo šiek tiek 
Kiniečių kultūra užkrėsti. 
Europos ir totorių santykiai 
nevisuomfet būdavo karingi; 
Keletą kartų buvo bandoma 
užmegsti su totorįąįs^oliti- 
nius ryšius. JTi 
metftis-lrifiokentijus IV bu
vo siuntęs misiją pas toto
rius, gurios priešakyje stovė
jo Pranciškaus Asižiečio mo
kinys — Jonas de Plano Car- 
pino. Gal misijos tikslas bu
vo ir dvasinis, bet vyriausia 
jos užduotis—sudalyti su to-

. Stybių įstojimo į Tarptautinį Teismą, kuris įkurtas prie Tąu- 
Sąjungos; Tokiuo būdu Jungt. Valst. užsienio politika įei- 

ga į naujas vėžes.
Dnšiam žygiui, kaip žinoma, Jungt. Valst. stipriai laikėsi 

pagarsėjusio neitraliteto. Jos oficialiai nedalyvavo tarptauti- 
tjįįae gįplomątijoje, konferencijose ir politiniuose susivažiavi

muose, nežiūrint kokio turinio Ue nebūtų..
, Bet oficialiai, žinoma, nereiškia, kad ir faktinai. Fakti 

ęai Jungt. Valst. atstovas dalyvavo kaipo informatoirus tuo 
^l^ą^mtikimuose, kai buvo gvildenami tarptautiniai reikalai.

Dąhar šiai “informacinei” politikai padarytas galas.. Da

Jijpmintija senatorius Borah, tariam mes linkę tikėti, 
t tiesos žodžiams neprisiklauso tie, kurio mato kitokius biz- 
irnetūnus. OptimiMingiejipolitikieriailabai džiūgauja ir 
fuoja. To triumfo garsuose senjorita Borah. pareiškimai 
keta ir dingsta. Visi triukšmai 
ipępaprasto, ypatingo. Tikre

torius.* Be abejo, ta mintis. 

imi ‘? supiudyti tuodu galiūnu — 
* r **'& ‘ x. j buvo geniali, sumanymas bU- 
mtiftŪDIMAS I vo įvykintinąs, nes tarpe tur- 

HPOJE ■ fcų bei totorių buvo varžyti- 
istorijos pus- nes už pirmenybę. -.Innoken- 
ie aprašo toto- tijaus IV misija nepasisekę,

darbais pasiekiamas. Tų/jai-^® 
kų nuopelnas štai kame. De- 
mokratizacija neiškrypę 
tikro kelio, kaip kad . 
kiaus įvyko prancūzų revo- 
liueijos laikais, kuometne- 
apykanta visk® Nuardė" kas Sį 
per įvykiai, kokios aplinky
bės susidėjo renesanse lai
kams

Logiškai mąstant prieina- ; 
me prie tų išvadų, kad pa- , 
minėti įvykiai sugriovė Bi
zantiją. Šiandiena, -bent 
mums taip atrodo. Arinis 
tačiaus laikais tas žlugimas 
buvo visai netikėtas. Bizan- 
tija pasitikėjo savo armiją ir 
tvirtovių mūro sienomis. . 
Vienok ir armija ir pilys 
Mahometo II gudriai italų 
inžinierių suplanuotu puoli- .•> 
mu, tapo sutriuškintos. To- 
je rytų vakąrų amžių kovoje*. . . * 
— rytai lieka galutinai per
galėtojais. Osųianų' . koja 
tvirtai atsistoja Europoje, 
taip kad net sostapilis lieka 
perkeltas iš Azijos į Europą 
t Konstantinopoli n), ~ “gi * “
Sofijos bažnyčios kryžius - 
pakeistas mėnuliu, — ir ligi 
šiai dienai taip tebestovi. Afj

pasiliko. Papos misijai iš
važiavus* atsilankė. Neužil
go atvyko Rubrukas (pran
cūzas vienuolis). Jį seka 
pirklių eilės, ypač Genuos 
pirkliai. Jie neatsižvelgia į 
pavojų, kad tik-gauti pelną. 
Prie totoriij vąldoVų (cha- 
nų)atgirandaiįUaįlininkai, 
statytojai—architektai. Pav. 
Vilius Buchier, 
prancūzas, apsigyveno prie 
chanų. Apie jį pasakojamą 
būk jis įtaisęs sidabro medį 
kuris paskiaus aukso vaisius 
nešdavo, o chanai ilsėdavosi. 
Pagaliaus Marco Polo, daro, 
žygius į Aziją ir Kiniją, — 
įtikina Kubilą j Chaną, — sa7 
vo ištikimybe ir gan ilgą lai 
ką pas jį gyveno. Tai pir
mieji siūlai, kurie tapo už
megsti su. Azija totoriams 
tarpininkaujant, r U •,*

Ką galėjo Europos kultū
ra iš to gauti? . -

Atrodytų, kad nieko tokio 
pelnyti negalėjo, — o vienok 
pelnė kelius begalo svarbius 
dalykus: PARAKA, SPAU
DA, POPIEROS PINIGĄ 
ir KOMPASĄ^- ri

Nors kaikuriuos tuos išra
dimus priskaitoma europie
čiams, tačiaus turime pasi
sakyti, kad europiečiai/juos '■i'*—,.... . X ‘ - •

jas ^yvepdiųo--tąn^ 'jo 
nuopelnas.

Tarp kitų svarbių iarądi- 
mų^- POPIEBINI4$«?p 
NIGAI, kurie padarė per- /' 
versipą finansų srityje 
sijonieriusę Rubriksa 
metraščiuose visą straipsnį 
paraše stebėdamasis iš 
nigų. Italų pirkliai neužil
go po to pirmieji pradėjo v 
vartoti popierinius pinigus.

Pagaliaus, jeL prie' iš- 
radimų pridėsime kiniečių 
KOMPASĄ, kuris Europos 
jūrininkams padėjo atrasti 
Ameriką, tuomet šuprasime;, 
kad ir kruvina, baisių žudy- \S 
nių ėpoka nepraūžė be kultū- S, 
ros palikimų. Atvertos žaiz-T, 
dos — užgijo, gaisrai užge
so, blogumai išnyko ir po. 
dviejų šimtmečių buvusioji 
apudra davė vaisių ATGI- 
MIMO pavyflale..:.' Čfoy&ĮĮĮB

syarbpghis už patį išradimą., 
Kąip ten nebebūtų, o pirmas 
jšfipulsas gautas iš rytų, nuo 
totorių., 5 ^ ? A " .<■

PARAKAS. Sakoma, būk 
1313'metais paraką išrado 
Bertoldas Švarcas. Tuoin r .. J. r t ii
tarpu parakas jau senovėje 
buvo žinomas (bent I amžiu
je). Kiniečiai ramūs žmo
nės : ^paraką vartodavo^“ fa- 
jerverkams, ” — nuo jų toto
riai pasisavino ir pritaikino 
karo tikslams. Viduramžių 
vyčiai manė, kad tai piktoji 
dvasia veikia totorių pagel- 
bai ir pabūgę bėgdavo iš ka
iri laukit r: >-

Bet svarbesnis dalykas — 
SPAUDA. Jau X; amžiuje 
Kinijos Valdžios* dokumen
tai buvo-spauzdinami. Spau
dos išradėją Fung-Tao pa
skaitė dievaičiu. Tuomet ne
buvo -vartojami stereotipai, 
bet tikras spauzdinimas. Lai- 

rv,irvr‘lkui bėgant kiniečiams nepa- 
ąip^ pav. 12yįtjko rinkti raides, todėl grį

žo prie sterebtipų. Tatai,

"T . n 'i ?



ko užtiesta, o dabar amžino

*

-atgarsis pasiekė

_ _baF pgęųriĄtmo Musollinio 

išsišokimu ir reikalauja Savo 
ministerio pirmininko Stre-

aus. jLmcoiii aa
matydamas*

V Jligipto mumija sui

Visų perversmų

y pri^ lmmšria sutriuškinta, 
. ir tai priešakyje naujos ga- 

dynės, naujos. eros... Ko- 
r kia to įvykid svarba,' nė yią- 
s t nam anų laikų žmogui nebu- 
>• į galvą ątęj|. Nenu-

< ? -■ mąųė, kad atėjo'senos kultū- 
į, ros atgimimo metas, — mo- 
> r ralis vakarą pergalės laikas, 

' kuri vakarams atnešė galuti- 
„į isaą laimėjimą. Rytų Impe- 

rijai žlugus, o ypač nuož- 
/ miam graikų persekiojimui 

prasidėius. Jrisa. kas tik bu- 
, vo prakilnesnio, bėgo į vaka- 

rus. Mokyti vyrai, dailinin- 
X kai, menininkai skaitlingai 
J kraustėsi iš Graikijos Itali- 
® jon.. Tai jaų trečias iš eilės 
X graikų užplūdimas Italijoje.

■
■ ■ £ '.■i

rus. Mokyti vyrai, dailinin-

kraustėsi iš Graikijos Itali-

Pirmas persikėlimas įvyko 
senovėje. Eelladai savo ne
priklausomybę praradus, 
kuomet militarinė Roma ga
vo iš Graikijos atneštų mok
slo sėklą, kai užgimė klasiciz
mo kultūra. Antras, VIII 
amžiuje, laikę tikybinių ko
vų, kuomet graikų artistai 

■ - y^bego iš Graikijos dėl kilusio 
' persekiojimo už šventus pa

veikslus, — kai atsirado pui- 
bkus romaniškas stilius. Ir 
dabar trečias,—svarbiausias. 
Graikai vengdami turklį 
priespaudos bėgdavo Itali
joj pasiimdami visus moks
lo turtus (graikų ir lotynų 
klasikus), kurie nieko nelie
čiami gulėjo Konstantinopo
lio knygynuose. Tas turtas 

u tas nuo

/

Lietuvių - j valstybiBįHkų 
Klaipėdos krašto seimetip 
rinkimuose - 
buvo toks ne tas, kad mes, 
amerikiečiai, labai fsusiner- 
va vorne ir susirūpinome.Ka- ... y

kad tas pralaimėjimas dar 
nereiškia pačios Klaipėdos 
netekimų, o kairieji Uttpra- 
našavo mirties / verdiktų 
Klaipėdai.

Po poros mėnesių aiškėja 
Klaipėdos seimelio veidas. 
Jau'susidarė Klaipėdos Kra
što direktorįja*su valstybinio 
nusistatymo pirmininku Si
monaičiu priešaky. Seimelio 
tarybos prezidiumo rinki
muose praėjo keli lietuviai 
Visa tai įvyko dėka tam, kad 
antivalstybininkų vokiškos 
grupės blokas jau pairo. At
simetė socialdemokratai ir 
pradeda eitįj kontaktų su 
pozicija. Eina kalbos, kad 
įr daugiau atsimosią iš to blo- 
ko?v Buvusieji vokiškojo 
laloko draugai dabar pasiba
rė priešais ir kelia aikštėn 
vokiečių darbus. Tas be abe
jo suduos didelį smūgį anti
valstybiniam elementui. Lie
tuvos .. Seimo rinkimuose 
Klaipėdos kraštas galės duo
ti visai kitus rezultatus ir 
mūsų apsivylimą išblaškyti.

• į" KARO AUKOS

‘Paskutinės statistikos ži
nios paduoda, kad karas nu
varė į kapus 1,363,000 .prari- 

,000

gnaraait!-;
. profesijų žmonių. f'Įš;- viso

pratimas žydriose Italijos Į Prancūzijoj eyra: 5,500,000 
padngęse atgimsta. Ir tai ne farmerių, 2,000,000 darbi- 
kaipo menkutis pamėgdžioji- ninku, profesionalų apie pus- 
mas, bet dėka naujų impul- antro miliono. Matyt; kad

farmerių, 2,000,000 darbi-

mas, bet dėka naujų impul-[antro miliono.
su, naujais sparnuotais ga- tos milžiniškos aukos dar ir 
bumais iškeltas ligi pat aukš-1 dabar slegia Prancūzi jos e-’ 

konominį ir socialį gyveni
mą. . <■

Iš kiekvienos 28 asmenų 
grupės 1 prancūzas užmuš
tas. Vokietijoje iš kiekvie
nų 35 užmušta vienas, o Ang
lijoje iš 66 — vienas.

tybių ir į kietas marmplo for
mas įkaltas įgauna dvasinės 
grožės. Universitetai tų nau
jąją srovę paseka ir tuo bū
du pasidaro naujos atgimu
sios kultūros skleidėjais. 
Naujoji dvasia įeina į visas 

. gyvenimo sritis, jas modifi- 
kuoja, perdirba, tobulina.

ĄįŠtai kokios renesanso lai-

pra^yti- ^ekurie vokiečių 
laikraščiai spėlioja, kad tas 
konflįktas gaiįs.iššauktinąū- 
j ą karą. Įkibai keista, kad. 
Italija, kuri pasirašė Lokąr- 
no sutartį su vokiečiais įne
ša tokį disonansą į Europos 
ramybę. Musollini seka ca
rų pędomis< Kol gyvuos vi
sokios diktatūros: ar fašistų, 
arbolše'tikų, žemėje ramybės 
nebebus. , .

Apie Musoninio išdidumo 
maniją pakalbėsime kitą sy
kį eidtoriale.. ~ , i \ —

ATEIVYBĖS ĮSTATYMAS 
IR ŽMONIŠKUMAS

Dabartinis ateivybės įsta
tymas šeimynų atžvilgiu la
bai žiaurus.. Tatai supranta 
daugelis aukštų politikų. Juo 
toliau, juo labiau . remiama 
Perelmano pakeitimo pro
jektas dėl to įstatymo su
minkštinimo. ; -

Vyriausias ateivybės ko
misaras pareiškė, kad jis pil
nai palaikęs Perelmano įsta-j 
tymo pakeitimą. Jis pareiš
kė, kad jis stovįs “i 
žesnį, bet geresnį ateivių 
skaičių,” bet*kartu pabrėžė, 
kad .1924 metų įstatymas 
pravestas taip ūmai, kad jis 
uždarė Amerikos duris šėi-

nųt .<>//ž //'r;. ■ 1 „ri T '
Be to, jis i nurodė keletą 

pavyzdžių, kurie aiškiai-įro- 
do baisia skriauda ir neteisv- • *■ . * 
bę, kurios neturėti} būti 
Jungt. Valst. Užbaigdamas 
pabrėžė, kad šeimynų galvos 
siunčia pinigus į užsienį- sa
vo šeimų išlaikymui, o tas ne
privalėtų būti, šeimynos tu
rėtų būti įleistos į šalį.

Šios pataisos šalininkų 
skaičius didėja. Yra vilties, 
kad žmoniškumas laimės.♦

r. I ' '

iš visų valstijų. Iš jų kongres manai sužino, kas dedasi jų v alstijose. '.

l.i
.;: i įii ? > i ii:i > r

Į KUOPAS, ŲĄRIUS IR VI- 
SUS DARBININKUS

Po lietuvių kolonijas pa- 
klaidžiojUs 'pastebime, kad 
visuomenės ūpas apsnūdęs. 
Organizacijos pęsędžiaujair 
miegd, bet mažių tenuveikia. 
Draugijose nesųtiikmai, peš
tynės. .. Nėra- jokios prie
monės tą atitaisyki.
.. Štai nūdieninisišeivijos 
vaizdas. Tame yaizde įpinta 
ir mūsų organizacijos ketu
rios-*—< Iii D.. Kr Sr-raidės.

už ma- liūdna^Bet kųpddary- 
ši,' kad1 liettiVHp‘visuetnerię 
supa kokia tai 1 apsnūdimo 
apatija, 1.i ; ’

O buvo laikas^k^ naujai 
gimusi L. D- K.'

u-įi i

yalstybes unijoje 1 

po.nugalėtus, irų 
tinta, bet Li 
atsimokėjo savo gyvastimi.

Xbradmaš Lincoln’as yrač 
vienas dš ^daugelio pavyzdžių 
jog iš prastųjų kįla galiūnai/ 
jeigu tik stengiasi ko nors ' 
siekti, jeigu laiką neleidžia 
dykai,- jaunystę neaikvoją* 
ant nieko. Visoje šalyjedgt 
visame pasaulyje jis yra ž?. 
nomas kaipo' “išliuošuom-/ 

jam yi^u^ pastatyta 
kitur d.3r st&toni£i

< y* 1----/ į,**j,

... r
rnip kuopomT"

Kaip žinoteį dabar*-ėl 
Lietuvės Vyčių fiaujų nA 
vajus. Jis phsibaigs va&ai 
2 8d. Iki to laiko prirai 
mas naiijų nariui yra -žym 
palerig vintas. Metinė mok 
tis, šiuoin laiku įstojdntie 
yra numažinta nūoi $3.25 ild 
$2.00/r Beto Vyčių'Centras j? 
yra paskyręs keturias dova
nas'toiiis kuopoms,/ kurios:

Į tą~skyrių'ateina'300 laikraščių
<< i; i' / v 

r—r’ - Į; H" .=7~
, ’ / • -< ' J rr •

budusip atgimusi krikščio
niška, bet ne masoniška bei 
komunistiška darbininkija. į

Velykos artėja. Velykoms 
prabėgus šiltoji vasarėlė, o 
kartu su ja vėlx>rganizatyvė 
apatija. Kad tas neveiklu
mo laikas mus neužkluptų, 
skubėkime sukrusti. Turime 
dar ganėtinai laiko iki orga
nizacijos seimo ir juo pasi
naudodami patys, atsigausi
me, kitus atgaivinsime ir or
ganizaciją išauginsime.
’ Gyvii reikalų galybė. Ko- 
operacija, apšvieta, spauda, 
pašalpa ir visokie kitokie rei
kalai. • '
, Dar taip neonai Amerikos 
lietuvių kolonijos krutėjo. 
Męs tikime, kad tose koloni
jose. dirbę, žmonės tebėra. 
Juk.' jie nseišgaravo.- j Jie tik 
pailsę atsikvėpė'ir vėl'čtoja 
‘ dilįį.' 1 h

tojai,,
Kristaus obalsius ,ir darbi
ninko gerovę!, i •' ’.

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

• Sekretoriatas skubiai pla
nuoja prakalbų maršrutą. 
Visos kuopos,' kurios pagei
dauja ’ suruošti prakalbas, 
kuogreičiausia tesikreipia į 
sekretoriatą. Prakalbų marš
rutas prasidės . iš šiaurinės 
Naujos Anglijos dalies. Geis
tina, kad kalbėtojo kelioųčs 
išlaidas. apmokėtų. kuopos.

.. * IR DAR AUKA

^Darbininko” bepdradar-

.1: <' šr
■■r' v : vf

Abraomas Linęolnas gimė 
yasario 12 d./. 1809 metais, 
Hardiri apskriti, Kėntučky 
valstijoj. Jo tėvai buvo la
bai biedni ir Lincolh’ui pri- 
šie j o daug vargti j aunystej ė; 
neturėdamas progos , daug 
laikyti mokyklą,’ pats lįeKuopoms/1 
tų paramos išmoko „dvoką- ^a3aus laiko prirašys,dau- 

turės,' paskui buvo Siiv. Val
stijų perzidentu. Jaunas bū-

f T į < j, 1 t * f*’ 1 lai r •r ' 4 i 

damas, gyvendamas su tęvais 
I llinois V aisti j o j,' kur j ię, bu
vopersikėlę iš Kentucky jis 
skolįndamasi knygas, lįuos-. 
ldikiu mokinosi. Advokatu- 
' ' e-* r •' r - ?<■».’,? i • • i r i / V t

ifiinpiš 'valstybėje. Jis pa-’ 
garsėjo kaipo priesminkas. 
negrų persijos,. įr ’ už.juos 
kovojol 1860 metais naųjųį

S į

glausiu nau j U natrių* D
nos yra tokios 1-ma—$50.00/' 
2-ra -4 $25.00/ 3-čid $I^| 
4-ta — $10.00. ■ Naujos‘Aū^-| 
Ii jos Apskritys taipogi-■/yra> 
paskyręs dvi dovani’ 

c $15:00 savo'kuopoms/^ 
rų praktikavo 1836 metais Š^des patogesnių -sąlygų < 

z,;' .: , > . t • ir į^ko vajui negalimi fifet:
riorėtt1 ‘TodėV visbsi Vyčių 
kuopos turėtų' šią: progų- yfl.^ 
niaūšisii? išdaūdotk • v 5

-f~ - «

greit nutaūtėš; (Todėl viste 
Vyčių kuopos? viri bruzdėl- 
nibkai/ darbubtiįjai 
šileiškite darbdn. 'EiįMįSi 
stafiąSif su tėvų fciitfltiitfafjį 
priaugusius taikūs'prira^į 
kitę prie Vyčių. Rėngkiti 
prakaūbaš. Nūiiidbkiteįr ky 
tokius būdus patčgiiįš Taitis-i 
tų kolionijoje, kžd ti^'^^ 
giau jaunimo pritiauktfsf.tįį 
prakilnią diganižariją.

Vyčių1 organizacijoj^ Jdiiiį 
nimas įpranta dalyvaųtrlžė^ 
tūrių judėjime, šušit>ažį$t$ 
su lietuviu geromis ypatybę 
nris ir pamyli lietuvių
— palieka posištiMmaiš^vi  ̂
kais." .

Taigi, organizi 
nimą, ms pąsitar 
vo tautai. '' '

Va jalfe laiko nedaug/tocte 
visi šubruskime. ' ■ '''’5

: V. T.Sttvicfa^^

. -r .* •. .

ir jis liko i
. _ . p22.d,, 1862 metąis jis išlei-

Paliuosavimo De- 
ilarųeįjų. 1864 metais jiąta- 
po. išrinktas antram termi
nui,' bet, 1865 metais jis bųypį 
nušautas Washingtono teaį 
re..-.- . t, , • ,. > • <<f

JJz pųlįuosavimų negrųbų- 
y.0;kilus Naminė arba Civile 
Kare. . Pietinės .valstybės at
simetė , nuo šiaurinių, -ku
rioms . Lincoln’as priklausė, 
ir išsirinkę savo prezidentų 
norėjo pasilaikyti savo tvar
kos ir negrus vergijoj, nes 
tik iš vergų pietinės valstij os
--- ---------- -f------——!-----------------

(raides), o sekretoriatas ti
kisi 'pagaminti gražių 4‘Dar
bininko ”ir jo skyrių aiitgal- 
Vių ; ir vinječių. Už kokio 
pusantro mėnesio “Darbi
ninkas ”bus puošnus ir dai- 

. .? ! '54
Sekretoriatas

atslūgo įr nuriedęj o- į okeano 
bedugnę. Ii- atėjo į koloni- 
jas paniekos veria apatija ir 
rivsuomenimš tingumas.

Mažų sielų užteko 'nė1 'il
gam? Gražių svajonių ant
plūdis apsparifejo įti&us 
žmonelius.' Parodė jiems pu
totas bangų viršūnes. • Už
krėtė visuomemdiškūmu, ko
va už geresnį būvį ir apšvie- 
tos troškimu. Ir, deja, už
geso. ... ...'

Pasiaukojimo.ir pasišven
timo darbai dingų. Pasiliko 
pilkas ir darbingas kasdieni
nis darbas. Išbujojusi dva- 

\ i i i > f
Ar ilgiau taip pasikęsime ? 

Ne!
• Reikia didefių pastangų, 
rnd išjudinus tą Jvisą surū
gusią masę. Miiitiesir eiier- 
tijos žmohėši tūri padaryti 
didelį žygį. j’Ęųojaus, neati
dėliojant. 7^, J

L D. K. S. paskelbė savo 
vajų. Su šio vajaus ©balsiais 
drąsiai eikime į įįętuviusį ža
dinkime juos iš miego, ra
ginkime į darbą, r Dirbkime 
taip, kad ne vien L. D. K S., 
bet ir visa katalikiškoji vį- 
snomenė pajustai kad po L, 
D. K. S. vėliava Žygiuoja at-

- -.;
*

i

PRANAŠAUJA REVOLIU
CIJĄ ’

Žmonės, gerai pažįstų Ang
lijos padėtį, lemia, kad šalį 
ištiksiu sunkūs įvykiai.

if

1 kų pasekmės. ,

ORANEsIMAS
---- ---------  t -

LDKS. New Yorko ir . Nevv [rijos galimumus. Tie gandai 
.ft* Jersey apskričio kuopoms. Ka-1 remiami liūdnos anglių pra- 

gi šauktas apskričio šuva- monės padėtimi. Gegužės 1 
^A/riavimas sausio 31 j d. š. m. iš dieną baigiasi anglių įmonių 

priežasties blogo oro neįvyko,, subsidijavimo terminas. Ka- 
B tai LDKS. New YorVo ir Nęw j gyslos galėsiąs užsidaryti ir

- Jęrse%Apskr. metinis suvazja-Į/i^y^^^].^ liks be darbo. O 
. rimas iyks vasario 28 d, 1926 būtinai ir į.

180-2 New York Ave^ Nevark, 
WJ.«l-mą Vai. po pietų. r. _ , . > . . i
Būtinai Visos kuopos malonė- apyBtoy<» ir vereia
kitę prisiųsti atstovų konodau-1 P^smustiškai žiūrėti jį ateių.

i , 'giausia, nes■•bus renkama nau-1 Valdžia tilo susirūpinusi ir 
ja valdyba.* Meldžiu nesivėlin- deda visas pastangas tuos ųe-

■ malonumus prašždinti.
. ■ Rast. J. Sereika Į Kurį laiką išsisiūbavęs ko- 

------- ---------------------- —— Į munistų propogandos skltei- 
It/ AIRIIMA^- - - - - - - dūmas’kiek atslūgo, Komu-

'■įž/ i ; - Inistams nėra jokios, vilties
Retoj lietuvių šeimynoj ne- Į Anglijoje laimėti, jei ten je- 

rasi kokio nors albumo. Bet re-
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RINKIMAI KONGRESAM

Lietuvių akys nukreiptos į 
Lietuvos Seimo rinkimus, 
bet tuom tarpu ir Jungt. 

Kalbama net apie revoliu-įValst. ruošiasi prie naujų 
į kongreso rinkimų, kurie 

mums taip pat įdomūs. Re- 
pubiikonų- lyderiai jaučia, 
kad šie irnkimai jiems bus 
sunkesni, nes jiems nepasi
sekė pilnai patenkinti savo 
rinkikų reikalavimų. Pas 
juos sustiprėjo opozicija jų 
pačių tarpe, kaip pas Lietu
vos liaudininkus. Stipriau-, 
šia opozicija grupuojasi iš 
vakarinių valstijų. Vakarti 
valstijos—farinerių kraštas, 
o taimeriams republikonai 
negalėjo įtikti.

Farmeriąi labai piktinasi 
prezidento Coolidge kalba 
pasakyta Chicagbje. . Re* 
publikonai nepatenkina ir 
tarifų klausime.' Svarbiau
siu republikonų konservaty- 
vės politikos priešu yra sena-; 
torius Norrįs. Kartu su juo' 
eina žymus republikonas 
Borah. . !>

Sekančiais metais turės 
būti išrinkti 33 senatoriai. 13 
kongreso išeina 26 repubilko- 
nai ir 7 'demokratų atstovai 
Patys republikonai abejoja

monių krizį, ypatingai gele
žinkeliuose. ..■-

. ALBUMAS
Betoj lietuvių šeimynoj ne-1 Anglijoje laimėti, jei ten Įe- 

yri-ZT -A Jvoliucija ir įvyktų. Anglutoj lietuvių šeimynoj terasi , ‘

Ltetavos didžiąh veikėją at.Įdf ™>ka atskurti vilką 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai . Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos. Albumą.

Kaina $3X0.
/ ?1WDXRBININKASM ........ T
866 Bn»dway, So. Boston, Man militarišką kalbą, kurioje

avies.

ITALIJA—VOKIETIJA 
SUSIPYKO . • 

.Italijos NapoleęnasMuso
nini išrėžė labaLsmarkią ir

7

bių fondas dar neturtingas. 
Nuo jo lėšų pertekliaus pri-
klauso, "Darbininko” gyvu
mas, nes to fondo lėšomis at-7 w . • r w
j------------■-------------------------_L

autoriams. ^ Kas to fondo 
svarbą įvertina, tas jį remia.

Nenuilstama mūsų orga
nizacijos veikėja, p. O. Jan- 
kienė paaukojo šiam tikslui 
$£00. " ; / T-; : ' 

Už gerą auką ir gerą širdį 
tartame ačiū. * - .'

‘‘DARBININKAS” RAŠI-
puoš ’v

“Dąrbin'mkas” žada įvai
rėti. Juk ižnoma, kad sun-: 
ku staiga patapti tokiuo, ko- 

• Keista, Jungti Valst. kon- IdUoTšiandieiiiiiis centras , ir 
narių dauguma norėtų jį ma
tytį tam reikia daug darbo. 
Kad ir kiek tektų dirbti, bet 
tuo,kas dabar yra nesitenkin- 
simė. Yra manoma, kad jei
gu pirmyn nustojama žerig- 
ti, tai tada ždngiania ’atgals 
Mes tam tvirtinimui nepasi- 
dupsime. 1-oji L. D. K. "S.1 

tiems Stėi- 'ktiojia pasižadėjo hupfcfltti 
p*'V įVt4* “Dari).*’ naują gražų'šriftą

lyginama geresnių, rašinių
/

vr !

- f

ar jiems pavyks paimti savo 
pirmykštes valstijas.

gresas ruošias prie' didelių 
yinkmų,. o mes nejuntame. 
Kodėl ? Ogi todėl, kad čio
nykštė opozicija; yra valsty
binio nusistatymo ir nesiko- 
lioja, kai Lietuvos opozicija.

i Lietuvos politikai turėtą pa 
i simokinti iš Jungti Valst. po 

litikų. Tuomet* būti; Valš
' fybei’geriau: 
Jtiau. ” *‘ b

v •

r

WNWKAS”TIK ‘0ARmMiNKAS,T3
Tęikįa žinių apie Lietuvos- darbo žmonių vargus,tšl

• ir pasisekimus. Vadovauja darbininkams jų supki©j J 
kovoj.su besočiu kąpitalii ir visokeriopa priespauda.. 1 
Nurodo darbininkams1 jų įeises ir kelius ąptid^ra^^

-- nuo išnaudotojų sauvalės; Plačiai rašo apie “1
t priimtus naujakurių^ darbininkų ir kitųdarbo žfiro® 1 i 

;nių reikalus liečiančius- įStatymus. - Teisingai apaašd
. vyriausybės ir savivaldybių darbus. Talpina: gjnžių/ė| 

ir naudingų psšiskaityįųjir -sępiesiamč ir jauzuff J 
^.-rnems. \

Ir tie darbo žmonės* kurie trokšta geresnės &teu. 
ties,' kurie kovoja su varau ii neląupfmis,—tie juntf. 1

• gili pasakyti; kurios naudos ir paramos jiems teikia
r “Darbininkas.” Jis jųjų geriausias prietėi&ri j

daa Irjūs trokštate geresnės ateities, tad-visinettti*** į 
dėliojant skubėkite užsisakyti “DARBININK4«^ ’^ 4

‘‘DARBININKO\’--~kaina meUrfrig litai, 
metų 4 litai, Amerikoj, Anglijoj dvigubai.

“DARBINTNKO’Miedakcija ir Adminištriži J 

ją Kaune, Nepriklausomybės Aikštė 2a Nr.

-1 ♦

v '

' .:i e

M* V 1

X *■** ,

kovoj.su


i jhnuo įžangos pinigai skiriami
30 suvargusioms šeimynoms Wor-

noę

T:
J J.

« 4

tias 
po 

jisparų sv. Anoųs® parap.'^ve 
ainėje. Visi nariai esate kvie- 
iami dalyvautai

Warcesterio D.-D-jų Tarybą. 
:T;Ui ~ 
dos komisijos.

eestery.
.• t» cr:y Kviečia visus. 1 £

A L R. K. Federacija ir
_____ r 'L. •. v*. M____a-k.

Ųž valdybą pasirašo 
is komisijos, narys r

. Į 
T^-1 : ' >.. ‘ t / ■„ • ' j <

1 Ifetnvos JįaUUkų V-Jo Kongreso 
aąraiyjM- fctaomi 11 peduo- 

lietuvių katatttūj vi-

». ^arijatas“ ■** *

KA r ' c
OT&Stinl.1

į’ Centro Valdyba kiek galė
dama stengėsi įgyvendinti 
^revoliucijas, kurias buvo-pri- 
Jfemęs’ - paskutinis katalikų 
^kongresas.
r ^l) Lig Šiol dar ne visai pa- 
Jyįko įvykdyti rezoliucijos, 
^kurios pageidau j sTvišasTka- 
UąĮikų organizacijas suburti 
I ’jvieuumon. Tai pilnai įvyk- 
'rdytf nebuvo galima, nes ne 
'įviso sorganizaeijos stengėsi 
^palaikyti artimesnius ryšius 

Centru.' j. : ■
2Tį Ligšiol dar ne visos ka- 
likii or^ąhizaei josiyra susi - 

faseritralizavusios pv. Jiįoza- 
’įžocm 'draugija?- **

Ne visai įvykdyta ir re- 
Mdįųci ja, nustatant valsty
bė ir popiežiaus santykius.

4) Rezoliucijos dėl spau-, 
■dps visos įvykdintos. .....

5) Rezoliucija dėl bažnyti
nio giedojimo dalimis jau i-

: Vykinta,. suorganizuota Šv. 
Ml&ilijos Draugi ja, o dalimis 

vykinama.
f 6) -;f. Rezolicija.; blaivybės 
į Mausimu vykinama.

W. Labdarybe vykinama, 
1qek leidžia aplinkybės.

y .vi Jtezoliucija, kurtąja no- 
šūregūliuoti padorumo 
dąs, daugumoj įvykin

L M**

>«;< i

iorauš

. Sausio 3 d., sekmadieny, 
kongreso dalyviams. Bazili- ko^vo^p^^įfdos.

Pirnids 91^ml. B0 min.,H kur ve^lį slfi 
ŠVi Mišia^ cdebravo ir-Šv, 
Komuniją [dalino J. E. -vys
kupas Kąievičius ir antros

• i&ž ktirJyčMi^' 
si dk- 'fi. arldv.

‘T
II '

jf

X"

ir užšimušĄi? 
nežus policijai, udvežė-jį 
vadinamu Moligue-^avaiiyč^^ = 
Į la venyčių nuvažiavo: vienas^ ^ t 
lietuvis graboriųs ėr-janrišdiA^ „ 
jo kūną. B^t uš tnle llaikųoiŠ / *- 
taip vadinamo coroner <oflšo 
lefonuota kitam lietuviui' g®a*~ 
b6riui,'-kad‘ jis jo*— ButkašĮs 
lavoną paimtų. Tas nuvaiža- 

lavono nerado^ tai tuoj pra- * 
hešė'Į coroner ofisą <■ apšet .
Tai tuoj liepta pirmąjam; kad 
lavoną atvežtų tuoj atgal į’U; 
vonyčią. ' Šis paklausė--— su
grąžino Iavoną. BeL.Jpasirū- 
pinokad tą lavonąirjo konku
rentas negautų..;^TaksButkų 
pa 1 a id o j o žy d as j?rhboriuS.But-A 
kuš buvo labai šaunus*asmu^ir . 
vienkart turtingas. Tai nevel- 
tui ir tarpe graborių už jo, la
voną tokie efgeliai iškiioi ^ilr 
žmonės pasakoja; k&dtaavisas 
ergelis jau yra ntvaizduotasriet 
paveiksle. Sako, kad yra ar
tistiškai padirbtas ? paveikslas 
tokio turinio; Butkaus Javpnas 
guli, iš vienoj pusęs jį. Iink: sa
vęs traukią angelas, vo- iš kįioš 
pusės :— velnias, įr įje .vįeųas 
ant kito kumštimi^ UŽsimpjęn Įr 
vieno graboriaus, atvąįMasfy- , 
i-a angelo vede, o kito — veįpio 
veide. Gale to visko turiu pa- > 
žymėti, kadetą viskį,' taįk ‘f ’na- 
šventinimą” ’ _ ' ,
“ bažnyčios^ ’ ’ .kaipo i r ergefl^už 
Butkaus lavoną girdejati" iš 
žmonių lupų — 7* ----

1 .<£•>•■ i '• z
■ • 1 >
■ •f ! i

liukų 
uVistj’ū^ęitininks 
enaspumųjų || 
rius prof: PK

T tuomet dar ykutejo 
iįęti sįąptaįįr todęEpTaciau 

j.os veikimas negalėjo pasi- . 4 
tikšti. ; Dafrartmm laiku 
“Pavasario’*1 Sąjunga turį 
patraukusi savo eilėsna dide- rį 
lį skaičių geriausio Lietuvos!; 
jaunimo. Viso narių skaito 
arti 50,000. Veikia pasiskirs- : 
čius rajonais, kurių yra virš 
400. 'Tūri savd liaudies uni
versitetą ir suaugusiems 
gimnaziją. Leidžia laikraštį' 
“Pavasaris” ir “Jaunimo

• J ’ . .
Vadas.” Organizacijai va
dovauja prof. Dr. Eretas. 
Daug padeda dirbti studen
tai ir moksleiviai ateitinin
kai.

3. Ūkininkų Sąjungą į- 
kurta 1918 m. Bet palyginti 
taip trumpu laiku spėjo stip
riai susiorganizuoti ir pa
traukti savo pusėn žymią da
lį Lietuvos ūkininkių Turi 
385 skyrius su 10,000 su vir
šum narių. Rūpinasi ten
kinti ūkininkų, ypač ekono
minius reikalus. Visuose 
Lietuvos kampuose turi įstei
gusi pieninių, javų valymo 
ir kergimo punktų, kredito 
bankų, aprūpina ūkininkus 
žemės ūkio mašinomis; trąšo
mis ir tti Apskrituose turi 

r, savo ąj------------ -
•' ■. ■-JF- -h...

L. D. K 
į tuoj po 

urašoini at- 
atši- 
sčiai

• RaStihinkė

suruos.Tf7isi na

»

.. PmĮ.AnigLPŲtAt PA
. Čia tai pas mus —. Philadel- 
phijoj paskiausių laiku du .la
bai juokingi šposą? įvyko^Kąip 
man žmones apie juos sakė, tai 
ir aš čia taip. atpasakosiu, ši- 

k tai pradedu, klausykit! South.- 
, iečių, nezaliežninkai, kad turė
jus vietą kur pasimelsti, misi- 
pirko cįiktoką namą. O fįu Ųį- 
deli šposininkai, čia jųjų vardų 
neminėsiu,, tik . pasakysiu tą, 
kndyieųųčia visi vadina neza- 
įiežnipkų vyskupų, o antrą r— 
“patriarku,”l.,sumajiė iškirsti 
šposą, juokus —“pašventy t i 
nezal iežninkų ‘ ‘ bažnyčią. ” Na, 
ir kad būtų drąsiai, gerai siurb
telėjo. Po to — vienas iš seno, 
išmesto kati liuko, padarė kodil- 
nyčią, pridėjo degančių anglių, 
kokių ten mirdinčių smilkalų, 
o kitas paėmė butelį mūnšainės, 
kaipo, “šventinto vandens” ir 
nuėjo abu “šventinti bažny
čią. Ir priėję prie tūlo namo, 
mat, jie apsiriko, vienas pradė
jo smilkinti, o kitas su mūnšai-, 
r.u šlakstyti ir abu, (lptyni$kiu 
giedoti,; Žydai tą pamatę, išsi
gando, išbėgo laukan ir sako: 
— Niu, ką jūs čia dabar daro
te?! — Malčat! vienas tuoj su
riko,—mes pašventinam “baž- 
.nyįį!K;f\ ..
u Žydąi nustębo. Ir kasžin 
kuomi viska^ būtų užkibai- 
g«ą. jei tad.4įp>tkžją lattę.
‘.‘eer«n»mj^r neužeitu/ 
vadinamas Philadelphijos Ka- 
ralius ir nepersergėtų juos, kad 
jie apisriko, ne į tą vietą pa- 

, puolė. Tai nezaliežninkų “ąug- 
štį dvasiškiai,” keikdami,, iš 
piktumo, kad apsiriko,- nuėjo 
Šalin nuo žydų svetainės, o.kas 
ten tikrai žino — rasi, galir si
nagogos — žydų maldnamio. 
Vienok, baigant apie tą, turiu 
pažymėti, kad taip tas “vys
kupas,” kaip ir “patrijarka” 
yra geri, dori, prakilnūs žmo 
nes, ir niekam blogo nedarą, 
vien tik juokdariai, šposininkai 
tai ir viskas." .....

» .t »; t.* * *
Dabar kiįas dalykas, vien

kart yra įr juokingas ir rimtas. 
Dalykas tame: Čia, mūsų mies
te, gyveno vienas jau gan me
tuose viengugis, kurio pavardė

T~----- ---------1

šia ■ organizavimu mokyto
jams įvairiausiu kursų, viso-

vų khy^nų skaityklų ir 1.1. 
.. 7^- (?imndsttko3
ir Sporto -Feder&eija įkurta 
1922 m. federacijos tikslas 
skleist rąetbna|ę kūiįo kultū
rą Lietuvoje. Turi daug pa
sisekimo mūsų ateitininlaio- 
se :iT/pąvašaJWnkuose< į Vi
soj Lietuvoj turi 60 skyrių- 
kliubų su 3000 narių. ; Visi 
skyriai- turi įsigiję reikalin
gus sportuoti -įrankius' :ir 
daugelis skyrių turi savo 
nuosavias aikštes.

8. įvi Kazimiero Draugi
ja įkurta 1906 m. Leidžia 
knygas, laikraščius ir tt. Tu
ri savo spaustuvę, kelis, mū-, 
riniuš namus. Nąrių 4,000, 
Taip pat sayo’.ąrityje, dar .be 
šitų organizacijų veikia: 
“Saulės” Draugija, Šv. Vin- 
cęnto pavargėliams
šelpti Eiraugija,. L. K. Mote
rų Kultūroj Draugija, Šv? ■•i*-*- . / < /•

išąs celebrąio; 
Matulevičius. |

Po pietų, apteF ^t vąl. dide
liais būriais* žmonės ytd pra- 
de$a TUmanšO salėn,
4 vai. 15 min., Prezidiumui 
užėmus sayo viętd, posėdis 
vėkpradėdainas. 

*:•••■ ' y ~ J <.«■ f 5 I‘
4 * “Žibuko’.’ pranešimas

“Žiburio” draugijoj įstei
gėjas pral. įŠtaugaitaš daro 
pranešimą tos, draugi’jžė- 20 
metų 'jubib^aIišrĮU’oga| ^Ži
burio”. draugija įsikūrė Su
valkų krašfę, kur buvo pa
lankesnės sąlygos "veikti, ne
gu kitose Lietuvoj dalyse. 
Bet tame krašte jau buvo) pa- 
sitodes. ir pnest jtybųiis .vei
kimas. - - - - -

.Tų draugijos ‘♦‘Sietynas,” 
‘ ‘ Artojas’r buvo bepradedą į- 
leisti visuomenėn šaknis. Pa
galiau atsirado neva neparti
nė “Šviesos” draugija. Iš 
karto norėdama pritraukti 
daugiau žmonių į savo pusę, 
ji to nepartvviškumo darląi- 

>et kai^Mgntotarįdau- 
jo pr^ $a^ik^ Bižn^ią 

ir tikėjimą. Tuomet katali
kai iš jos pasitraukė ir sutvė
rė savo draugiją “Žiburį.” 
Nuo to laiko kas kart “Žibu
rys” augo, stiprėjo, o “Švie
sa ”nuolat silpnėjo. “Žibu
rys” pradėjo stropiai rūpin
tis jaunimo švietimu, steig
damas sayo gimnazijų -bei 
šiaip visokių .mokyklų, rūpi
nosi seneliais, steigdamas 
jiems, prieglaudų, ir vaikais 
— steigdamas darželius. Da
bar “'Žiburys” virto" didele, 
žymia draugija, laiko daug 
gimnazijų, mokyklų, kuriose 
auklėja tūkstančius jaunuo-

Katal”draugijų apžvalga
< j t£ ' į

Po šio pranešimo; kun. Dr. 
Usaris nupasakojo mūšų ka
talikiškųjų organizacijų pa
dėtį, visas jas trumpai api
budindamas. - Švarbesniijjų 
veikimas k / J .

1. Ateitininkai šiandien 
pasiskirstę trimis dalimis: 
ateitininkai sendraugiai, 
ateitininkai' moksleiviai ir , * -f

ateitininkai studentai. Atei
tininkų moksleivių yra skait
lingiausia dalis. Ji turį virš 
50 kuopų su daugiau kaip 
5,000 narių. Geresniam išsi
lavinimui bei išsiauklėjimui 
kuopos pasiskirstė dar ma
žesniais vienetais — kuopelė
mis. Beveik visos kuopos tu
ri savo knygynus, chorus, 
ąįygų orkestrus ir tt. Stu
dentai ateitininkai tampriau 
susiorganizavo, įsikūrus Lie
tuvos universitetui. i Dabar 
turi dvi draugoves, (Kaune 
ir Dotnuvoj) Lietuvoj ir' 5 
draugoves' užsienių unitersi- 
tetuose. Įtarių virš 500. Vei-

L4-'. !
y ; ’5 :: A ■* -T’ K J t

įB- 1 ’’ ■
16 d? vasario š.’m. įvyks pa- 

m?flėjimW LIettfVbS"Nepriklau- 
soiuybės.- Vakaras-bus įspūdin
gus visais atžvilgiais: bus pra
kalbtos, į teatrus, ilainos, dekle- 
maeijos. ^ra kviečiami visi' 
vietiniai ir apylinkės lietuviai 
dal yvauti tame vakarėlyje. Į- 
žanga visiems veltui. Progra
mą išpildys šv. Kaz. par. cho
rai —didysis ir mažasis.' .

/Rengėjai

f

ir >
*

fc -t *■ »

f

3<>tūrinio Tąš~ 
o lygiai? ir 

M&ilraAŠaiią atatinkamai
HKFOHHOjamK 
’D~n<6ntroliūojąmos taip 
it kinematografų filmoš.

t/ęSy Pasilinksminimu reika
lą .užfiksuota įstatymais, ku
kiais einant linksmintis lei
džiama iki 24 vai.
r Iii) Koednkacijos reikalu 
tik dalimis įvykinta, nes 
toiksta lėšų ir mokytojų, 
pątągum^j įvesta ’ paralelės 
perinukams Ir mergaitėms 
klasės, o kai kun atskirai vie- 
nitas ir antriems kurta nio- 
^člos : r .

Pasibaigus pranešimui se- 
^dlskusijos. .jr. -A 

Diskusijos
■tusijose dalyvauja prof. 

Keinys, nurodydamas visą 
žilę trūktimų Centro dar- 
ifetęfc' ąr) 3?ter maža dėta 
■tttasigų.sutvarkyti savait- 
raseių leidimą, b) per maža 
Informuota užsienis ' apie 
Oėtntos gyvenimą, c) prieš 
Į^dventistų” sektos pa- 
ffl&eistus apie greitą pasau- 
pė g^lą lapelius visai nere- 
įg&otEų d) ne visai aiškiai 
Įtagtatyta Centro santykiai 
K politinėmis organizacijo- 
nfis, fe) skleidžiamas spaudo- 

žodžiu priešų mintis, 
paidirtgai informuojančias 
pWiomenę katalikų gyvėni- 
BtaV ne visuomet rūpestingai 
Rengtasi išsklaidyti, f) mū- 
im -laikraščiams^ ypatingai 
KffiTflščiui, reikėjo duoti 
Įaugiau moralės paramos. 
Ittfodęs dar kai kuriuos 
Bftkitmus prof. vis tik pašte- 
įti, kad. daug yra padaryta ir 
Įtari Artimoj ateityj bus pa-

Fįy 
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sayoągrojion
• ‘ * ’-l

^ija gyvnbja nuo 1908 m. 
1922 m/draugiją buvo reor
ganizuota abstinencijos pa
grindais. Turi 160 skyrių 
Užlaiko 40 • priešalkoholinių 
biunj, kurie visoj Lietuvoj 
atlieka svarbų kultūrinį dar
bą, ruošdami priešalkoholi- 
nius kursus, paskaitas ir 1.1. 
Leidžia du savo laikraščius 
ir šiaip įvairios piiešalkėho- 
linės literatūros.

5. K. Moterų Draugija į- 
kurta 1907 m.‘ Dabar turi į- 
vairiose Lietuvos vietose 160 
skyrių su 20,000-narių. Drau
gija rūpinasi moterų ekono- 
miniu, kultūrįųio bei doriniu 
gyvenimu. Laiko mergai
tėms ūkio ir riaiTnj ' ruošos 
mokyklas; išlaiko daiig prie
glaudų; turi savo knygynų, 
skaityklų,"svetainių, .Viešbu
čių^ taip pat įvairiiiidirbtu- 
vių: audimo, nėrinį, karši
nio- ir tt. Leidžia Savo lai- 
kfašti “Moteris.”^

6. L. K. Mokytoj Sąjun
ga įsikūrė.,1920 m.2 TuH pa
traukusi savo eilešna žymią 
dalį pradžios iraukštešniųjų 
mokyklųmokjpbdj]/. J6s vei- 
kiibas pasirė®fc>a- daugiau-

"-7 .
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NEWARK, N. J.
NedčMoj vas. 14 d. yra ren 

giama parapijos vakarienė šv. 
Jurgio draugijos salėj. Yra 
kviečiamivjs J{ef\yarko lietu
viai. .. . ..

Vąsario 16 d. rengiamas pa
rapijos balius. Visi galės ture-

* - * '■■•’; ; f

t

čiau.
V ii-.'

Į >•

*

*

*

*
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Federacija, Krikščioniškos 
Meilės Draugija, Tretininku 
Draugija, -Jėzuitų Kohgre- 
gacijaį. Mmibnų Kongrega
cija? ' ' L. . ■.' ’

Pasirodo, kad praėjus Di
džio jo Karo audroms, kurios 
atnešė Lietuvai laisvę, kata
likai visose srityse, ėmėsi 
energingai r. darbo. Ir per 
taip neilgą laiką, kada dar 
beveik visos mūsų geriausios 
jėgos reikėjo pavesti valsty
bei 'tvarkymosireikalams, vis 
tik suspėta Įr kultūros srity
je tolokai pažengti. 'Dabar 
turime daugiau dvasios sriti
mi susirūpinti. Daugiausia 
dėmesio kreipkime į mūši] 
jaunimą ir moteris. Jei tu
rėsime gerai išlavintą, iš
auklėtą jaunimą ir tinkamoj 
stovės mūsų moterys, tai ir 
mūsų tėvynei ateitis šviesi 
bus. Z". ■ '*■ •

Kun. F. Kemėšio Paskaita- • •-. *
Po šito plataus, apibudi

nančio visą Lietuvos katali
kų gyvenimą bei veikimą, 
pranešimo .;eina Dr. kun. F. 
Kemėšio paskaita “Aktua- 
lingas Katalikas.” Norint 
eiti į visuomenę, reikia tam 
būti tinkamai pasiruošusiu, 
aktingu veikėju. Bet aktin- 
gtųnas yra .dvejopasrvidaus 
ir išores, kuriuodu abudu ly
giai reikalingu rimtiems Vei
kėjams. Kad pasiektume vi* 
daus aktingumo reikalingas’ 
stiprybės šaltinis, kuriuo yra 
Šv. Komunija, maldos. Šių 
dienų lietuviui katalikui vei
kėjui tenka dirbti sunkiose 
apystovose. 'Tenka pastebė
ti, kad? žmones pradedą ma-

rasi, gal ir si-

o

V v”, I1*» • *r

nezanežnmkii f ;;
j _

pats to riema- .
. *■' T t" •“.» tj;*/* —1--

:: Girdėjęs 
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DETROITU JBHaįL

Detroitas •turtingas' įvairiau
siomis išdirby stūmis, Detroitas 
vienas iš- smarkiausiai gugan
čių miestų visame > pasaulyje. 
Detroite atsitinka. įvairių nau- 
janybių, 
kiasiir

ti smagaus laiko. 
; Kviečią visus’■ 
. _ Kun. I. Kelmelis

♦ J $ 1 it? •. T . i

•Vasario 15 d. įvyks visuo- 
ninės prakalbos paminėti Liet; 
tavos neprigulmy.bė&dieną^Už-

Pakalnis ir kiti. Tesueinie vi* 
si Newarko lietuviai, paminėti 
tautos šventę. .

<. 7 Renginio Komisija

WORCESTER, MASS..
5 ■ AVOrCCsferio lietuviai ■■ ap
vaikščios Vakario 16 d. bend
rai. . J

• - Apvaikščiojimas Įvyks tą pa
čią dieną šv. Kazimiero para
pijos svetainėje, 41 Providence 
St. kaip 7 v. v. Kalbės miesto 
majoras, kun. Vasys, kun. Čap
likas, ad v. Mileris ir p. A. Tu- 
lvs. Muzikalę progranąo dalį 
išpildis abiejų parapijų chorai 
ir “Aušrelę” choras, taip-gi 
gal ir L? Betiks dalyvaus. Tad 
visi malonėkite ateiti ir prisi? 
dėtPprie apvaikščiojimo Lietu
viams brangios šventės. '

Įžanga tik 25 centai, likusie-
• * ir1 *1 '* I / *i? . *

-<--r egose, Visuomenėj jaučiamą 
pasireiškiant doros smuki
mas. Švietimas, daugumoj, 
ateistų rankose. Antireligi
nė literatūra drauge sū kul
tūra vis_ giliau, kasas į moks
leivijos bei liaudies, sielas. 
Šiandien kodperącija ‘ svam
bus gyvenimo veiksnys, liet 
ir šis veiksnys daugumoj so
cialistų rankose. Katalikai 
tik nesenai susigriebė ir susi
rūpino jųoju. Nurodęs šiuos 
ir daugiau mūsų bažnytinio 
gyvenimo T trūkumus, gerK 
referentas duoda ir būdų vi
sam tam taisyti, kol dar ne. 
vėlu. ' - I i y

Pabaigus Dr. kun. Keme
šiui kalbėti prie paskaitos, 
kįla diskusijos, knrioSedaly^ 
vauja prof. Reinys,1 Dr. kun. 
Česaitis ir kiti. Šiuo šios 
dienos posėdis 9 vai. vakaro

(Bus daugiau)

UŽmokSjoni $1,000,000 nžUiU'a CtUk 
cara-Bromide:Qulnin’o delt<y,,'ka<l‘.tei ge
ria tįsias išrastas ' badas gydyt , -^aUi. 
Hill’s sustabdo Šaltį į .24 valandatL Jis 
sulaiko grip^ į 3 diena&:: t

Veikia . pilnai.- Netik,. sustabdo Šaltį, ; 
bet iSmcta lauk jo nuodus. Paliuoatioja 
vidurius — Stfvikrina visęr kfimą. Jis sd 
tveria spėka atgaivint jūsų gyvenimą.šaltis dalykasTrintas Kartnet .ifr S»l: 
Šio priežasties miršta vhS 150,600. 
dėkite ir jūs kartu su Šalčiu. Neleiskir 
te jam įsikibti. Sulaikykite jį šd' HJIPa,. 
Turėkite-po. ranka.; Kno. greičiau.-jūs 
pradėsit, tuo .greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiekos'įjarduoda 'HiH'*. • 
Tikrai OsuK ^<1 i-; ■Kaina, 80c

INDĖ
■ sopavtiilihi

žiau belankyU bažnyčias, ap- baigiasi.
sileisti kitosM

-
tikybos pnfei-

• ?

JEIGU NORI ŽINOTI kas dedasi Didi Britai ;
, nijoje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

SKUBI “IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vieninttis lie

tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britaiūjoje. JAeiaą 
kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams 
gyvenantiems Didžioje Britanijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina Įvairias žinias 
kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpMyąirias apysa- 
kas; feljetonus, įvairins straipsnias, ift'svetimų kal
bų vertimus, ir šiaip visokius lengvus pasiskaity
mus, todėl yra mylimiausias darbo Žmonių laikraš
tis. < » . r :

— JOKAHCAVISVR VElkTAPATI: 
...... • . .. • ..

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei . : 
metų 6 Šik,'3 mčn. 3 šil. ir 6 penai. ,,,4 .

Atnerikuje! ifetams 3 doleriai, pusei u®*ų $L5D, .
S mėn. 90 eentų. ’ ■■■■.■.■ . . 1

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų,
3 mėn. 7 litai. : 1

Redakcijos ir Administracijos antrašas?“IŠEI- ,.! 
VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Egiinton Str. Glasgow, -j 
S. Scotland.

A .
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žyli nrekkm ie- 
taip., kaip

; parodu:. ■>>>£
Detroito lietuviai apsi,

Visose riiiėstb dalyše ir B 
į . po visus karhpus-, bet a 
L. fe IJėtroite gyvenančiu 
E>> w :&

stiprino visas
Sugrįiimųi leidimų ir kitt» 
informacijų kreipkitės pat

mo Savininkas: — To- 
as pažįstu publiką.

M* [r *

_ kKIĖuJmb —

ll J

Ne, nenorėjau, te-

,&rybę. Tai tuom žvi 
’fninMtdf tdionijoj :*;«įį 

dalijama, kad vadai pi 
i Babtų smarkiau.

: M ■

t.:, LENINGRA©. — 2^;jęo- 
Imunistai *val<lininkai rūsti 
kaltais pasisavini fne vaįftv- 
Mhio taftoj jife ttpDThulihia- 
ti kalėjimiu - :Tutfs atsįįŠfi 

atto

1AŠ JteA W iW 
MOTERIŠKĖ ‘ ’

Žavinti gražuole — atsako į- 
simylėjęš. v ’ •
' Nedor&vės viršūfte — atsako 
teta Agotai

Geriausis bičiulis ir draugas
— atsako jaunuolis.

, Netikusi Šeimininkė — atsa
kė’^etiovės s^ininkas. _
- Braižus malonumas — atsa
ko viengungis.

Geriausiojipirkėja — atsako 
, kojiniu pardavėja?.

Mano sūnaus nelaimė — at- 
saką «nytSL • ,

Ligoninės, centras — atsako 
, , ...^ . C
' Tas pat, kuo ji buvo nuo ąjtl- 

m“ »>*- a*
C1US. * < f

-4-,T-i
*.itx
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MŠoinini

Į ’ 4 (fcAjLlXAITŠKAŠ) f-
414 Broą4>vąy,So.,B

TK!Xl g-3101^ »*t a»

Draugystes 
rvenčiausioS

uftĮĮR&SM.-,, i ~ ~ ĮgftC»U. Jįęa i

MDZIŲ VAIDINIMAS-1 
mądieny, vasario 14 č&e- 
Į&JBetrapar. salėje, 7 vai. 
“Drimdri-Drimdzi^ vai- 
11 programą įeina du yei- 

dainų pluoštas. 
įĮ^kanktiųikas pakank 
įTakų patriotinių liaudies

>T - > T ’ • ’ • .'. 1 i. i T
ąriai katalikai, teisybė 
uolesni, ’kiti šaltesni, 
boj buvusieji nariai y-

■ i* "'-n '■'* s’ -'.

Pradžia 7:30 v
Dalyvaujanti bal:
diržą. Taipgi bus valgymų, gėrimų ir visokių linksmybių 
praleiskite progos paŠlmkamintr.

'VAKARIENb
ai *škairi4' fr linksmą 
ienę ręngik Cambridgc 
^Nekalto Ptaš. Pane- 
Petičiausios parapija, 
.sekmaidenio vakare 
ėšios, pobažnytinėj sa- 
^ol4,lW 
ymętina, kad tai įra- 
f penkiolika. metu sū
rių ..parapijos gyvavi-

bus dar įvairaus paindrgini- 
mo kaip tai ;dainelių,-prakal- 
bėlin, na ir minkštu skaniu 
gėrimėlių j ; V isi dVakarienę!

a šeimyny, J 8 kambarių. narna? -*u, v> 
improvementabv. šgyrlum šlkie-

• Sekmadieny didis kon 
VaL po pietų, 6:30 itt 8:30 ^a 
"^"Mekvienk pirmadieni i

EĮizabethfN. J.,
z ., Vairio j, 1926, ■

. / Ž08InslėePl.
“Darbininkas^’’ '
366 Broadway, ,
So, Boston, Ma$s.
.. i > • • • ’ • ■ JL ' ' j\ ■

Gerbiamas Redaktoriau:— < ., 
, • Prašau - Tamstos! patalpinti 
redaguojamam .rląikraštyje se
kančio turinio laiškų t z < .
į s ‘čDartuninko  ̂’ 11 No. iš š.m.

k Bostcm 3422-R. * i
Rronlslava Ctynfenjį 
\ Itosbury. Mass. • 
StanJuliote, \ 
Sol Ėoritati. Moša I 

tMlzgirtlfeiė, 7' r. 
Ut>So.lBoston, Alaat 
įlais kreipkitės J pith

JSMfcSfcfciftŽnej 'Bena
Žilinskaitė, Jonasknuburls, Elena Xn- 
vadnusknitė ir ktt& 'Bilietų kaina 75c. 

ir 50c. 'f
. 7?u^ dueįifįjį kvartetą i

r ATEIKITE ’Į’TfiEdlĄ 9 
TARPTAUTINĮ. ‘

dainų kontesta 
.^'YMPHbMY. 
' ; HALL ...

Aye., Boston « 

fASAtl O. 22 a>.lE2< Ą 
Jurgio7 WasMington7o°giinimo 

U J Hienoj!
PIRMADIENY. 3 vai. po pietų

Ūniv.ra ULB 
KO” NAMV
Mil

kuli* gauti ženklus bažnyčios^ji būsiąs salės.Bau- 
in eorpofe. * -/ drovės ehoiss.”; .Nors po virš- 

”-T įKp. Valdyba minėta korespondencija pasira- 
4 „ šes.kaž koks p< Vietinis, -mes

AVENIU -VAKARE esam:linkę manytų kad tasai P- 
laprasti LDKS. 1-mos Vietinis esąs iš kokios nors Azi- 
šokiaiant Septintos ję<j ąr kur-kitur paeinąs lauki- 
•-Vįųi Lašininskai bus nis kadangi jis netik kad neži- 
MĮsį2ų.‘zpakftrti. ;ir; sal- no tikro dalykų stovio, bet drįs- 
gėrimais - dantys iš- ta įvairių nesąmonių prirašyti. 
O kas nebus ant mi- Tad mes .pareiškiant,'kad’mu

lkių, .tai lašinių apsi- sų choras niekad nemanė ir ne- 
negalės visa nakti už- mano skirtis nuo bažnyčios ir 

-J. ‘ t^lėi'ritįųmčtaš p.’Vietinio iš
StMtflt iš Charlestfiil sjrei'Sktmas'y^ grynas mėlis

■ . . - -■-»■■ prassiiiiMiyffias." ” ■
Mm nBMliam i rf-.Będaktoriau, wi-,

. imti1 -mūsų aukštos pagarbos VUDYMI ADRFSli p^kirną _ _

i-r:- Symphonij<&'Vargonų p; > 
A 'Solistas A W. SNOW - 
Rengia., (įtenimtyį^ryiee, 
Boston ir Women’s Mumcipal 

^Eeague. K 
Dovanos- laimėjusiems ehbrams 

JS250M $15d.OO ir $50.0Č^ 
BUS TAUTINIAI ŠUKIAI SU

trijų šeimynų Ir kraųtž^ raJgom-i4 i J 
(lfffktų ir daržas <lel trijų ganųlžių. Ga- fl 
Jima pirkti ir nemakančiajil prie biznio. « 
bet jrreitai gali išmokt. Kreipkitės j H 
‘^rbintok^^^ Br^ul^ So.-pOfų I

Rengia Moterų Apšvietos Draugų 
UTARJDNKp, VASARIO-TEBRUAEY J 

, f- SĖTUVIŲ SVETAlN&m>[ 
npas E ir Silver Streets, .. Soui|

‘ vakare, GrajisAlf. ŽVINCįl 
^•gans “praisus” tie, kurie' 

ir

Į “Darbininkų^' sk&tj 
rėmimas, tai barbinti] 

pratimas. ';fV


