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buvo.jaunų, ir

priešakyje.

Frederick

PASMERKĖ KARINĮ 
LAVINIMĄ

Havajų salų universit 
studentai pasmerkė įvedi 
priverstino karinio lavini 
mokyklose.

teismas tokios mielasird, 
turbūt nepripažįs. Brolz 
vra vedęs ir turi du vi 
Pašautas neregis dar 
gyvas.

džiusiems žmones. * Dabar, 
kuomet sužeidžiusieji. žmo
nes gauna menkas bausmes, 
tai automobilistai nėra gana 
atsargūs.

SUDEGĖ. MILIJONIERIUS 
CHICAGO.

B. Pearson, 30 m. amžiaus, 
paveldėtojas $2,000,000 su
degė hotelio kambaryje. Bu
vo taip: jis su savo draugu 
valkiojos po kabaretus ir pu
sėtinai nusigėrę sugrįžo va
kare į hotelio kambarį. 
Draugas nuėjo gulti, o mili
jonierius cigarą rūkydamas 
sėdėjo minkštoj kėdėj. Tr 
užmigo^ o cigaras nukritęs 
ant minkštos kėdės tuoj ją 
uždegė. Kadangi milijonie
rius buvo girtas tai taip mie
gojo, jog greit nepajuto. O 
kai pajuto tai buvo pervėlu 
išsigelbėti. Jo draugas pa
juto gaisrą, bėgo lauk ię ge
rokai apsvilo. Gaisras kam
baryje buvo greit uŽgesvtas. 
Tasai vėlionies draugas poli
cijai papasakojo kai p viskas 
dėjosi. ‘ '

kapitonas ir jūreiviai tardo
mi. Nuskendusio lai voki tus 
pasažierius išgelbėjo žvejai. 
Gal ras, kad Vandvcko laivo 
kapitonas ir jūreiviai kalti.

NUTEISĖ MIRIOP
Leningrade Rusijos val

džia nuteisė miriop 13 žmo
nių, intartų šnipinėjime Es- 
tonijos naudai. Iš viso to
kiu intartu asmenų vra 40.

BUVO RENGIAMA REVO-

pliauškalams
vių išgarsinimai ne tik žemi
na lietuvių vardą, bet kenkia 
lietuvių darbininkams. A- 
merikos visuomenė įgija la
bai blogą nuomonę apie lie
tuvius ir tada sunkėja lietu
vių gyvenimas šioje šalyje. 
Dirbtuvėse ir visokiose vie
tose amerikonai įgaus apie 
lietuvius tokios nuomonės, 
kad nuo lietuvių reikia kra
tytis, kaip nuo choleros.

Bimbos teismas prasidės 
vas. 24 d.,

gerb. kun. Ste 
ponaitis iš Lietuvos ir “Gar 
so” redaktorius p.'L. Šimu 
tis. Delegatų įvairumas bu 
vo didelis

j PLEKUOJĄ
Meksikas vali 

vieškelį iš Lare 
tinę. Laredoy 
Valstijų rubeži 
kelio pabudav? 
kiečiai nori pr 
Valstijų autom 
ti į jųšalfir jų ; 
kvti. *

kalno daugybės sniego sliir-. 
kimas buvo. priežastimLhalr: 
sios nelaimės. Užgriuvo/^ 
pie 40 žmonių ir jie žvlvou«..5^ 

, :i • " >07 i.’ <4^3
išsigelbėjo kaltu

’ SIPAŽINDAMAS '
NĘW yORK.'^- Ikmkasfc 

Siamąnuiki išsigelbėjo ijį. 
elėjctriki nes kėdės. Jispęreįgį 
tą rudenį. nužudė moterį 
Poleskienę ir jos-lavoną <8^, 
degino- krosnyje. Teismai 
rado jį kaltu ir nuteisęomHi 
riopr Tad jam grėsė? ęleį- 
rikinė kėdę.. Kad nuo josįšN 
sigelbėti, -tai jis prisipažino, 
prie kaltės.- Taip atsitikusi 
jam ištarmė suminkštyta. 
mirties bausmė pakeista ka-> 
Įėjimu iki gyVosgalvos. , į-'X| 
.......... ' 1 j ~ j'Hifc

REIKALAUJA DIKTATŪ
ROS

Vokietijos Reiehstagan 
(seiman) nacionalitų atsto
vai inešė sumanymą reika
laujantį Vokietijoje įvesti

IŠ MIELAŠIRDYSTĖS NU
ŠOVĖ BROLĮ

ALLENTOAVN, Pa.—Nor
mali Farrell turėjo neregį 
brolį. Jis jį užlaikė per a- 
pie 3 metus. Per. pastaruo
sius penkis metus jis, buvo 
vyriausiu laikraščių agentu 
tame mieste. Jis turėjo lai
kraščių pardavimo monopo
liją vidurmiestyje ir per tą 
laiką užcfirbo $21,000. Nu
sipirko gėrits namus ir biu^ 
žujiškai gyveno. Tadai.nu- 
sibodo jam užlaikyti neregį 
brolį. Ir nuošovė jį. Suim
tas aiškinosi, kad tai daręs, iš 
mielaširdvstės. Girdi nėrę- 
giui vargas yra gyventi. Bet

WASHINGTONf, D. C., 1926 
m. vasrio mėn. 18 d.
vos Respublikos Pasiuntinybė 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms visą suinteresuotų asme
nų žiniai praneša, kad Lietu
vos Konsularinis tarifas yra 
pakeistas ir nuo 1 kovo mėne
sio dienos' 1926 m. bus imami 
šie mokesčiai:

Už užsienio pasą arba jo pra
tęsimą vįęnieras metams — 
$5.00. ' ’ ‘ ‘ "

Už leidimą iki šešių mėnesių 
— $10.00.

Už vienkartinę vizą ligi 6 
mėnesių — $6.00.

Už daugkartinę vizą ligi vicri 
nų metų — $40.00.

PASTABA: Lietuvos pilie
čiai nepratęsę šarvo užsienio pa
sų galiojimo turės už praeitą 
laiką'(iki I. III. 26) mokėti se
nuoju tarifu.

PASIRENGĖ STREIKAN
. Meksikos geležinkelių me

chanikai reikalavo algų pa
gerinimo. Per derybas neat
siekė tikslo. Todėl mechani
kai pasiryžo streikuoti ir iš
eis streikai! vas. 25, jei tuo 
tarpu nebus išpildyti jų rei
kalavimai.

ftia'sakyti, kad geriau turėjo 
l>ūt.

Šis seimas yra Norwood’o 
veikliu lietuviu sumanymas, 
o tą sumanymą užgyrė ir ė-1 
mė vykinti Naujosios Angli
jos Federacijos skyrių aps
kritys.

Seimą atidarė apskričio 
pirmininkas, uolus veikėjas 
A. Vaisiausias. Delegatams 
buvo paaiškinta, kaip ši sei
mo šaukimo idėja- kilo' ir 
kaip ji įvykinta.

Po to išrinkta seimo pre
zidiumas. Garbės seimo pir
mininku išrinktas gerb. kun. 
K. Urbonavičius, o seimo 
vedėju teisių studentas A. 
F. Kneižys, raštininkai p. 
S. Bugnaitis ir p-lė Juzė Le- 
onaitė. Pato išrinkta rezo- 
liucijų komisija ir bUvo skai
tytas referatas, iš kurio buvo 
išvesta daugelis seimo priim
tų rezoliucijų.

Ilgą ir platų pranešimą 
padarė L. Šimutis.

Kadangi netrukus bus pa
skelbtas Seimo protokolas, 
todėl čia Skelbiame tik kai- 
kuriuos seimo nutarimus.

Seimas nutarė:
Išreikšti karštos užuojau

tos visoms Lietuvos katali
kiškoms partijoms ir linki 
joms laimėti ateinančius rin
kimus.

Rengti Naujosios Anglijos 
Lietuvių Dieną Vilnjaus lie
tuvių naudai.

Kviesti iš Vilnijos žymų 
veikėją pagelbėti amerikie
čiams darbuotis Vilniečių 
naudai. . ,

Pareikšta nepasitenkini
mas Šv. Kazimiero Dr-jos 
Kaune leidžiama nepritai
kinta šių laikų dvasiai litefra- 
tiira.

Pareikšta nepasitenkini
mas dabartiniu Lietuvos vy
riausybės registracijos įsta-

LIUCIJA
Meksikoj susektas suokal

bis nuversti dabartinę val
džią. Suokalbininkų suareš
tuota septyni. Suokalbis jau 
buvo suadarytaS pereitą: ru
denį. Pirmas revoliucijos 
darbas būt buvęs susprogdi
nimas traukiniu visoj Meksi
koj. ‘ •

HOTELIUI DEGANT, SUDE
GĖ 9 ŽMONĖS

HURLEYVILLE, N. Y. 
— Schindler’s Prarie hotelis 
buvo užsidegęs. Vietoj sude
gė devyni žmonės. Penkių 
žmonių dar nesurandama. A- 
pie porą desėtkų žmonių at
sidūrė ligoninėse. lietelyje 
buvo iš viso svečių apie 50. 
Jie daugumoj iš New Yorko. 
Hotelis buvo vertas apie 
$60,000.

MIRĖ ARCIVYSKUPAS 
CIEPLIAK

PASSIC, N. J. — Čionai 
lenkų klebonijoj mirė lenkų 
arcivvskupas Ciepliak. Jis 
buvo pagavęs plaučių užde
gimą ir nuo to negalėjo pa
sveikti. ' -

Tai tas pat lenkų areivys- 
kupas, kurs buvo paskirtas 
užir<ti Vilniaus vyskupystę. 
Mirė pereitą, ketvergą. Jo 
kūnas gabenamas Lenkijon 
ir paskui bus palaidotas Vil
niuje. r-Ė" Šįaųrės Euro] 

jos — karalienę 
tų Europą— i 
minių vakacij 
Švedijos karalii 
Italijoj ant salo 
nuvyko dabar & 
lienė. j

KARDINOLAS IŠVAŽIAVO Į 
VAKARINES INDIJAS

Bostono kardinolas išplau
kė iš New Yorko laivu Ohio 
į Vakarines Indijąs. Jis ap
lankys didžiąsias salas, ku
rios guli vidurinės Amerikos 
vandenyse. Ten jis išbus 30 
dienų.

KODĖL SMUNKA FRAN
KAS

Francijos ministeris Don 
mer ministerių kabineto po 
sėdyje pareiškė, kad Franci 
jos frankas smunka dėl par
tinių^ ginčų. • .

NUMUŠĖ ALGAS i *
Norvegijos lentpjūvių dar

bininkai buvo į. sįųsfreįkąvę 
kai jiems-norėta Valgas1 Nu
mušti. Bet darbininkai pa
galios sutiko grįžti darban 
ant nukapotų algų ant 10%. PLAČIAI TEBERAŠO APIE 

, BIMBĄ >
Amerikoniški laikraščiai 

eberašo ilgiausius straips
nius apielietuvių komunistų 
šlvkščiabumį Bimbą. > Dėlto 
prieš jį sujudo visoje Massa- 
chusetts valstijoj ir visuome
nė ir policija. Dedama pa
veikslai įstaigų ir asmenų, 
kurie rišasi šiokiu ar tokiu 
būdu-su tuo reikalu.

Bimbai šioje valstijoje jau 
neduodama jokiose salėse 
kalbėti. Teisybė jis- nemoka 
kalbėti, o tik pliaukšti ir 
bliuznyti.

Kaipo šlvkščiaburnis, tai 
Bimba pasižymi, bet kitokių 
privalumų jis neturi. Jis-ne- 
turi jėgos patraukti minias. 
Amerikoniški * laikraščiai 
plačiai beaprašinedami Apie 
Bimbą keistai»• prasitaria. 
Pavyzdžiui praneša, kad 
Pittšfield’e jo — prakalbos” 
buvo policijos uždarytos. Ir 
pridedama, kad prakalbose 
tebuvę 13 žmonių.. Ar daug 
reikia smagenų, kad supras
ti, kad kalbėtojas sutraukiąs 
velnio tuziną (13) žmonių 
mažai tereišika. /

Lietuviams dagininkams 
labai pravartu kovoti prieš 
visokius bimbimiikus,. kurie 
pasitarnauja lietuviams dar- 
bininkamątaap, 'kįaipBimba. 
kurs dabar pateks teisman. 
Šitokia bvla ir-šitokie lietu-

i: \
tymu,.kuriuo užsiregistravu
sieji surišo save ir kasmet 
turi mokestį mokėti, o neuž- 
siregistravųsięji yra liuosi 
nuo to.

Pareikšta pritarimas Ka
talikėj. Centro sumanymui 
siųsti pas Amerikos lietu
vius kultūrininkų, mokslo 
vyrų su paskaitomis, o ne au
kų rinkimu?

Išreikšta nepasitenkinimas 
perskaitlingu aukarinkių iš 
Lietuvos atsiradimu.

Kaip visada, taip ir šiuo
kart Naujosios Anglijos dar
buotojai uoliai svarstė visuo
meninius reikalus. Tuomi 
gėrėjoi verias iš Lietuvos 
gerb. kun. A. Steponaitis. 
Žemiau dedame jo žodį apie 
seimą.

ŽEMĖ TEBĖRA JAUNA.
Chicągos universiteto pro

fesorius F. R. Moulton pa
reiškė, kad žemė dar tebėra 
jauna, kad nereikia nusimin
ti, nes jai galas dar toli. Ta
sai profesorius sako, kad že
mė jau išgyveno du bilijonu 
metų, o jai lieka gyventi dar 
500,000 sykių tiek, kiek gy
veno. Geologai aprobuoja, 
kad planetos vidutinis am
žius yra vienas kondrilijonas 
metų. Ta numerį reikia ra
šyti šitaip 1,000,000,000,000,-

| GERAI PAVYKO
J ? Pirmutinis Naujosios An- 

gtijoš lietuvių katalikėj sei- 
. mas įvyko So. Bostone perei- 

tą panedėlį, vas. 22 d.
Seimo pasisekimas buvo 

be galo netikras. Buvo spė- 
’i- ' jama, kad delegatų gal bus 
X - 30, o gal bus ir 300. Bet iš- 
y tikrųjų nei viena kraštutiny- 
T>—bė neatsitiko. Kaip teisybė 
% v yra viduryje, tai taip ir mū- 
. - sų seimo delegatų skaičius 
£ buvo viduryje tarp spėtų 
■4. kraštutinybių.

Delegątų buvo iš trijų val- 
* stijų —ČMassachusetts, New 

Hampshire ir Rhode Island. 
Tarp -delegatų buvo du gar 
bės svečiu — gerb. kun. Ste-

ŽUVO PENKIOS VIE-?į 
NUO LĖS

I)IC’KiNSOX;N.‘D.—W 
tos vienuolvne staiga mirti 
penkios vienuolės. Spėjamą, 
kad jos mirė nuo Smarvės 
malė vos, nes jų kambariu 
buvo tik ka išmalevoti. . :

. j-

NORĖJO NUŽUDYTI .jg 
—majorą; - %|į

Minia norėjo nužudyti
jnrjrti i jos sostinės Bucharestp.r 
majorą, kai jis ėjo iš rotužęg.*. 
Žmonės dabar sujudę, -kad.' 
kilo sumanymas uždėti mo-< 
kesčius ant duonos. 4 .<30

N. ANGLIJOS KATALIKŲ 
* SEIMAS

Jis įvyko 22 vasario So. 
Boston, Mass. Manau, kad 
kas nors parašys smulkiau a- 
pie dalykai eigą. Aš noriu 
tik porą bendrų minčių pa
brėžti. ..............................

Jau ; daugelyje kolonijų 
mačiau susirinkimų, bet to
kiam skaitlingame ir tai įga
liotų atstovų susirinkime dar 
pirmu kart teko' dalyvauti. 
Visur mari buvo malonu ma
tyti tautiečius, besitarian
čius taip tvarkingai ir ener
gingai. Šis seimas padarė į 
mane nepaprasto įspūdžio. 
Čia buvo matyti, kaip labai. 
susirūpinę čionykščiai lietu
viai katalikystės klausimu.

Išrodė, kad čia susirinkę 
katalikystės karžygiai, kurie 
daug kovų su tikybos prie
šais praleido ir kurie pasiryš 
žę. vijiką paaukoti už tikybos 
principus. Garbė jiems! Lai
minga- N. Anglija turėdama 
tokius darbuotojus!

Pažymėtinas taipgi ben
dradarbiavimas čionykščių 
lietuvių su tėvyne, o ypač 
užuojauta Vilniaus lietu
viams. Išrodo, kad čionyk
ščiai lietuviai tik kūnu vra 
Amerikoje,^dvasia Lietuvo
je. Vailo N. Anglijos ii etn- 
viai kataHkaį!

Kun. A. Steponaiti*

PASVEIKO ;
Prezidentas Coolidge buvo 

sunegalėjęs, turėjo slogas. 
Buvo atsisakęs bile ką priim
ti. Bet dabar jau pasveiko.

i Napa- AŠTRESNIS ĮSTATYMAS 
įskendo. AUTOMOBILISTAMS 
>ažierių, Ne\v Yorko valstijos legis 
^tralinės latūron ineštas sumanymą? 
ėjhetoli suvaržyti automobilstus. No

Pareikšta pageidavimas, 
kad Federacija skirdama 
stipendijas moksleiviams la
biau atsižvelgtų į jų talentin
gumą, o ne vien į jų “geru
mą.”

Patarta Federacijai parei
kalauti skolų iš tų stipen- 
diantų, kurie mokslus baigė, 
o nesiskubina atsilyginti.

Nutarta uoliau remti ir 
platinti katalikišką. spaudą, 
p kadangi Naujojoj Anglijoj 
“Darbininkas” yra vieninte
lis katalikų laikraštis, tai jo



apie 200,000 I

kad tą pačią. naktį tokioms, 
pat žymėmis pavogtas

000,000 fctų,? Jemeną — apte 
12,000,000 litų, kiaušinių —

Į. Mes. vieni >Kudinrirt autos 
sargyboje. . Bet, duos, Die
vas, mūsų idėjos įkvėps pa
siryžimo. Parsidavėliams ne- 
pasiduosiih<vadžiojami nesi- 
leisim. •7 i - <

LENKŲ. KARIUOMENĖJ 
ESANTI DIDELĖ 

NETVARKA .
J VARŠUVA, 1-29 (Elta). 
Lenku Seimo atstovas Mi- 
chalskis šeinio biudžeto ko
misijoj pareiškė, kad Lenki
jos išlaidos' kariuomenei su
daro 60% vi£ų imamų Lenki
joj mokesnių. Michalskis to
liau nurodė; kad lenkų ka 
riuomenėj esanti didelė ne
tvarka.

mo susisiekimo
t '• ii — W ‘ — • 1 — i

SSR
Sesutei Adelei 
tau sesutei . ;

numato* kadUrt- 
Efsieji į kontrolės zoną 
likai čia pat bus-pakei-’ 
"t Lietuvos piliečiais, 
i bus leidžiami lydėti 
Nemuno tėkmės iki 
Mos uosto tik tam tik- 
i |>flflydovains, beri nr 
M1 kaip po vienąkiek- 
irtransjiortui. Iki pat 
ėdos be pasikjhitiihp 
Ė^Ss punkte galės lydėti 
ft» 1 jiettir'urrtMttrtrttrt 
Ipgag personalas. Ir

apie “Studento teises” Na 
čia Jau pakako! Mes dar ąt

PRAHA^ t I 29 (Elta). 
“Centrai European Obser- 
vėr” žiniomis, lenkų susisie
kimo ministeris pranešė sei- 

komišijai, 
kad geležinkelių biudžetas
1925 metų gruodžio m. ir
1926 metų pirmiems 3 mėne
siams turi 24,000,000 zlotų 
deficito.. Tam deficitui pa
dengti ministeris patarė pa
daryti lengvatų prekėms 
pervežti.

bandyta atgaivinti. Parito- .- 
dė esąs dar gyvas, tik nusto
jęs žado?. Ajne tai sužinoju
si policija pradėjo daryti pfe- 
tikrinimą, kas per asmuo, iš 
kurkeliauji ir kbr jo arklys* ' 

fUTežimitr Sakant jo pėdsa- , 
kuXJ' išČjušriS'miesto, šilely/ ’ 
rastas ^nukinkytas arklys be 
pakinktipįrprijiStas prie ve- |

SUŠALO VAGIS
Esant žiemos šalčiams, čia , 

Anykščiuose gatvėj ’prie gy
venamųjų trobesių apie 6 
vai. ryto buvo rastas: sušalęs 
žmogus be jokių dokumentų, ’ 
rankose turįs pakinktus. 
Tuojau jį nugabeno į arti-: 
įmausi Jgj’v.ąnamą ir tenąiį’

1924 metais* dur‘Irivūriejr * 

mūsų- arinijoš karininkai •— 
Birtavičius ir'KazKiiiaš išėjo 
iš Kauno i kelionę apie, paė 
šaulį. Jiedu jau-buvo perė
ję vakarti Europą, Afriką 
ir skersai Ameriką. Bet čia 
atsitiko vienam nelaime: 
sunkūs parėjimai- Kordilje
rų kalnų ir torpikų miškų 
taip susilpnino vyt.leitenan
to- Ant. Kaziūno sveikatą, 
kad jis pradėjo spiaudvti 
kraujais ir pagaliau mirė.

Kitas keliauninkas p. A. 
Butavičiuš, netekęs savo iš
tikimo draugo, vis tik dar 
nėrajiusiminęs ir ketina ei
ti toliau į Japoniją, Kita jų. 
Indiją ir Australiją, iš kur 
jau ketina grįžti Lietuvon.

Žinia apie vyt. Įeit. Kariū
no mirtį Kauno sportininkų 
tarpe sukėlė gilų liūdesį.

< s; Dar vienas rūpimas daly?? i Z 
kasar.civyskupo J. Marile ‘ .•■»< 
ievičiaus atvykimas Lietuvos : 
Bažųytiųvs. j provincijas- su?< 
tvarkytų* Mat, norima r 
daryt daugiam, rvyskupijųo / 
į bene ū) su arkivyskupu Sos
tinėje.? Juk baziliką jtm^no 
jau kelerimetąi,, esam Kepti- ■ 
klausoma valstybėj i tat turii 
me sudaryt atskirą bažųyti? . 
Uę provinciją.- a- <
; Kas čia įžymu-e kad į&b; 
Tėvas/ padaro- draugišką žy^ 
gįu—:kiunčU taums atstovu ; 
nekokį savoartimą kardino* 
Ui, bet visais atžvilgiais mue 
sRj žmdgiĮ,';juo pasitikt Jufc 
yisi atmename Jo Ekscden- 
cajos vyskupavimą Vflmųjesię - 
.Mes Čia šventai tikime, kad. 
dar paregėsime Jį vėl ViL

Išauš toji diena, kaip iž-' — jį 
sfuso mums netikėtai ir pfcg / 
nepriklausomybės šventė.
 A>

UŽSIENIAI SIŪLO LIETU 
J VAI NAUJŲ PASKOLŲ

; 4 t ; . • .i . ’ L • ’ ' . . • J

Vyriausybė ims paskolą tik 
grynais pinigais

’ Užsienių paskolos klaftisi- 
mas vėl ima virsti aktualiu. 
Lietuvos vyriausybė yra.ga
vusi keletą naujų rimtų pa
skolos pasiūlymų. Vyriau-

^yybfe,Uzsieny.i^iąv^es.yiy 
zaąįyąžiųoti į Lietuvą.miško 
plukdomo reikalais bendra 
tvarka. Tokios valstybės pi
liečiams, su kuria Lietuva 
neturi nei diplomatinių, nei 
konsuliarinių santykių, tai
syklės taip pat .leidžia Lietu
vos .konsulatams ir atstovy
bėms .duoti leidimus, jęi ztie 
piliečiai patieks pakankamų 
įrodymų, kad vykstą Nemu
nu plukdomojo miško reika
lais. "Pašto telegra^> kores
pondencija plukdomojo miš
ko reikalais, siunčiama iš to
kios valstybės arba adresuo
ta į tokią valstybę, su kuria 
Lietuva neturi pašto telegra
fo santykių, bus priimama ir 
siunčiama Lietuvos pašto te
legrafo įstaigų esamais ke
bais.

tas sušalėlis yra vagis.; Su 
juo taip ąįsifike: atlikęs U- 
tenosLalėjirųe bausmę už va
gystę keliavę namo ir; eida
mas miesto gatve Utenoje ra
do pririštą prie tvoros į pa
kinkytą arklį. Sužinojęs, 
kad to arklio savininkas užė
jo į smuklę susišildyti ir te
nai besišildydamas užtruko, 
ilgai nęgąlyojęs įsėdo į[ veži
mą ir ątvąžiąv.o per .kelias 
valandas į?,Anykščius — 35 
kilom. Nukinkęs arklį nešė
si pakinktus į miestą, matyt, 
parduotų- bet nepasisekė. 
Buvę plpnąį apsivilkęs.ir su
šalo, ; Nugabentas į, apskr. 
ligoninę išdėjo apįę 3 pa-;

jEidama ; Klaipėdos kon- 
Eaacija. Lietuvos vyriausybe, 
aip jau trumpai minėta, 
askelbė taisykles (4 4 Vyriau- 
ėbės Žinios” 214 Nr.,), ku- 
iomis suteikia laisvą tranzi- 
ki Nemunu plukdomajam 
Hskųk? Tranzitinis miškas, 
nant taisvklėmi&> leidžia- 
ms-.piukdyti sieliais ir lai- 
aas be savo varomosios jė- 
šfc-(baidokais)Už plukdo- 
iątranzitinį mišką neitas 
Užmanei muito, nei šiaip 
iki^-r‘m6kesmų, išskyrus 
iihdenškelių rinkliavą, kuri 
(&ustiidesnė kaip imama už 
įetos miško , plukdymą van - 
įįįskelių rinkliava, ir pluk- 
BftTgriam miškui bus taiko- 
la bendros plukdymo tai-

v^aiįfjt tz^lgįms f>ą|ngioims 
sąlygomis. Tikimasi, kad li
gi paskutinės Seimo sesijos 
pb'ad&os paskola* jtfu' būs te
tikrinta ir Seime apie ją bus 
galima kalbėti kaipo apie re
alų faktą.

Paskola bus Iengririk ganx 
ti, pavyzdžiui kad ir iš Ang
lijos, nes Lietu vok prekybos 
santy^ įi.
padidėjo 1925 metais, Lietu
va ekMpęrtavo Ąngbjon įvai
rių pivlfių iiž irti 
litų, kas sudaroipie 24% rietenos gyventojo arklys su ve 
y?>bl!išUėk^porioš‘ Mgi, po1 KĘST
Vokietijos didžiausią pręky- Tada jau paaiškėjo, kac

Pręgapasitaikė. Sti|deųtąį 
Rojalistai sumanė paversti, 
Universitetą savo mitingams 
turgaviete: ėmė kabinėti 
‘‘prp^stą’,’, |)iąe$< j^sįao 
sprendimą sų^audj’t. komų; 
nistą-žydą, nukovusį mūsiškį 
kareivį. Tos rūšies žudynės, 
žinokite^ pas'musTnebe nau
jiena. Komunistų partijos 
sairidininkai dažnai iš keršio 
ar jšrokavfrho nukauna 'j iems 
nepatinkamus žmonės; anuo-, 
met visus nustebino žiauriis 
Aleksos’ (atvirtusio ; komii- 
ųišto) nūžiidyTnaš, kur ‘ aiš
kiai matės siundyto jai iš 
Maskvos, dabar vėl žydas 
Jubileris nukovė kareivį. 
Taigi, tokiu veidmainingu 
stud. sociabstų protestu vif 
suomenė labai pasibiaurėjo: 
žmonės, kurie tylėdami šyp
sojos, kai. Rusi jo j Če-ka be 
teismo žudė taikstančius mū
sų brolių,, drįsta apsiputoję 
protestuot, kai Teismas bau
džia mirti .plėšiką ; aišku, ta
tai jiems nepatiko vien todėl, 
kad jo^komunisto būta. , . : .

Qko žiūri Universiteto vy
resnybe ? Ugi leidžią kabot 
tam valstybės priešų “pro
testui.” Dar daugiau :< lei- 
džia.stud. socialistams su-

; Apskritai, Rusai’ j au’hėbėf- 
tokie nesukalbami. Ką jie ir • 
daro iš pasąlu žalos, tai bet- - 
gi dangsfcri taikingumo kauk 
kei} Būdami kaimynaiypik- 
tuoju gyvent negalimo. Teks-’ 
mums ūžmegst su jafe'pla^ią* 
mums užmegst su jai^pfečifj?1 
prekybinių santykių, o paš-l 

’kui.. . jie sugrįš į demokraM 
neš kornunizmas išsi- ’ 

■kvėpė, išgaravo/ ir, faktinis? < 
'imant, jų valstybė kubire to-i •’ 
!kia pati, kaip ir kitdš. . > >
' . ’ . f ! f: i ♦' 1 • ’ ' • f . t 1 
i . > ‘ i ■*. < ■■ i • r

į PavUsaką ■ rinkimai į Seir ■ 
iią.:. Partijos iiūasi agits(ci-r 
įoš. 1 Labai- svarbu; kad d&- ■ 
bar; ’kai risis Svarbiausi-pO*- < 
karinio pasaulio pėrsitVar- 
kymo klausimai,1 • prie ivairi. 
džids vairO-istoVetų krikščio^f 
nių blokas; 4 seni darbininkai,' 
laimingai vedę Lietuvą ipet' 
■sunkų gyvenimą; Nes tai, 
ko esame'pgriįūję:i¥ kairių
jų; puses,’ neleidžia: jais! pša- 
sitakgtt / Miems i faddžią

fer čia Icalba parsidavėliai, 
kurių tikslas mums aiškus- 
įduot mus iii intemaciona- 
liui...

Ir, tautos garbei} studenti
ja atliko tai, ko nedaŪojo 
vajdžia: neleido išniekint vi
daus priešui savo salią, him
ną giedodami išvaikė tuos 
parsidavėlius. Iš to kilo 
daug pasekmių: visų pirma, 
Universiteto Senatas ieškojo 
kaltų. Gėda pasisakyt, kaip 
čia jo veikta... Jis pastatė 
lygioj padėtyj ir valstybės 
priešus, ir gynėjus... ’ Nu
baudė lygiai sunkiai... Kir
to ausin tautiškam jauni
mui... Tik išgirdęs karčių 
nusivylimo žodžių, pirmykš
tį savo sprendimą pakeitė, 
pasikakinęs tautiečių atžvil
giu vienu... papeikimu! 
Graudu. Labai, labai sunku. 
Na, ir apsivylė Senatas, už
tardamas Lietuvos priešus! 
Kodėl ?

Mat, atėjo metas rinkt Ti
ni versiteto Atstovybę (2-3 
XII). Išrinko ją tokio są-

kąsątthdtoausiM

4 cj h ri5* • < c.rri'S
Turėjome ' Kaune nfepaJ-1 

priašt# sVfetį --LXRusųfti&iėžt|ib.k 
reikklų ministefį,!

-aplankymo, pasekifijįj,*

tarnautojai, tiirėdami frika- 
lo 'pąrinaudofr tarp' Varviš- 
kių ir Učiechos Neriamo pa
krantės juošta, ‘turės* gauti 
Varviškio policijos viršinin
ko tam reikalui tam1 tikrĄ 
leidimą. Nukentėjusiam nuo 
-avarijos plukdomajam miš
kui apsaugoti galima bus 
naudotis pakrantės juostą, 
bet tuo atveju to miško 'tar- 
nvbai'reikės tuo j! mėldųotis 
artiiiiiaūsioj 'policijos įstai
goj ir apie ištikusią nelaimę 
padaryti pareiškimaš. Sie^ 

; tių transportų palydovai ir 
baidokų tarnautojai, atplau
kę su plukdomuoju mišku į 
Klaipėdos uostą ir netrukda
mi perdavę kam reikia tą 
ijnišką, tuoj iš Lietuvos turės 
išvykti Išvažiavimo: vizos 
^rba leidimai bus gaunami 
Klaipėdos guberiiatūroj- ne
mokamai. 1
' Visi, kas plukdys Nemu
nu mišką, turės tiksliai lai
kytis Lietuvos įstatymų įr 
visit taisyklių: ir įsakymų 
plukdymo ir vandens- tvar
sty mo reikalais.Atplukdy
tas į Klaipėdos uostą franzi- 

. finis miškas, nedarant jokim 
skirtumo dėl jo likimo, visais: 
atžvilgiais bus traktuojamas

• kaip ir Lietuvos miškas, i j J

į ......... 1
sta^k8 ateitininkai, 5 tąuįi-f 
įlinkai, o kiti 11^-“protestą • 

bloko/ tairiiut komu
nistą Ira^džhinkij —'žydų 
mišinio. JTėko feUfeit‘plttnb: 
posėdžio; ‘ • y

. - • . , « - Mj t t \ * I

■ Ir štai, 7 opozicijos atsto - 
,yij (maį,,^ įį’dai /suBjlaįįcė) 
vardu paskaitoma deklaraci
ja, kuria atsisikonui 'dirlk 
bendras darbias su* ateitimi!-5 
įais ir tąutiinhkaiš! ‘ Reiš; 
,kiąJ— atvira kova;5 Tuo'pa
čiu kartu- jie sugebėjo sma
giai įžeisti1 ir? Universiteto 
Senatąpir-Ttektorių prof. 
Avižoių (netgi * ją pažiūrų 
žmogų!) Bet užtat ir laimė
jo visišką panieką: pats Rek
torius viešai pasisakė, kad 

' tas jų žygis ,eąąs jam lyg.,. 
šalto yan<įen^ ^ti^Įinę, • Su,- 

1 laukė iš sąvo globojamą! J}ie 
gi atiikęA žy£aį laikosi neit-, 
imliai, bet, žinoma, palaiko, 

'^airiuęsii^.

ų MumS'iši visa; to; žiiioma, 
maža vargo: turėdami dau-. 
gumą,: veiksime savo keliais. 
-Bet nejauku, t kada pamatai 
draugir.tarpe priešų. Ir ko«. 
įių .priešų^' Nupirktųjų! 
Kodėl visas jų turgus buvo 
sumanytai & lapkričio#. - Ar. 
ne todėl, i kad žtatai „raudono - 
sios RusijosMik&ktuves, kad 
tuo .metu, visur rengiami pa- 
sišiaušimai, kad ir yuos spy- 
rč.pasirodyti! -. -Faktų įrody-: 
ta^ kas. įkvepia juos veikti. . ■ 

Matote, brangūs užjūriui 
tautiečiai,, .kokių tamsių šer 

yuošt Universitete paskaitą, turį mūsų . vadinami,
4 4 kairioj i! ” -O ? juęs palaiko, 
iii- .visi žydai, . kurjeris .Lįetu-, 
ya nerūpi,,kaip nerūpėję jų, 
sųg^itojįįig^ją.gų^e U

■softlbj ties Uciecha 
:>ičszonoj bus įleidžia- 
ukdomojo miško savi- 

įgaliotiniai, eks- 
jds įstaigų atstovai, 
omojo miško palydovai 
ininkai, jei jie turės do- 
atas savo asmeniui, pa- 
i ir . savo ryšiui su 
įtortioju mišku;-įrodyti. 
Mci^vĮmią^atplukdyto 
čtr&flportąųkoritrolės

—apie 6,000,000 litų, paperą 
— apie 3,200,000 litų, lęnių 
—- apie 700^000 litų, prekėms' 
vynioti popierio — apie 630,-- 
000 litą* kartono—apie 500,-' 
000 litų,. sėmenų kaločių — 
apie 75,000 lt, ruginių ir 
kvietinių sėlenų — apie 80,- 
600 H., štilių — apie 260,000 
litų, odos (neišdirbtęs) — a- 
pie 1,000,000 litų, šerių — a- 
pie 133,000 litų, degtukams 
šiaudelių 
tų, sortiruotų skarmalų—a- 
pie 860,000 Utų, avižų — a- 
pie 700,000 litų, vikių — a- 
pie 660,000 litų, .sviesto ■ 
apie 400,000 litiį ’ dobilų sėk
lai — apie 400,000 litų, rugių 
-r-apie 180,000 litų'ir 1.1. \

! Prie Lietuvos ^>irmųjii 
prekybos ir pramonės rūmų 
yra kuriama anglų lietuvių 
sekcija. Sekcijos statutui 
paruošti yrą išrinktas kbmi- 
tetas iš penkių prekybininkų 
ir pramonininkų. Pirmas 
kalbamojo komiteto posėdis 
įvyko penktadienį, sausio 29 
d., kuriame dalyvavo ir Lie
tuvos konsulas Londone p. 
K. Gineitis. . .

Tokia sekcija jau gyvuoja- 
prie Londono prekybos; rū
mų ir nemaža gelbsti preky
biniams santykiams .tarp 
abiejų šalių stiprinti, n > •

MUtį MŪSŲ KARININKAS

Žmonėse jaust šito dalybų 
įupratimas* Žino/ kokį pat 
yojų parsitrauktų, dr tod^tl 
nemano valdžios pakeisti, -in d 'y

Tik, tau saulutę, . 
Mamyte aprinksiu! 

Tik, taudainutę, ’ 
Vakarais dainuosiu;

Tik, tau sesute.

Žvaigždele žvdėsiuj

{ . M ’ *" i1 f4 - ' L; '.i/’.l .3’

> ■ , * . z. # '

i Ką ,rašė tųjvykių metu 
kai r io j i mu^ų spaudą--4.4 L įe- 
tuvos Žinios” *f .^Socialde
mokratas” (ną^ ir žydų lai- 
k raščiaiį),—-; tipuos į, žinote. 
.: ems męs ątrodem ir.pieši-, 
kai, ir degutiųinkaL ir chu
liganai, — žodžių, sunaudo
jo visą plūstamų ž(/iįfcių rin
kinį. O meluoti tiek prime- 
lavo, kad mums pakilo ap
maudas: jiems mes ir, girti 
,i. . A.': S? .-

buvome, ir revolveriais gra- 
sinome, ir pogromus ruošė
me.. . Tokia nekultūringa 
mūsų kairioji spaudą. ' By
los. teismo bausmes, nieko

z- . ’ • • •; -■<neboja t— vien šmeižia, šmei
žia ir šmeižia... Bet truks, 
tautos kantrybė, j ir tuosyk 
liaudžiai, pamokys juos gy
venimais!. Kas kitam duobę

/ s J***



Paaiškėjo,

Priimta ir vai

“Darbininko’ 
raportuoja ad 
- priimta.

e prašomi smarkiau, negu b 
kurs dabar yra paskelbtas.

lat primušdavo jo vaikus, 
kartus į konsulo butąaųėti

$511.00
Pasibaigus sesijoms,. gerb. 

kun. P. Juškaitis atkalbėjo 
maldą, o pirm. J. Jaroša uždarė 
suvažiavimo sesiją.

Suvažiavimo-vedėjas —
J. Jaroša, 

Raštininkas — J. červokas.

uz
$6.50, pikniko pelnas 

$136.05, pikniko 
$142.15, už

są
Pasirodo neįvykęi 
jama vykdyti.

e) Vakarinių kursų steigi
mas — neįvykęs. >, .

f) Pageidaujama Adminis
tracijos pusmetinė . atskaita. 
Paaiškėjo jog knygoms nesant 
peržiūrėtom, nebuvo galimy
bės spauzdinti. Dabar knygos 
peržiūrėtos ir atskaita pagei
daujama.

8) Skaitomas O. Jankienės 
pasveikinimo laiškas — priim
tas.

9) Vasario mėnesyje pradėti 
vajų naujų narių prirašymui 
prie L. D. K. — priimta.

10) Buvusio išvažiavimo 
Lowell, Mass. raportas su. pa
dėka rengėjams — priimta.

L D K. S. SEIMAS
• •

. Centras buvo pranešęs, 
kad L. D. K. S. seimas i vyk
siąs gegužes pabaigoje, ar 
-birželio pradžioje. Laiko ne
bedaug, bet vieta galutinai 
nenustatyta. Kad tą klausi
mą išrišus, centras prašyti], 
atsiliepti tų kuopų, kurios 
norėtų pas save seimą turėti.

Širdingai ačiū aukoto
jams! •

leidžiama laikyti savo iSo- 
kyklos. Tuo tarpu Tilžėj nie
kas nedrįsta lietuviams net 
išnuomuoti salės jų šven
tėms,-nes už tai gręsia val
džios represijos. Neapykan
ta prieš lietuvius skiepijama 
net vaikams. Lietuvos kon
sulas Tilžėj turėjo kreiptis į 
gimnazijos direkt. net oficia
liu rąstu prašydamas su

ka, A. Vaisiauskaa, P. KisieliSi 
A. Vinciūnas, J. S. Vinciūnas, 
J. Sutkus, < v. Janeliūnas, R 
Jakutis ir V. Jakas.

22-ros kuopos, Brightoų, 
Mass.—V. Gendrimas, J. Rau- 
daliūnas ir V. Sereika.

97-tos kuopos, Loveli, Mass. 
—V. Paulauskas.

6) Neatvyko šie delegatai: 
Petras Morkūnas ir K. Kiškis,

» __
1-mos kuopos, V. Lepeška ir A 
Daraškevicrus 8-tos kp., & Dir- 
sa22-ros kuopos.

7) Skaitomas pereito suva
žiavimo protokolas.

a) Protoklas perskaitytas ir 
pribūtas su maža finansine' pa- 
tąisa.\
~b) Pereito suvažiavimo nu
tarimai ir įnešimai skaitomi po 
punkčiai ir atatinkamų komi
sijų raportuojami.

c) Laikraščio 
padidinimas — 
ministratorius -

d) Straipsnių rašė jų konkur- 
raportuoja Pr. Gudas.

Pageidau-

PRAKALBOS

Šiame “Darbininko’* nu
mery paskelbta prakalbų 
maršrutas. Kuopos prašo
mos tas prakalbas įvykdyti 
ir gerai išgarsinti. Prakal- 
bininko kelionės išlaidos bus 
nedidelės, tad centras prašy
ti} iš kuopos lėšų atlyginti, 
nes centras tam tikslui atlie
kamų pinigų neturi. Pra
kalbomis visi bus patenkinti.

Sekretoriatas

drausta kalbėti telefonu Jieįi 
tuviškai, o už pasikalbėju^ 

Vydūnu lietuviškai Tilžei 
gatvėse buvo sustatytas 
tokolas. v •‘••-■.'t

Jei taip elgiamasi su drau-. 
gingos kaimyninės valstybes, 
atstovu, tai kas daroma sų 
paprastais mirtingais kita* 
taučiais, klausia laikraštis. ^ 

■-*- • _ - - ...t

Tokiomis aplinkybėmis ne-< 
ebėtina, kad daugelis lietui

duota $70000: — Rinitą/
15) Kuopų raportai.
1- mos kp., raportuoja V. Ta- 

moliūnas ir V. Valatka.,— Vei
kimas eina geryn; kuopa auga; 
nariai stengiasi prikalbinti 
naujų narių; finansinis stovis 
pusėtinas, nžsibrięžė kad šu-* z ■
rinkti $500 ię nupirkti naujas 
raides.

2- ros kp. raportuoja Jaskele- 
vičius. Džiaugiasi kad kuopa 
gerai gyvuoja. Turi daug na
rių; ūpas geras — priimta.

3- čios kp. raportuoja K. D. 
Akstinas. — Dirba kiek gali. 
Ateityje ir-gi stengsis pasidar
buoti sulig išgalės. • .

8-tos kp. raportuoja J. Smil- 
gis. Kuopa turi apie 100 na
rių; dirba—platina “Darbinin
ką;’’ remia centrą ir .ateityje 
taip pat smarkiai darbuosis. — 
Priimta.

22-ros kp. raportuoja J. Rau- 
daliūnas. — Nors sunkesnės są
lygos kaip buvo keli metai at
gal, bet rankų nenuleidžia, tik 
deja kad neperdaug žmonių e- 
sama. — Priimta.

. 2.00

. 2.55,

. 1.25

. 4.20

.200.00 

. 50.00

. 48.50

.200.00

Priimta.

L.D.K.S. N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMO PROTO

KOLAS
1) L. D. K. S., N. A. Apskr. J 

pusmetinis suvažiavimas įvyko 
sausio 31,1£>26 m. parapijos sa- i 
lėj, Windsor St., Cambridge, 
Mass., 1:45 po pietų. Pirm. J. 
Jaroša atidarė suvažiavimo po
sėdį ir paprašė vietinio kleb. 
gerb. kun. P. Juškaičio atkal
bėti maldą. Delegatams susto
jus,, malda atkalbėta.
__ 2J_Sesiiu ^vedėjais*, išrinkti 
šie: pirm. J. Jaroša, padėjėjas 
j. Glineckis, rast. J. Červokas, 
maršalka V. Širka.

3) Liet, tautinius trispalvius 
ženklelius delegatams prisegio- 
jo panelė P. Sutkiutė.

4) Pirmininkui paprašius Į 
mandati] komisiją trijų narių: 
P. Gudb, K. Vaičiūno ir A. Na
viko. Mandatai peržiūrėti ir 
pasirodė pilnoj tvarkoj.

5) Delegatų suvažiavo 33 ir 
atstovavo sekančias kuopas:

1- mą kuopą S. Boston, Mass. 
Pr. Gudas, Juozas Guzevičius, 
J. Červokas, Vincas Valatka, 
Andrius Zaleckas, Matas Šei- 
kis, Jonas Galinis, Juozas Pet
rauskas, Jonas Glineckis, D. 
Jankauskas, A. Navikas.

2- ra kuopa, Montello, Mass.
— Juozas Balevicius, Jonas 
Jaskelevičius, Povilas Gotau- 
tas, Kazys Vaičiūnas ir B. Ta
mulevičius.

3- čia kuopa, Norvood, Mass.
— K. D. Akstiną sir K. Klima
vičius.

8-tos kuopos, Cambirdgė, 
Mass. — J. V. Smilgis, V. Šir-

paklojo $50.00 Tuos pi- 
nigus paveda specialiai 
“Darbininko” gerinimui. 
Bostoniečiai tuomi nesiteu- 

z kiha; jie sako, kad jų tiks
las bus tada atsiektas/kai 
“Darbininko” raidės bus ge
riausios už visti Amerikos 
laikraščių šriftą. Kad bos
toniečiai tą “šposą” pada- 

. rys, mes neabejojame, o gal
vojame kuo jiems organiza
cija atsidėkuos.

> » Šalę tos aukos, susilaukė
me ir kitos aukos iš Cleve- 
land, Ohio, 51 kuops. Kuo
pos raštininkas M. Paliulio- 
nis, pinigus siųsdams, rašo: 

“Siunčiame $15.00, kaipo 
auką L. D. K. S. reikalams. 
Matėme, kad kitos kuopos 
prisiunčia po $5.00 ar $10.00, 
bet mes taip pat matome, kad 
reikalas svarbus, todėl siun
čiame kiek prašyta. Mūsų 
kuopa niekad nebuvo pasku
tinė, tai ir dabar nenori nu- 

, sileisti.”
Clevelandiečiai labai jaut

rūs žmones, todėl jiems L.

vių slepia savo tautybę ir va-^ 
dinasi vokiečiais. Autorių^ 
sakosi, galįs nurodyti 
eilę nepadoriausio elgesio su * 
lietuviais pavyzdžiu, bet 
norįs minėti pavardžių, nesrg 
tai sukeltų prieš juos repre^ 
sijtj. Skundai valdžiai 
ko negelbsti, nes juos tiriįįVi 
tie patys žmonas, kurie p&r-^t 
sekioja.' • ■ -

' > - T r —iJjžg
Baigdamas autorius nurą^ 

do, kad vis dėlto lietuviai į 
esą Rytų Prūsijoj lojaliausi^ 
savo valstybės piliečiai, jįę“^ 
tereikalauja atatinkamo so£ 
savim elgesio. Ne daugiau^ 
bet ir ne mažiau.

• • •' ■ *■> *■ aa

Vėjas plačiašakis ■ 
Debesėlius vaike— « 
Šaltam rudenėly 
Liepužėlę draikė. -

Klausyt-paklausysiu 3 
Vėją plačiašakį;
Ką liepelei sakė į J
Šaltam rudenėly.

•Krinta ašarėlės, 
Blaškos kaspinėliai:
Nėra paguodėlės — :
Verkia liepužėlė...

Apkabinsiu galyąįr.
Sušukuosiu plaukus—* 
Nešiu dovanėlių, ' 3
Aš tavęs palaukus* so

Nusijuoks saulutė, 
Pasės spindulėlį; .
Žaliam beržynėly . 
Užkukuos gegutė.

Prasiskės žiedeliai 
Apdainuos vargelį/ 
Sukraus vainikėlį .
Puošis liepužėlė... \

Joninių Paparti^

Lietuvos Šveicarija, 
1920—XI—15 d.

V. Verseckas
J. Balevičius _—
J. Daugelevičius
M. Šeikis_______
Už regišterį ___
Už spaudą -------
Už tikietų darbą 
Centrui duota___

aj 2-ra kp Montello, Mass. 
įneša: Kad būtų skelbiami 
Centro valdybos vardai ir ant
rašai. — Priimta.

b) Kad apskritis išreikšti] 
širdingą ačiū Centro Valdybai, 
Redakcijai ir Administracijai 
už pagerinimą ‘‘Darbininko” 
visu atžvilgiu. — Išreikšti pa
dėka atsistojimu.

c) Kad visos kuopos turėtų 
po vieną ar du LDKS. narius, 
kurie išrinktų užvilktas narių 
mokestis. — Palikta pačiom 
kuopom tą atlikti.

12) Įnešimai iš vietų.
a) Kad būtų išnešta užuojau-

t

tos rezoliucija Pennsylvanijos 
streikieriams. — Vienbalsiai 
priimta, ant vietos parašyta, 
perskaityta ir nutarta paskelb
ti artimiausiame “Darbinin
ko” numeryje.

b) Kad reikalui esant, kuo
met patys strėikieriai šauksis 
pagalbos, tai remti visomis iš
galėmis nukentėjusius nuo 
streiko L. D. K S. narius.

c) Narys mokantis tiesiog į 
centrą kur yra kuopa, kad cen-

.kespjųs senąįsavo raštinin- 
jfkątiiš esą įmokėję. Toksai 

apsireiškimas stato keblion 
į padętiji. centrą- Centrui sun- 
jį ku žinoti kas užsimokėjęs, 

kas nę, jęi apįe tai vietos raš- 
tiųinkas nepraneša. Kas ta- 

į me jrnltas mes nesiimame 
X spręsti. Mums, tuo tarpu 
-. apeina organizacijos tvarka, 

;■ todėl nuoširdžiai prašytume 
kuopų raštininkų įmokes- 

... nius skubiai siųsti centrui, 
kad centras be reikalo ne- 

$ siuntinėti] paraginimų. Ta
tai reikalinga ne Centro Val
dybos ir ne sekretoriaus am
bicijai, o mūši] organizacijos 
labui. > Minėti apsireiškimai 
nariuose sukelia nepasiten
kinimo ir dezorganizacijos. 
Tad juo greičiau pašalinsi
me* visokius trūkumus, tai 
tuo labiau mūsų organizacija 
stiprės.

f

AUKOS CENTRUIę.' Z < • - ’ •

■į; Aukos nenustojo plauku-- 
į4 sios. . Stambiausią auką su-

ščiai pradeda rašyti apie vo
kiečių elgesį su Prūsų lietu
viais. “Jaunakas Žinąs” į- 
dėjo korespondenciją iš Til
žės, kur plačiai nurodo, kaip 
vokiečiai elgiasi su savcrlau- 
tinėmis mažumomis. s Pra
džioj autorius pastebi, kad 
vokiečiai parastaksu dideliu 
trukšmu gina kiekvieną vo
kiečių reikalavimą kitose ša
lyse, tuo tarpu pas save jie 
neigia elementarines kitatau
čių teises. , .

Toks mastas vokiečių ypač 
taikomas lietuvių gyvento
jams rytų Prūsijoj. Jie ne
turi nė mažiausių teisių. 
Kiekvienas jų tautinis judė
jimas aiškinamas kaip pneš- 
valstybinis darbas. Autorius 
nurodo, kad vokiečiai net ne
pripažįsta lietuvių tautinė-“ 
mis mažumomis, tai esą su
vokietinti prūsai. Taigi, a- 
pie bet kokios tautines auto
nomijos suteikimą ryti] Prū
sijoj negali būti nė kalbos. 
Vokiečiai net . atvirai pasisa7 
ko, kad Weimaro konstituci- 
jos 113 paragrafs, kur kal
bama apie tautinių mažumu 
teisų apsaugojimą Vokieti
joj ,esąs paklaidos vaišius.

Tuo tarpu lietuviai Prūsi
joj nedaug teveikdluja. Jie 
nori, kad jiems leistų laiky
ti pamaldas lietuvių kalba, 
kas jiems dabar nevisuomet 
leidžiama. Jie reikalu j a, kad 
jiems būtų leidžiama vystyti 
tautinė kultūra.

Autorius nurodo, kad vie
nas lietuvis buvęs labai* nu- » >. • » j ' r r . a • v _

Kun. A. Steponaitis pasek- < 
mingai pasidarbavo 21 vasario * - 
š. m. Nashua’oj ir LavrrenceL’<J 
Ateinantį trečiadienį (24-11-20^ 
kun. Steponaitis turės paskaitą*^ 
apie kultūrinį stovį Lietuvoj*’ 
Lawrence po vakarinių pamąt- ■ 
dų, o Lowellyj.-bua 26 vasai^b^ 
vakare. . . . -
r- - - - -- - - - -

tro raštinė praneštų apie tai 
kuopai ir grąžintų po 5c. į mė
nesį nuo nario, 
jog artimesnes kuopos taip da
ro ir tą teisę duot kitoms kuo
poms, kurios kreipsis tuo rei
kalu prie centro. ’ <
- d) Netalpyti skelbimų kores
pondencijų ar vietinių žinių 
formoj be mokesnio:— Pagei
dauta kad administracija to 
prisilaikytų. ‘$

e) Kad “Darbininko” šta
bas neremtų laisvamanių.—Pa
uškėjo jog netiesą būk štabas 
remia ir rasta nevertu disku- 
suoti.

13) „Pertrauka 10 minučių. 
Visi atstovvai eina į bažnvčia 
laike palaiminimo Švenčiausio 
Sakramento.

14) Apskričio.’, išvažiavimų 
rengimo komisijos raportai. — 
J. Jaroša — pirm., J. Glineckis
— pad., V. Jakas ižd., išda
vė raportą, o Jacevičius pa^

Ą - ’ z ‘ * -7

N. A. Lietuvių Katalikų Seimas, buvęs So. Bostone-Vasario 22, .1926, karštai pritarė uoliai rei 

“DARBININKĄ” IR L. D. K. S.
» ' ‘ f -

Tad visi veikėjai visose kolonija 
kada pasidarbuoti šiame vajuj 

-iiii i»wūw n ssiMaaaMSĮmmBEMMym

Tik Jaskelovičiui pasisekęs 
darbas, o kitiems ne. Ir auto
matiniai liko organizatoriai tie 
patys. - ?

17) Nauji sumanymai.
a) Rengti gegužinę 30 gegu

žio, - Tam darbui išrinkta ko
misija iš šių asmenų:

b) 1 kpi.: J. Jarošą, j. Glinec- 

kis, V. Tamoliūnas ir J. Guze-
• y* ' •vičia.

, * c) 2 kp.: J. Jeskelevičius, B. 
Tamulevičius, K. Vaičiūnas.

d) 3 kpj K. D. Akstinas, K 
Klimavičius.

e) 8 kp. V. Širka, A. Vai- 
siauskas, V. Jakas, J. Vinciū- 
nas.

f) 22 kp. V. Gendrimas, j. 
Raudaliūnas.

g) Tai pačiai komisijai pa
vesta surengti ir antrą geguži
nę. . ; H , .
- h) Pagarsinti į “Darbinin
ką, ’ ’ kad bus rengiama L. D. K> 
S. N. A. Apskr. gegužinė, 30 
gegužio 1926 metų ir kad kitos 
organizacijos tą dieną nereng-. 
, . z 5tų. = . . ; • ■ .

18) Kad išrinkti dū delegatu 
į Federaciją, 
dyba įgaliota atstovauti L. D. 
K. S. N. A. apskritį.

19) Kad centras kreiptų dau
giau domės apie spaudos plati
nimą, nusamdydanias nuolatinį 
apmokamą agentą ir pasiūlyta 
$15.00 į savaitę algos su komi
su. Numatytas M. Norkūnas. 
Paaiškėjo kad visiems “Darbi
ninko” platintojams* komisas 
mokamas. O nuolatinio sam
domo agento reikalas palikta 
centro nuožiūrai.

20jj Kas daryti su,tokiais ną-,

Nutarta surasti kas taip dayo 
ir išbraukti iš organizacijos. ,

21) 1926 LDKS. N. A Aps
kričio Seimas . numatytas 
Nashua, N. H. i.

23) Išreikšta padėka atsisto
jimu gerb. kleb. kun. P. Juškai- 
čiui už malonų priėmimą Taip 
pat padėkota LDKS. &-tai kuo
pai ir sesijų prezidiumuL

"22) Pageidauta kad L. D. K. 
S. seimai būtų taikomi kartu su 
Federacijos seimais., •

24) Apskr. iždo stovis: '
L. D. K. S. N. A. A.nuo bir

želio 14, 1925, pirbuvimas:
2 kuopa Montello už 1924 — 

$6.45, 2 kuopą Montello 
1925 
gegužio 30 
pelnas rugpj. 30 
Hoterijos tikietus $240.68, ba
lansas $531.83, sausio 17, 1925
— 10.36, viso_____ ^—$542.19
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nesą nuo-

nasus į paniką taip pat įę cbel 
to, jog valiutos kritimas, ne
žiūrint reformos,: kuri iš- tik- 
hųjų neturėjo čia laimingų, 
pasėkų, kaip tai buvo Rusi
joj ir .Vokietijoj 
latinį kainų nubrangimą. 
baisiausiai apsunkinanti ne
turtinguosius ir turinčius už
fiksuotą pelną sluoksnius.

Dalykai taip stovi* jog zlo
tas, nežiūrint savo auksinės 
vertės, yrapraradęs 50 nuo 
šimčių palyginus su doleriu. 
Valdančios sferos iš kailio » ...
neriasi, kad išrastųvaistų

Nesenai savo politiką per- 
nainęs Worcesterio savaiti
nis laikraštis “Amerikos 
Lietuvis,” Lietuvos Seimo 
lario kun. J. Dagilio prakal
bas aprašinėdamas, sakb: ;

chęvskio programos klausi.
' ■

Visi kalbėtojai sutiko, pri- 
pažmdajni, kad Lenkija yra 
didžiausių. sunkenybių ir p- 
pumo padėty. Iš tokios diag
nozės tegalėjo išeiti tikrai 
desperatiški pasiūlymai, ku
rių tarpe buvo ir labai žeis 
tų. Taip, pavyzdžiui, demo
kratų tautininkų partijos na
rys Glombinskis pataria pa
naikinti tris ministerijas; 
krikščionių tautininkų parti
jai priklausąs atstovas Duni- 
nas pasiūlė' viešųjų darbų 
ministerijos panaikinimą. Be 
to, daug "aMbvų- puolė ini^ 
nisterį dėl žemsė reformos, 
kurs yra-kaltinamas, neteisė - 
tai aikvojęs valstybinius pi
nigus. Iš tikrųjų, šitos mi
nisterijos korupcija' pasiekė 
ta laipsnio , kad prisiden
giant reforma, buvo išdalyti 
parcelaei jo ssklypai. po- 600 
zlotų, už hektarą, -*

Bet skandalas nesibaigia 
čia, priešingai, atstovas Vi- 
žikovskis pareiškė, ir tai ne
buvo dementuota, kad kiek
vienas mokesnių įstaigos 
biuras suteikdavęs neteisėtų 
palengvinimų kiekvienam, 
kurs kreipėsi duodamas ata
tinkamą atlyginimą.

Įdomiausią lenkiškų' dis
kusijų dalį sudaro užsienių 
kontrolės pasiūlymas lenkų 
finansams. Vienas žymiau
sių senatorių Rottensteichas 
nuėjo taip toli, jog pareiškė, 
kad be if svetimšalio patarė
jo” finansų reikalams Len
kija niekados neįstengsianti 
gauti užsienių pasitikėjimo; 
tuo tarpu kitas senatorius 
Adelmanas (krikščionis de
mokratas) yra išreiškęs nuo-

o au- Viskas pasauly kinta. Ga- 
> ats- tingi žlunga, silpni pakyla. 
:omi- Tai jau, matyt, tokios gyvę- 
ciau- ntino reikalavimas, kad vieni 
Len- kitiems turi užleisti savo vie- 

_'.e tas. Žlugo galinga Romos 
imperija, žlugo Graikija, ir 

^im° dar daug buvo- galingų vai-- 
. stybių, kurios visos žuvo; ne- 

gelbėjo čia nė kardas, nė ki- 
kurie karo ginklai, neš “Kas 
kitų kardu kariauja, nuo kardo ir 

mke. žūna,” — taip ^ra pasakęs 
;ikrai mūsų tautos dainius Mairo- 
s yra nis. Juk tokia buvo galinga 
estas rusų valstybė, prieš kurią, 

še- rėdos, privalėjo drebėti vi- 
sas, pasaulis. Ir ką gi ? Gal 

amas jį užkariavo pasaulį1? Gal 
jai nusilenkė pasaulio galiū- 

idety nai? Ne. Ji pati nusilenkė 
^ieiQ tik ne kaži kokiems galiū- 

nams, bet paprastoms, silp- 
•eptą, noms tautelėms—lietuviams, 

latviams, ir kitoms, pirmiau 
jos ir jai vergavusioms. Jos pasi

sakė esainčioktaip pat tautos, 
>arla- Pare^alavo savo teisių,, ir 
jomis yis^as joms buvo suteikta— 
įjteiel .buvo suteikta nepriklauso- 

mybė. Taigi lietuviai atgavo 
1 nepriklausomybę tik ne kar

du, nekruvina kova, bet 
aukštu pasiryžimu, šventu 

B C nusistatymu ir kartša tė- 
Ble, kitaip sakant, 

u, prieš kurį nu- 
lžiniška rusų vai
riam kardas taip 
, nes kardu tik 
l galima paverg- 

dvasiniai.gi jos 
aip buvusios. Tai-

ifrman talj) Yvni jy 

f- « ——J- Te“., 'ko*

Uitos ItaaUrh} Ir ąotrti dettss 8ei-

“Po prakalbų buvo duoti .
klausimai raštu į kuriuos . liebiy^«MŪ0S ma» 
kalbėtojas rimtai atsakė, y- skleidėj ui, -kunigų ] 
patingai apie žemės reformą ir bankrutilojančių s 
ir apie tai kaip amerikiečiai kų išperai, dr. J. Šli 
gali likt Lietuvos piliečiais, vo pirštus pridėjus, i 
Nelabai aiškiai buvo išaiš- šiaušiu katalikybės ii 
kinta Lietuvos Tautinės vė- kijos dergėju.
liavos spalvos ką jos reiškia. . ,vv '’ * ,
Šiaip jau prakalbos žmo- Tatai iššaukė _teal
nėms labai patiko ir suarti- i^23 m. pasirodė ki1 
no labiau vietinius lietuvius rastis.“Šiaulietis.” 1 
su Lietuvos reikalais. Už vi- rojo tikslas atremti 
sus gerai nuveiktus Krikšč. nius puolimus. Kie 
Dem. Partijos darbus žmo- atsirado trečias k 
nes yra dėkingi ir linki, kad. “Darbininkų Balsas 
seime ir toliau būtų_ išrinkti munistiškos paktai] 
geri sąžiningi žmonės, (mū- vadina save socialisti 
sų pabr. Red.) o praretinti feo)£tmistai skaitonii 
kaistai, kunems daug.an lfi '
rupi jų pačių pasirodvmas m ,

j k - • * Taigi matome, kanegu darbas žmonių gero- _ . ® -
• j,, lęs ir pasenęs ar. Sliu

• _ * , nenustoja savorelig
Pradeda susiprasti ir tie, įįnęS iį- -• 

kurie į Lietuvos krikščionis j ‘ , įį, - -
perkūnais ir žaibais svaidė. , ų f

* ~ & y cijatyva buvo įkurta
ŠIĄUUAI IR ŠLIUPAS dmamoji laisvamani

gija ir neprigulming 
Po Kauno Šiauliai užima nės. Bet kiek gird 

bene pirmą vietą. Nors Šiau- draugijoje bene jis 
lių miestas buvo apgriautas, pirmininkauja, o t 
išdaužytas^bet greit atsi- kapinėse f>ei visus m 
griebė ir atsistatė. Šiandien silaidojo bene vien: 
Šiauliai gražiai atrodo. To- tiumeris.”. Pasirodc 
dėl Šiauliuose darosi kitas laisvamanybe 'L 
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bes gerovės. Jau, rodos, aiš
kiai pastebėta, ypatingaiDi- 
džiojo karo metu, kadirvaL 
stybės, susidedančios iš skir
tingų tautų, neturėjo bend
ros idėjos, bendrų siekių, ir 
nors jos buvo ginklais ir ka- ' 
reivių skaičiumi galingos, 
visgi žuvo, nes trūko patrio
tizmo, be kurio valstybės ge
rovė neįmanoma. Tiesa, ne- . 
galima pasakyti, kad ginklai 
jau visai nustojo savo reikš
mės, nes labai dažnai ir kar
ščiausi patriotai neranda kLy 
tos išeities, kaip ginklais giri* - 
tis nuo priešų puolimo, ta- ? 
čiau praėjo tie viduramžių 
laikai, kada buvo- manoma,' 
jog valstybės pajėgą sudarą 
ginklai ir kariuomenės. Šian
dien jau dvidešimtas, šimt-^ 
mėtis, ir į tą dalyką reiktų ~ 
kitaip žiūrėti, — reiktų su
prasti, kad dažniausiai vai- , 
stybės gerovę priklauso nuo ' ; 
piliečių išsilavinimo, nuo jų 
gero nusistatymo, o ypatin- ■ 
gai nuo patriotizmo. Kai ku
rie, ypatingai kosmopolitai, 
tvirtina, kad tėvynės meile / ’ 
ardanti vienybę pasauly, ne- šd 
duodanti tautoms užmcgsti

du neva naikinanti, stelbian- »‘ 
ti kultūros vystymąsi. Kiek 
šis tvirtinimas vykęs, spręs- į 
kiĮe patys; aš * gi sakysiu v 
priešingai. Tėvynės meilė 
kelia kultūrą, kelia, svar
biausia, geruosius žmogaus 
jausmus, pasiaukavimą ki
tiems. Galų gale taip jau su- 
tvarkvtas pasaulis, kad visi 
žmones negali gyventi vieno-

bai ilgą laiką laukti, kol gau
sį*®^ užsienių paskolą, taip 

- labai. reikalingą tolesniam 
gyvenimui. Šitos U.; 
pasiūlymai buvoaprolųiętiir r 

senatorius Banašeko, kars.’ - * ■ * • 
kritikavo ir išjuokė ministo-.^ 
rio iškilmingą tvirtinimą, 
kad “tiktai Lenkija turinti . 
teisės kontroliuoti - savo fi- 

L; 'Hansus. j,

Visų aštriausias buvo ats- y;" 
tavas Bylis (kairiųjų agrarų ■ ■? 
partijos) kurs pavadino savo 

' kraštą “organizuoto metoy.
valstybe,” klausdamas “kas $ 1 
gi valdo mus” ir atsakyda- 
mas “kiekvienas, kas 'nori. 
tai daryti iki paskutiniam s 
sargybiniui (policijantui).^*-^. 
“ Mūsų krašte, — tęsė Byl.:—

• niekas nekontroliuoja, kokiu! 
būdu yra adminiseniojamos 
provincijos. Darbo valanda’ . 
mis biurai yra daugiausia 
uždaryti, ir valdininkai ple
pėdami praleidžia laiką ka
vinėse ir smuklėse.” Keis
čiausiu dalykų yra prirašyta 
aiškinamajame rašte apie ' < 
karo intendantūros biūdže-

• • v -f I

tą! Šis aiškinamasis raštas
* \ * įį£
yra tikroji visuotinės vagys- 
tės ir neapsakomos korupci-

* jos istorija. Valdininkas —-“ 
kurs atsisakąs

vaduotis šia sistema, negau
nąs promoeijų ir nedarąs 
karjeros. Žešovo Starosta 
Spis, dar Austrijos laikais 
pasmerktas už pažeminan
čius nusikaltimus, priimąs 
savo biure kūmus ir, kaip 
paprastai, vaišinąs juos ge
riausiais likeriais... “Kada 
būsime visą pardavę arba 
užstatę, ką darysime^ Ei-; . 
sim atsiklaupti prieš Tautų / .

Patriotizmas ir jo reikšmė

'4*»

r.

Tat natūrali;k^Paatomoju laiku
A -
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je Lietuvos trispalvės velia- 
vos užplevėsuotų bolševiku 
raudonas skarmalas.

kartu--su sociaĮ-d»mok£atąis 
smerkia Lietuvos valdžią siir 
šaudžiusią! bolševiką pužu-* 
džiusį Lietuvos kareivį, bet 
prieš Lietuvos kareivio nu
žudymą tylėjo) gautų progos

parap. geri ■ katalikai suau
kojo $107.02. Tą pat dieną 
kum S. Čepukaičiopatrapijo- 
nyssudėjo$68.17.

Vasario 1 d., Chester, Pa,, 
sudėta $36.20.

para kunigus ir yisus lietu
vius, kad. užmiršta lietuvių 
kalbą ir ima vokiškai kalbė-

LMtuvos valdžią paimti ų sa
vo rankas. Kas atsitiko su 
Kaukazo resDublikomis. tas 
pats likimas patiktų ir Lie
tuvą. Per tėvynainių lavo-

1 ■ *• • ■ ■ •

& pakaks prisiminti

jo idealą ligi aukščiausio 
laipsnio. Keldamas lietuvi, 
kėlė ir visą tautą.

Jeigu paimti jo raštus, tai 
ten visko rasime: germaniz-

senovę. Liesa, daugely vie
tų jis iškelia ponus aukščiau 
lietuvių * Čia nenori jis jų 
(lietuvių) pažeminti, bet 
priešingai, įskiepyti jeims 
sveikos dvasiso privalumus. 
Duonelaitis matė, kaip lie
tuviai dažnai pasiduoda že
miems įgeidžiams: girtuok
liavimui, ■ tinginiavimui,? 
muštynėms ir t. p., todėl, aki 
kuriose vietose jis ir iškelia 
ponus ankščiau lietuvių; bet 
šiaip jau, kaip galėdamas gi
na lietuvių teises. “ Alėtuo
se ’ ’ jis, velkina kartu su, bau.; 
džiauninku jo (baudž.) ne
laimėj it linksminasi, kada 
lietuvis džiaugsmo šventę 
švenčia. Jis pirmas paroda

tis Vleksikoj ntlolat šūw»* 
ja. Valdžia Vis labiati'smŽactf- 
gia katalikišką veikiniąPKŽ 
talikiškas mokyklas uždari 
nėja, iš kitų išmetinėja5!^*, 
ginius daiktus* ’

' ...................... ■ ~

kurie pešti traukė -KaUnan. 
kad ten pastojus tėvynės gi
nėjų eilėsna. p Taipgi mes at
simename ir tuos mokslei
vius kurie stojo bolševikų ko
misarais ir kovojančius Už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
kur galėdami areštavo ir 
siuntė Rusijon, kad tęn juos 
sušaudytų. Taigi visiems aiš
ku, kas atsitiktų, su mūs > • . j »_ ' ' • •• » «\,

• kelti tautą; ir, manau; kiek
vienas sutiks su Darni rašy- 
toju BenediktsenUi.kuris, ra- 
šydamas apie Lietuvą, savo 

> veikale, “Lietuva. — Vienos 
į; Tautos Pabudimas,” sako, 
iy-' kad tautos pabudimas esąs 
B naujas kultūros šaltinių žmo- 

nijoj. O juk tą pabudimą, 
L tą kultūros šaltinį, kaip ma- 

suteikia patriotizmas. 
Taigi, visa tai turėdami ome-

■ ■ggp

sagESsa
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y; r;
i begalima kalbėti apie Kri
stijoną Duonelaitį, nepažvel-’ 
‘gus %sent trumpai į tuos laL 
Lūs,polonių jis atėjo. Jis. 
_£VIII š. ne tik žiedas, bet 
iš pat šaknų išaugęs, suža
liavęs stiprus ąžuolas. Ka- 
gi mes prieš jį4 tifrėjome? 
Prūsų lietuviai, pakliuvę vo- 
kiečių įtakai, vispusiškai 
jiems priklausė*. Kalba, kul
tūra, papročiai, valdymo for
ma Prūsų lietuviams buvo 
brukte brukama. Tas viskas, 
gręsė tautiniam issąmonėji- 
mui. Šio pavojaus .sunku 
buvo išvengtu Reformacijos 
ir karai taip J>ųvą lietuvius 
suvarginę, jog vargiai bega
lėjo pirmykštį stovį sugrą
žinti. Prūsų kunigaikščiai 
buvo absoliutūs valdovai. Jie 
reikalavo, kad viskas prieš 
jų valią lenktųsi, jos klausy
ti!. Ypatingai ta sunki našta 
buvo kraunama lietuviui 
baudžiauninkui, kaipo ver
gui. Žodžiu, lietuviai -visa
me kame buvo skriaudžiami. 
O apie laisvą mintį nėra ko 
ir kalbėti. To viską lietuviai 
^pakęsti begalėjo. Kaip.kiek
viena tauta žengia iš užuo
maršos gelmių į skaidresnį 
gyvenimą, taip ir Prūsų lie
tuviai pasiryžta atgaivint sa
vo prosenių kalbą, papročius, 
tikybą, žodžiu, viską, kas 
jiems yra brangų* Tais sun
kiais Prūsų lietuvių gyveni
mo laikais gimsta jų užtarė--

■ «•>
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’ SPAUDA

veikalų: Skambančios stygos

K Pakalnis ir J. Simonaitis.- A
I 

r M 
<L 
. k z£uarą, 

kai n 
dainelę, tąąn^ njus publika 
įvertins. >Daugiau • ^ų^zi- 

jos, jausmo, ?gyvumo. Dari 
nuokite tsįpi’kaip lakštutės

K

i J,

S^jiuięos centro i valdybos 
pusmetinis? j 
222 Si 9th St, Brooklynf N.

daugiąu sužinoti muzį 
kalbėtųjų.; J
nos bus garsinamos 
muosė. • ' ri

Šiuomi susirinkimas užšiy. 
baigė 6 vai. vakare. - '• ' ; ,ri 

Al Visminai
—------- ..f •■■!... >4 ..iri ..f/ų

GEGUTE į ® i
: ■ (Trioletas) • ’ D • •k . 

Žaliąjam berįfe,' ’*£ 

Gegutė kukavo\. ’; . " , f’ . ?
Upeliai šrieį^jųį^ r'" ; >
Gegutė kukavo. • ’. >

“Vainiką nupynę,K ,
Seselės dainavo;,.', . 
Žaliąjam beržyne, 
Gegutė kukavo.,; *

Joninių Papartis 
.Papiškiai, 

. 1920—V—ii lt.

U *•

< , i ‘ Ll f 
b; Bet re- ;

Teipgi-ant tolmu&tikanėatiėr j

’ Ai. į. • R. K. Var&oniiuHkŲ ta kainai TęĮpgLrandaąi ti- 
' J 4? i siįveikali A. Vanagaičių ir

? posėdis atsibuvo* Petrausko, naujų ir senųjų 
222 So. 9th St., Brooklyn, N. veikalu: Skambančios stygos 
Y., vasario llxd., 1926 m. f ’ ir kitu Tėipgi ir daug kitų 

♦-ri ... • j -1. . * kpmpdzįiornj. Knygyne ran-
A dąsi , virš $1000.00 visėkii/ 

gaidų. • Knygynas užl’aiko^ * 
mįas geroj vietoje prie “Gar
sei” redakcijos. Tvarką get
rai vydama, užtai ir biznis 
žymiai pagerėjo. ;
7! Vėliaus mitarta rengti ap

rimo. ’ Ir plačiai apkalbėjus Vaikščiojimą 10-ties metų su- 
visus reikalus, sužinota jog kaktoviųjnirtį^ a. a. Č.JSo-_

• -

* •* ' • - f

savųjų rūmų. Jis išleido 
garsų Vyskupišką laišką, ku
riuo smerkė vokiečių puoli
mą ir kutš tnfvd ‘ skaitytas 
katalikų bažnyčiose Belgi
joj.- Dėl savo drąsos jis bu- 
Vo ir vokiečių gerbiamas.

TEATRAS MUZIKA į <
į. DĄlrfŲELAIDOS •

Žinodamas kad “Darbi- 
nįnką” daugelis vargoninin
kų ir šiaip dainos mėgėjų 
skaito, noriu nurodyti į ne? .
kurias įsibriovusias klaidas. damųąja; i Išmokit teks- 

o sukultai sau vaizdu pas-

Dsityviai: pinto". K Jankus, 
iž<£ J,Stįd^iiis, rasti <A 
Visminas, kn^gius J. Brun- 
dža; ir svečiai L: Šimutis ir 
K.'Kfušiilskas. ': T ■; ’*•

Iš valdybos paaiškėjo jog 
išleidimas bažnytinio gies
myno darbas eina pri'e fvyki-

Mano* dainų, išėjo jau 9 
leidniai. Neužilgo pasirodys 
“Godelės.” Pavasariop iš
eis “Aš" bijau pasakyt ” ir 
“Tai gražumas dukterėlės.” 
Tos dainos solo. Dabar įsi- 
briovė klaida ’ dainoje 2‘Li-^ 
tai,“kuriąpianištas^akom- 
pojiuodamas gali lengvai ati
taisyti .paplito". vie-. 
toj “major” akordo, initi 
“minor” («, pakeisti n).. 
Daugiausiai klaidų yra. 
‘4 Stasys ” ir “ Duf dul dūde
lė.” “Dzimdzi Drimdzi” 
daina tur praleista pakarto
jimo ženklą “Aktum' klevi- 
lum” skilty. “Iš rytų šale
lės,” kartojant “o IŠ vaka
rėlių turi būt “bemolis” ša
lę “f” gaidos.

Sunku išvengti spaudės 
klaidas^ įųes jės visuomet 
sitaikol'4 “Muzika, muzika5’ 
dainuojant, mėginkit už
baigti su “. Ja la la/’ neta
riant žodžių. 'Interpretūokit 
kaip galima įvairau. “Vė- 
juželi ’ ’ pavyzdžiui, galima, 
visokeriopai interpretuoti. 
Galima ir solistui dąinuoti.- 
TikH‘tempą”4 lieūžmirškit’e 
suskirstvti i 2. • t: . • ■

” J- * • *- .* ■ ■ <

Solistai ir -duetistai, gali: 
pasinaudoti -dš: “8 liaudies 
daimĮ” rinkinio. Ten'visos 
dainc^ taikihtos liė tik ketu- 
rienį^ betrii>^dvibiiifefeiiiš. 

puoštu,” . 
r 
etas. Solo dainų skaičius pa- ? 
didės? tada, kada išeis iš _ 
spaudos “Alenutės” dainos. 
5 solo? dainas parašiau veika
lui “Alenutė.” Ypatingai so
listėms tiks “Laimė man kad 
aš giįaži...” Vvrams, tai 
“Grabelis...”.
' Choro dainų išleisiu se

kančiam sezonui. Daugiau
siai .iŠ operetės “Surpriše'' 
Party.” Tai bus linksmos 
dainos.. Solistams, nors tu- 
riu parašęs nemažai, betgai- 
la “atsisveikinti... ” Dar ia- 
rinkimės patįs ir pratinkime jidstras jmt 
publiką lankytį koncertus, ‘pasirodęs /

kiaus’meljodiją išmokę, me- 
ginkit įsidainuoti ir ankštai 
suderinti su išmoktu tekstu 
bei vaizdu. Dainuojant dai
ną, visadostoesijauskit salėj, 
bet kur tai gėlynuos, kal- 
nuos,miškuos. Tokiusvaiz
dus jūs galite lengvai sukur
ti. Nedainuokit žmonėms, 
bet jų sieloms. . Nusiveskite 
juos į.tą užburtą vaizdą dai
nos, kurį jūs sau sukūrėt.

Dainunjanb ;>pąyyzdžiui 
“Muzika, muziku, raivosi 
valsas^. a”, tai ir vaįzduoki- 
,tės sau salę kur tūkstančiai 
šoko7 tūkstančiai šoks/ su 
smokingais,’ frakais1, suk
nioms ėtc. i- Tą dainelę gali 
daimiotr solo, duetas ir cho- 

jei _ __ _ _ • i _ f _ J_• _J — — — 

gant, išgiiji 
padedančiu 
danuojant-z 
jjadainuoi 
gyti-manoji 
lite, nusi 
ištruihskn 
Brookl^m, 
cfeftiios po

Tiekoj 
sipąžinti apte* klaidas ‘mano 
dainų ir jų Išpildymą'.: Hkai 
ninįąkai, Likite, ^Želoę.gydy- 

,iojai*s4 D^nupkjtė v^Už- 
siti,kompo

laikraščiai vedamuose 
ttose pažymėjo mi- 

bjo 'Belgijos kardinolo 
&?cefip nuopelnus, kurias 

įasižymėjo per" pasautinį 
į ir, bendrai, viso pašąu-

0 katalikų gyvenime.
- •’“Manchester Guardian” 

Šb, kad pasaulinio karo 
enos nyksta, melas ir 
inta mažėja, betkar- 
Mercier, kurio mir

ai yra sujaudintas visas 
^jįmaulis; amžinai pasiliks 

istį&rijoj. Jis per pasaulinį 
kuomet sunaikinta 

Belgija pasidarė griuvėsių 
kiųva, kėlė savo tautiečių 
dvasią ir savo žygiais net nu- 
stebmo priešininkus, kurie 
jam pasakė, kad jei visi bel
gai taip dirbs ir tikės, tai 
Belgija veikiai priskels iš 
nupilusiųjų.

“ Westminster 
išrėžia, kad politiniai įvy- 
aai dažnai iškelia žmones, 
ižrių vardai baugina pašau- 

‘ Buvęs vokiečių kaizeris 
'iihelmas, Lenin, Musolinį 
ra toki žmonės. Bet greta 
atsiranda ir tokių žmonių,

‘4 *• * • ’ ■ *

j|rięš kurių veikimą nulenkia 
ėliavą visas pasaulis. Toks 

ras buvo Jungtinių Vals
tybių. prezidentas Wilson.

o-žodžiai susilpnino kai- 
žėrio sosto pagrindus, ir 

; iįors kitoj plotmėj ,’bu- 
kardinolas Mercier, kurs 
oniškumo ir tikybos prin- 
yis slopino militarinį bru- 

kurs -pasireiškė 
o-karo metiL^*M*'-k 

res” vadina- Mercier 
; kardinolu, kurio 

s/b’ąjirč didelį nuostolį 
^lg^jai? • Bet jis kaip žmo- 
us,y£rikšeionis kunigas tik- 

s žinoniją, pasiliks 
y£džiu> irigoipj^ tautoms, 

muo ir vaidmuo per ka- 
į£ą stiprino visus, su kuriais 

į teko susidurti.
iomis iš Berlyno, vo- 

ącionalistų ir rojalis- 
| spauda kardinolą Mescier 
toihėjo nedraugingai, bet 

ji nedrįso užginčyti jo 
rbaus v^ilmens karo me- 
> Prancūzai, lygiai kaip 
ai, rašo apie didelius 
_iiol Mercier nuopelnus.

Ątoglijos darbo partijos 
įganąs “Daily Herald” 
raipsny “Vyras, kurs pasi- 
iėšino vokiečiams ’ ’ rašo, 

nd žymus pasaulio katalikų 
^tolatas kardinolas Mercier 
f irę šeštadienį Briusely, 
orėdamas į prieš jį esantį 

^.Tičifiksą.
kardinolo kūnas parėdy- 
S^kardinoliškais rūbais gu- 
j^mažoj geležinėj lovoj ir 

vienuolės šviesdamos 
Arinėmis žvakėms, meldėsi 

U kardinolo kūnu. Vaka- 
^fcttvo atsilankę pagerbti 
tįįpliolo Belgijos karalius 

iprincas Leopoldas, 
ttiak “Daily Herald,” 
rdrnolas Mercier pradėjo 

fcSnti pasaulinės reikšmės 
įttlmenį per pasaulinį karą, 
įętnet jis drąsiai pasiprie- 
VflsįsiveržiLsiems į Belgiją 
jjdfeČiams ir kovojo prieš 
hįir per kitus ketverius 
kiečių administracijos 

oj metus.
iams bombarduojant 

Miae* 1914 m- rugsėjo hl 
bdinolas nepasišalino iš

. i
f
tl 
t 
?
4. 
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GERAM LIETUVIUI GERA 
PROGA y

Alsėdžių miestelyje yra 
ant upės Sruojos dielis van
dens malūnas. Seniau jis 
buvo nuosavvbėlžem. Kalva
rijos Domininkonų Vienuo
ly. Rusų valdžiai 1891 m. 
panaikinus vienuolyną, kon
fiskuotas vienuolyno turtas 
buvo atiduotas Surdegio sta
čiatikių popui, kurs iki ka
rui tą turtą ir valdė. Tapus 
Lietuvai savistove valstybe

Gazette” (žemes Reformos §12 atimtas

n

t .. ■■ t

, I

teipgi leidžiamas giesmynas 
ir Lietuvoje, kuriuomi rūpi- 
naši’kun, Ambrozaitis. Šiuo- 
mi nutarta kreiptis ’susižiųo-

iš vienuolynų ir bažnyčių 
turtas, o atiduotas Rusų po
pams,“ kurie iki karui valdė, 
grįžta į bažnytinį fondą, tai
gi ir Alsėdžių malūnas liko 
grąžintas Žemaičių Vyskupi
jos Kurijai. Nuo 23 bal. š. 
m. Kurija tą malūną prade
da valdyti. Kurijos yra nu
sistatyta malūną parduoti. 
Norinčiam amerikiečiui Lie
tuvoj turėti gerą pramonės 
šaką yra proga tą malūną į- 
sigyti. Kaina yra 10,000 do
lerių. Pinigai apie 3,000 do
lerių galima išsimokėti dali
mis. Žydai labai susidomėję 
Wa tuo dalyku, bet* jiems 
neparduodama. Pažymetuš 
pinigus jie tuojaus sumokė-’ 
tų. -Jei amerikiečiųlietuvfų 
atsirastų gera, katalikišką 
šeimyna ir nogėti} pirkti, bet 
neturėtų tiek1 pinigų, o tos 
šeimynos katalikiškumą pa
liudytų Amerikos katalikių 
laikraščių redaktoriai ir tos 
parapijos klebonas, kurioje 
ta šeimyna gyvena, tai iš pa
žymėtos sumos būtų padary
ta nuolaida dar. Malūnas 
prie dabartinio stovio į parą 
sumala nuo 200. iki 250 cent
nerių grudų. Darbo turi vi
suomet. Vandenio netrūks- 
ta apvalius metus. .Pirkėjas 
galėti} apyvartą padidinti į- 
sitaisydamas elektrą ir -kitas 
pramonės šakas — jėgos už
teks. Kadangi norila iki 23. 
bal. parduoti, tai kreipties 
prašome'skubiai raštu arite- 
lesrama. Pardavimo reika
lais įgaliotas yra Kurijos 
Žėm. Kalvarijos klebonas 
dekanas kun. Pukys. pšt. Sė
da. Katalikai naudokitės 
gera proga.

^un. dek. Pukys 
Žem. Kalvarija, 
I-II-26 m.

.nuuiasvįpavsarį dzimdžiuo- 
tisalėj’baldus, 
jums tą dąiną 
ž tai, mes, jums 
Dolerį. ’ V įsi- 

Jengyaiga- 
aim-eęk^ X. 

Box|342. 
O Chorams fem#

[o

t * 
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snausko. Apvaikščiojimas 
bus rengiamas iniciatyva A. 
L. R. K. Vargonininkų Są
jungos, sii pagelba New Yor
ko ir New Jersey varg. aps-’ 
kričid.? •

, • . i * * • * * ; 1 į

f ^ Apvaikščiojimas atsibus 
balandžio 18 d. 1926 m., Eli- 
zabeth,.N. J. Kadangi ank
sčiau nebuvo galima šios iš
kilmės atlikti deliai laiko sto
kos. Iškilmėse bos. kviečia
mi yisų^ąpį^liokįų parapijų 
vargonininkai ir jų vedami 
chorai. Programas dieno r 
tvarkiai maždaug nužiūrėk 
tas. Bendrai visi chorai dai
nuos velionies Č. Sosnausko 
veikalus: Karvelėli, Kur bė
ga Šešupė, Jau slavai sukilo 
ir ir Lėk sakalėli. Teipgi ir 
Vanagaičio “Vilnius.” Dai
noms pritars didžiulė stygų 
orkestrą. ,

Ir du kalbėtojai susižino
jus apsiėmė, muzikos mylė
tojai ir žinovai gerb. kunigai

t •1_ jimo dėlei pas leidėją patik
rinti žinias'kokio turinio ini- 
'nėtas '’ leidiriisj išvėngimur 
deliai atatinkamumo turinio, 
teipgi platinimo darbą sutar
tinai veikti. :t;

Iždininkas J. Stųlgaitis iš
davė raportą pilną ir aiškiu 
Pasirodė jog j?ehnsvlvanijds 
ir New Yorko New Jersey 
apskričio nariai pilnai užsi
mokėję duokles, ir jų tar]>e 
eina geras veikimas, o kiti 
apskričiai, kol kas'dar neat- 
silvgino su mokesčiais, ir jo
kio veikimo nesigį'rdėti, iš
skiriant Čliieagos apskr. vei
kimą.’

4 • *' • • i ‘ . i f * 4

\ Pęnnsyl vau įjos varg. aps
kritis rengiasi prie apyaik7 
ščiojimo paminėjimo 10-ties 
rrietųjSukakturių mirties a. a' 
Č. Sosnausko, užpirkę mi
šias egzekrijines, kurias ap
skričio varg, iškilmingai at
giedos. . Taipgi it kitą pla- 
tųjjfo ž^įruošia. .

Žlim^^savo 

rapoirte'T"*
f' ’ • s' 0* : vj

stovi, jog biznis žymiai pa
gerėjo. Parduodama viso
kio turinio gaidų bei knygų. 
Ypač gerai sekasi J. Nauja
lio bažnytinio giesmyno par
titūra, ir mažasis giesmynė- 
lis, kuris leidžiamas nupigin-

—■■ -------— ■ — —■ . ■ .
' 'į - , Į, '< į. . ,. J' ~ f

polę,L Dotnavą, Garliavą • ir 
kitur. ' ' ; i'

Paskutinių “ kanklininkų 
koncertas atsibuvo Kauno 
Rotušės salėje 5 gruodžio š. 
m. Šis koncertas buvo atlik
tas išimtinai lietuvių tautinę 
muzika — būtent kanklėmis, 
skudučiais, ragais ir trimi
tais. Be to kun. Sabaliaus
kas laikė'įdomę paskaitą, a- 
pie senovės lietuvių visokios 
rūšies muziką, dainas, gies
mes/ pasakas, burtus ir tt.,

Pasekmingesniam atgimu
siųjų kaknlių idėjos išplėti
mui, Kadne susitvėrė Kank-

ALBUMAS
' . • '-r. •

Retoj lietuviu šeimynoj nė-‘ 
rasi kokio liorsaTb;____ r _„.ilbumo. .

• toj lietuvių šeimynoj’’1 terasi 
Lietuvos Albumą, kuriamo ytk 
Lietuvos, didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy-i 
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuyos Albumą. , ■. 

Kaina $3.50. : ' '■
“DASBININKAŠ1’

366 Broadway, So/Bostdn, Mass.
■ ! > '' ,Zl f

l'f
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BIZNIERIAI, G ARSINKITeS; 
“DARBININKE”

55
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tiekdami lengvą dainų reper- ei ją, kaip ąptai: į Mariam- liniukų Draugija.
f

šitaip išrodo Niagaros vandenpnolls 
žiemos metu. Kaip vasarą, taip žiemą 
tukstanC-ial žmonių atsilanko to vnn- 
denpuoiio pamatyti. k , *

pnrėngšiū. Jiefcan-Ūk rHk- igpndjti.
ciam sezonui. Pusėtinas du- TZz,«z.z»z,

mėms
t * ■ * ‘"i

„Plauk po Amerikos Vėliava“ j 
Nupiginta ten ir atgal kelionė j-

LIETUVĄ

Keliaudami n>ifel * laivu 
Unitėd Statės. Linijos, kuri

■« U I t

Saugokitės
Šalčio

Šaltis reiškia pavojų. Vien nno pnen-

«kaitomoe kitos bėdos kįla iš šalčiu. 
r ■ . ................................................... - -

ėiausiu ir veikliaar.in būdu. 
1------ “ “ ’ .
tj sustabdo j 24 vai., o" grip$ j 3 die-

25 metns nieks nerado geresnis būdo 
išnaikint šaltj.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms kiv-

duoda Hiil’s.
Tikrai Gaak 

cAscm
Haodona DHf nnmnnaH

; t

<>/* . • -

—» ją. i

■ \

KANKLININKŲ VEIKIMAS 

v ri r:

Garsaųą^įanklininko šime
lio Prano Puskunigio ir pra
džios . mokridOs '“Darželio’* 
vedėjo pr. ifiotuzo pasiryži
mu, Kaunė^ tapo suorgani
zuotas iš tnokinių didelis 
kanklinink^orkestras ir tųo- 
mi orkestntsękmingai atgai
vinta lietėrių senovės muzi
ka— kanklės. . j j

r • Minėtasis kanklininkų or- 
iaug kartų yta 
lėnoje ir savo

skambinimu, visada labai pa
tenkino publiką. ’Kadskam- 
binimą kanklėmis labai pa
mėgo klausytojai, tai aiškiai 
parodo tas’faktas, kad jauni 

Būkime kanklinihkąi jau bent kelius 
geraširdžiais pedagogais, pa- syk buvo krečiami Į provin-

dainuojant suprantamas 
dainas, ne tik klausai, bet ir 
širdžiai. Tuo būdu koncer
tai biis* mėgiami publikos. 
Artistas-dainininkas tur pa
tarnauti žmonėms.

monijoH kasmet miršta 150.000. Nesu-

Sustabdyk šalt j pačioj pradžioj, grei- •_ ... Imkit 
Hiil’s Cascara-Bromidc Quinino. .Ti» šal- 
tj sustabdo j 24 vai., o gripą j 3 die
nas. Jį dabar imliotai vartoja, nes per 

išnaikint šaltj.

da gali t^ gaut šitą. Visos nptiekos par-

Kalna 30c

LININE
’’ ra paveikite

T JS J#*. M

•.*_• x-
b

f>TELIĄČDAMI ’ jbifei’ kuvu" 

yra nuosavybė ■Suvienytų’ 
Vaišijų Valdžios ir jos .operu
ojama, esate Užtikrinti, kada gau- ' 
site neprilygstamų patogumų— 
erdvios salės pasižmonėjimui, di^_. 
d.eli kambariai, apsčiai vietos pa-; 
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto. : ■ i

Važiuokite su savo tautiečiais 
laivu

LEVIATHAN
per Angliją

Kad pribūti Lietuvon ant Ve- 
■ ?ykę, prisidėkite prie ekskursijos, 

ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu. Kovo 20-tą. Lietuviams 
skiriamas tam tikras palydovas.' • 
United Statės Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir baęažo kvotimą. .

Dėl pilnų informacijų apie iS» 
plaukimus United Statės Linijos, 
laivų—Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- ' 
xlent Roosevelt, President Hard- 
ing—Wa«sk jūsų Aget^ ant vie
tos, airo šiandie rašykite pas

Iine&
45 Broadway, New Yorfc Citjr

JEIGU NORI ŽINOTI kas dedasi Didž. Brita- 
nijoje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ją gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis

SKAITYK “IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUŲAS” yra tai vienintėlis lie

tuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. Išeina 
t kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietuviams išeiviams

* gyvenantiems Didžioje Britanijoje. ,
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias žinias 

kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir Lietuvoje.
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias apysa

kas, feljetonus, įvairins straipsnius, iš svetimų kai- • 
bų yertimus, ir šiaip visokius lengvus pasiskaity
mus, todėl yra mylimiausias darbo žmonių laikraš-

• t’s- ;
JO KAINA VISUR VEIK TA PATI:

* * ' ' *
Didžioje Britanijoje: Metams. 12 šilingų, pusei ■ 

metų 6 šil., 3 mėn. 3 šil. ir 6 penai.
Ą^nerikoje: Metams 3 doleriai, pusei metų $1.50,

3 mėn. 90 centų. " /
Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 litų,

3 mėn. 7 litai.
• r'

Redakcijos ir Administracijos antrašas: “IŠEI
VIŲ DRAUGAS,” 281 A. Eglinton Str. Glasgov, S. 
S. Scotland. » -v

I
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umamo turto

ir dainuoju ten, 
čianba. * ' ’

■ V.
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nevadintuose

Atsiminkime, kad papras
tai šalčiai yra užkrečiami. 
Gemalai šalčio gan veiklūs ir 
gavę progą greit platinasi. 
Daugelyje atsitikimu, vie
nok, šie gemalai būtų, per 
niek, jeigu tik išąnksto ap
linkybės būtu geriausiprižiū- 
rimos. Štai paprastos aplin
kybės, kurias turime turėti 
omenyje. ' . '

1. Nosyje ar gerklėje už- 
šisenėjusios ligos. ■ . • . |

2. Nusilpnėjimas papras
tai nuo ligų, girtuokliavimo, 
persidirbimo, prasto maisto 
ir nedamiegojimo. \

3. Ūmus persidirbimas ar 
sušlapimas ypatingai kojų 
ar periegnvaš apstredyįias. '

4. Vidurių užleidimas ar 
užkietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kąm-

neįįįėscia esi. Kaip šeimy
noj vyras galva bet moteriš

kė ,fTįr kaklas,. namų židinys, 
vai&lute, taip išgyvenime? 
Lai Dievas tavę palaimina, 
eikdr dirbk. , ... *

ToitoL aš

met 'čion atvyksta randa sau 
j larbus, paprastai miestuose, 
-rd^n apstgyvena^įr tik mąs-

J ___ 21:.

nraifci nafta. V

Virimo Receptai
- Smetoninė^ ztipėsyra geras būdas da 
.(įėjimui sykiu daržovių Ir pieno prie 
apmažinto valgymo ir yra taip maiš
tingos kad su duona ir sviestu jos gali 
sudaryt vyriausi valgi arba vakarienę. 
Jas taipgi galima duot buljono puode
liuose, apibarant .labai~saM]Idai ka
potam petruškom. Sekantis receptas 
užtenkamas dėl šešių ypatų. Tas re
ceptas buvo toks geras kad šimtai šei
mininkių Jf nuolat naudoja.

SMETONINE ZUPE 
■2 puodukai daržovių kamblių 
2 imodSKol daržovių vandens ' 

’ 2 šaukštai sviesto
l-£ šaukštuko pipirų

- -biskis babkavų lapų ‘
2 puodukai evaporated pieno
2, šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos
T šaukštukas trintų svogūnų.
Sutarpink riebalus skarvadoj, sudėk 

svogūnas ir šutink palengva per pen
kias minutas; dadėk miltus, nuolat, 
maišyk iki burbuliuos. Dadėk paleng
va pienų, atmieštų daržovių. vandenų, 
Buolat maišant iki aptirtės. Budėk, 
daržovių kamblius ir u&konl Ir plak' 
Vieliniu menturiu arba kiaušinių plak
tuvu. Putos susidarę šiame procese sė
duos užsidėt skarai gnt smetonos ar 
pieno zupių. Duok I stalų tuoj su gruz-. 
^ais, trapteįs^taifg
■a. .J £ A t f x L it/ « i r y i

j^.nęguarus,. nei-Jiezin^, ip. > ‘
as aš; esu. t T^d-pa^y? įj Daugelis ateivių, kurie at- 

- Ašesu PlungesPlatno- zyksta į- Suvienytas Valsti- 
Aš taipgi pažįstu Žemai- jąs,;noriųuolatailčionaisap- 
’ukutį,* Raseinių Magdę. {įgyventi. -Ir daugelis iš jų 
įplių bambizą, u Telšių Pageidauja nusipirkti ko- 
impį, Liolių Raugolų ii^. dus nors namelius arba nors 
s. Tad žinių itųri pirsi nažą ūkę. Didesnė dalis at
rasi pųhiąs tarbas5'Bet, rvkušių imigrastų savo šaly- 
prašauTgerbiamieji! ‘AT ie dirbo ant akių arbalurė- 
osisvareęįaų . ir pen kląį r jo savo ūkės ir gerai apsipą-

sisędėjimae 
kambariuose

Turint kokį nors užsisenė-l t * 
jusį nesmagumą privalomi 
tuąj kreiptis gydytojo pagal
bos.* Sergėk i mes patarimų 
Šundaktarių.!

Laifcykiu^ ų
valgyj-tMiiteKF SŽr - f
kiek ęalintprdriękimė dįtį 

gis*
„ VėdinkiniK^jtanilrrius ir

arba manus. Beveik visose’ 
valstijose randasi jstaigų; 
Girios maloniai nokintiems 
pirkti žemes patars. Galima 
kreiptis prie .valstijų, De- 
partment of Agriculture ar
ba prie miestų Chamber of 
Commetce sekretorių.

ir pammeu ^v. Kjuniniero die
ną. Prie toketm*^, dyųg pa
sidarbuoti, susitarti ^SU gerb. 
kunigais ir vargonininku p. Bi
zausku. Bus kviečiamas ir p. 
V. Greičius su vaikučių choru.

Išrinktas Vilniaus vadavimo 
komitetas.'1

> • firėlfiAa Ranka

lavę žmdiięn^už-.dyk^iąrba 
iž labai mažb
Tos|viešos žemeS-^aoinamos 
5‘hpinesteads.” Bet daba? 
supian^ama, kad geriausios 
ženjiĮstyra paimtos?^Randasi 
da? hpie milijoiį^škni vie
los: Žemės vąkttUc^fc bet tin- 
kanah tik ai -

gi randasi ripi e bilijonas SU-

- ‘ « v sz k k
C* £ > *5-t ^'41
-1 . M Fft ' f 1 4 M i f .

5 UbJyEJTTF j Urjt
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DARBININKO

LIETUVIS GRABORIUS

Kg ■— Bronlslava Ciunleng, 
>tį W. Roibury, Mass. 
Ona Stanfahute,

Dalyvaus garsiausi Naujo? Anglijos 
artb&at. kaip tai: LWtadxl-Drim<lzi. tl- 
tlunavlčlus, Jetakink. Tatainniutfc Mitai- 
kalte, ir itivfem Mer^ites. nistft- 
męptalis Kvartetas). *
• ^ikietus galima. užsisakyti IS kalno 
M* mus arba (mis n prie kori tj K. Skilau^

svečiam;
• f 4-1 ■«. -

Parsiduoda Bueernė ir grosemė. No
riu važiuot j Lietuvą tėvų aplankyt. 
Biznis išdirbtas tter daugelį metu. P. 
KR1SCHUS, 80 Wartl St., Hartfoyd. 
(’onn. (M.-2)

BUVO ĮKRITUS JŪRON
NEW YORK. — Nuo. lai 

' A V* r- • 1 i £ i - •

eina kas savaitę 16 puslajią didumo su paveikslais.

13,500 LITŲ DOVANŲ SKAITYTOJAMS

“Ūkininkas” plačiai rašo politiniais, žemes ū

minčių^ , 
tikrąją ® 
pos prisirašė'virs* '40 
nariu

zuelos miesto uoste. Ji yra 
iš Worcester, Mass. Ją pa
vyko išgelbėti.

S©; ^attjos Anglijos Aps- 
pričio Pilnu Blaivinnkų su- 
ažiavimas. Tuoj po sumai 
prasidėjo sesijos. Kun. Ur- 
idiwViČiūi atkalbėjus maldą, 
(iįm. Bvii'skas pakvietė val- 
ybą užimti vietas. Sesijas 
ėsti liko stovinti valdyba — 
Įgžt Svirskas, pagelb. Ta- 

rast. J akutis;
^Delegatų su mandatais 21, 
Įtt'Bė mandatu, kaipo valdy- 
io^nariaL Tik labai keista, 
&d seniausi kataliku visuo- 
|feįe!s /darbuotojai kaip 
įRįskas ir Tatulis neturėjo 

mandate?!
^Ūpasbuvo pakilęs. Ir vi- 
ądelegatu akyse matėsi 
"eskimas kad išgelbėt lietu- 
jįyisuomenę Amerikoj iš 
į^oholio pražūtingi) nasrų, 
t Pažymėtini pasveikinimai

“DARBININKAS” TIK ‘DARBININKAS’
. Teikia žinią apie Lietuvos 'darbo žmonių, vargus 

ir pasisekimus. Vadovauja darbininkams ją sunkioj 
kovoj su besočiu kapitalu ir visokeriopa priespauda, 

nuo išnaudotoją sauvalės. Plačiai rašo apie Seimo 
priimtus naujakurių, darbininką ir kitą darbo žmo
nių reikalus liečiančius įstatymus. Teisingai aprašo 
vyriausybės ir savivaldybių darbus. Talpina gražią 
ir naudingą pasiskaitymą ir seniesiems ir jaunie
siems. ’ ' *" ■

Ir tie darbo žmonės, kurie trokšta geresnės atei
ties, kurie kovoja su vargu ir nelaimėmis,—tie jums 
gali pasakyti, kurios naudos ir paramos jiems teikia 
“Darbininkas.” ‘ Jis jąją geriausias prietelius ir va
das. Ir jūs trokštate geresnės ateities^tad visi neati
dėliojant skubėkite užsisakyti “DARBININKĄ.”

“DARBININKO”—kaina metams 8 litai, pusei 
metą 4 litai, Amerikoj, Anglijoj dvigubai.

Redakcija ir Administraci
ja Kaune, Nepriklausomybes Aikšte 2a Nr.

450 E. St. So. B<Wnn. Mass.
Fin. Rast. —Juozapas Vinkevlčius.

906 E. Broadvny. So. Boston, Masu. 
Knslerius — Andriejus Zallecka*.

611 E. Ff(t]h fit., So. Boston, Moša. 
Mnrfelllca — Kazimieras MikalionK

906 E. Brobdhvay. So. Boston. Mass. 
D. L* K. KeMnfto Draugija laiko naro 

mėnesiniu* nudrinkimu* kas pirmų 
nedėldienl kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 >)Wartllngton, St., Boston. 

! MasaĄAjmoMk Mipietų. Ateidami 
••ausflKKhta®?

gijoa priMBOr------

UDOMI PAVEIKSLAI JĖ- 
AUS KRISTAUS KANČIOS 
Migiam! ŠV. Kazimiero Aka- 
eihijos vienuolyno Rėmėjų 
Į - skyriaus, So. Boston, 
Easš. nedėlioj, vasario 28, 
926, pobažnytinėj svetainėj, 
■Val.! vaikams, o suaugti- 
rems 7 :30 vai. vakare.
Rodys Bostoniečiams ge

bi-žinomas Urbonas. Dabar 
upirkęs nau j ą - mašiną, tai 
aveikslai labai aiškūs, 
įžanga vaikams 10c., suau- 
usiems 35c.

‘ Kviečia Rengėjai 
‘-------- ------- ’ ' '

GERIAUSI S BARMENAS City Pointe. 
Dviejl namai ant E. Fifth Street, ar
ti maudynės. Dviejų šeimynų, vienuo
likos kambarių ir astras vienos Šei
mynos’ su penkiais kambariais. Ke
turi vaismedžiai. Kaina $9.800.Kreip
kitės: PETER CHESTNUTS, 532 
Broadvvay, S. R. Tel. S. B.4194— 
4195. (V.-23)

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta | 
pas jį kreiptis / - ’i

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS: 
ifaN. M,8. B..<ji8ą.w , i

* ’ \ > v . j

— ■ ------ --------------- -------------------- ----------------- -------------.------------_------------------------ A —-----------.------------

Ir apgailestavo* kad 
u vąikai tampa nelaimin- 
aią. Aukomis alkoholio, dėl 
jo V mokyklų, perdėtiniai 
tebijo lietuviu vaikuose 
hgeĮjėjįmą moksle kaip 
bodavo 5 metai atgal, 
ni (skandi tiesa visai lie-1

Naujokas

troškimų vykinti

NAUJA KNYGA
Joje telpa dmfciąaktip 
1QO tmmpųptsikaičių 

150pusk 45-centai

u 
dus: 1 
gydytojas” ir 4. “Šeiihininkė.
d. 1926 įnryisi apsimokėję metiniai skaitytojai 

zjia priodo—Ūkiiąnką' Sąjungos 1926 m/kaleųdor
“Ūkininko draugas/* ' '

Be'to “ūkininko” skaitytojams skiriama daug 
brangių ir naudingų dovanų:- grynais pinigais pavie
niam išlošimui po 300, 200 ir 100 litą, keturiems— 
po 50 litą ir dešimčiai—po 25 litus, 1 arklinis grėb-f 
lys, 1 akselinė mašina. 1 fuchtelis, 1 gyvatukas žir
niams abei vikiams valyti, 4 separatoriai, 4 sieniniai 
laikrodžiai, 4 svarstyklės, 4 arpos. (vėtyklės), 4 
sviesto muštuvai, 4 drapakai (spyruoklinės akėčios), 
5 pievą akėčios,, 10,kaupiklį—rąvėtoją, -20 vienvagią 
plūgą, 20 barometrų, 20 daržovią seilių rinkinių, 
20 vasarojaus originalią sėklą rinkinių, 20 pievą sėk
lą rinkinių, 200 “Ūkininko” metinių prenumeratą 
išlošėjų giminėms bei pažįstamiems ir 200 knygą rin
kinią.

Viso 560 dovanų—išlošimą už 18,500 litą *
Šios visos dovanos bus. dalinamos loterijos keliu 

apsimokėjusią metinių skaitytoją tarpe, nežiūrint į 
tai, kiek skaitytoją susirastą. Dovaną paskirstyme 
loterijoj dalyvauja metiniai skaitytojai, kurie iki 
1926 m. vasario mėn. 20 d. sumokės už laikraštį 15 
litą. . ’ ■

Patariama gerbiamiems Amerikos lietuviams už
sakyti visiems metams “Ūkininką” savo giminėms 
bei pažystamienfe, kurie galėtą skaityti laikraštį ir 
dalyvauti labai naudingoje ūkininkams loterijoje.

Prenumeratos kaina: metams 15 litų, 6 mėne
siams 7 lt. 50 et. ir 3 mėnesiams 3 It. 75 et. Užsienin 
3 doleriai. ’ ■ . .

Redakcijos-Administracijos adresas: KAUNAS, 
C e d imki o gatvę 30. ar. Telefono 1436 nr» /

/ UKunnKas skelbia visus valdžios įsakymus ir 
ĮstatyffiŪš*/ kurie liečia sodžių itūkininkĄ.'®

“Ūkininkas” aprašo Ūkininkų Sąjungos gyve
nimą, suteikia nurodymų, kaip tvarkyti ir ginti sa
vo reikalus nuo įvairią išnaudotoją.

Ūkininkas” leidžia keturis nemokamus prie- 
. “Žemės ūkis,” 2. “Kooperacija,” 3. Naminis 

ir 4. “Šeiihininkė.” Iki vasario mėn. 20
^.u- 
rią

Akpnas. j-vyką^redoe vą- 
d* vasario 7 z30 vai,, 

toapijos svetainėj, 492 E. 
jčvęnth > St,, So.; Boston,
yir* , t" • .. - ■ i-?.

iangūs nariai esatęikvie- 
įfauni^atsįlankytį ant sų- 
įjriųkimo. Šis susirinkimas 

svarbus, nes biis visokių 
p&nisijų išduodami raportai 
^kūopos darbuotės ir dar 
nrėsim plačiau apkalbėti 
^kip tinkamiau galima prisi- 
jęngt prie teatro, kuris įvyks 

kovo. Bus perstatomas 
BĮ Genovaitės gyveni- 
ąaą.” , Bus ir daugiau viso- 
dų-klausimų mažų ir dide
lį o. visi mums naudingi, 
jįame susirinkime nariams 
gigai valdybos nutarimą bus 
balinamos knygos dykai. Vi- 
į nariai pasistengkite. ateiti 
r 'dovanų įsigyti. Kiekvie
nas narys pasistengkite atei- 
įūni atsivesti nors po vieną 
iftują narį prirašyt
; y yy-;- • > Kviečia Valdyba

• L. V. 17 kp. savo mėnesi
niame susirinkime vasario 
21, š. ; m. rądę ^reikąlįnga 
kreiptis, į visas katalikų 
draugijas, organizacijas ir 
Federaciją kad pareikštų a- 
mėrikonų spaudai, kuri nuo^ 
lat mini lietuvius komunisto 
Bimbos anti-valstybinej ir 
anti-Kristo akcijoj, nuo ku
rio jau pakenkė viešai visiem 
lietuviam. Kaip tai, mokyk; 
loj kiti vaikai pravardžiuos 
ja lietuviu vaikus komunis
tais; dirbtuvėse lietuviui nė- 
norz duot'darbą, mano kad 
komunistas. Tad L. Vvčiu. ~ .v * . ► (

17 kuopa suprasdama jog to
kia amerikonų vieša nepa
lanki opinija užtraukė juodą 
dėmę ant vi^įĮ lietuvių, tad 
prašo, visus protestuoti ir 
pareikšti amerikiečių spau
dai, jog mes lietuviai esame 
lojalūs Suv. Valstijų pilie
čiai ir gerbiame Amerikos 
vėliavą. Ir griežtai protes
tuojame prieš lietuvių atma
tas, bolševikų agentus Bim
bos pavvdale, /

/ L. V. 77 kp. valdyba

■ ■^belinkėdamas Dievo pa- 
hBOS blaivybei pasakė dvi 

^įąybi. Bako : Eiti prieš gir- 
vhį kaip dabar, tai vis tiek, 
įplaukti prieš vandenį. Ir 
įąį^hEddžia per prievartą nę- 
ųįįlroa įvesti blaivybę 
w pilnai sutinku su tokia 
oųme.. Nes jei tik žmonės 
ys nebus blaivūs tai baus- 

yjįįiubaidys, tik iššauks 
Vioagse pasipriešinimą. Dar 
as€s nėra ant tiek tobulos 
id suprastų alkoholio, ne-

Gi gerb. kun. P. Straižius - 
hds pasakė, jog jam blaivy- 

jįdBja yra arti prie širdies 
kovojęs .prieš girtybę, kad

1
M ■M
L iFgf

K3

h: .^pijįrt^iJsrru r 1


