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KATALIKAS, KURIS GALĖDAMAS NEREMIA KATALIKIŠKOS SPAUDOS,

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITĖS I

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

PASIDALIJO PELNĄ SU 
DARBININKAIS

VILNIEČIAI DĖL A. A. AR
KIVYSKUPO MIRTIES

SVEIKINAME NAUJOSE ANGLĖMS KATALIKŲ 
SEIMĄ

CINCINNATT. — Proe- 
ter & Gamble kompanijos 
darbininkai Jungt. Valst. ir 
Kanadoj sulig pirmesnių 
nutarimo dalintis pelnu 
gaus dividendus sumoje 
$621.000.

Tos kompanijos darbinin
kai yra ir šėrininkai. Apart 
dividendų jie gauna senat
vėje pensiją, ligoje pašelpą 
ir taipgi vietą direktoriate.

Šis planas buvo Įvestas iš
mėginimui, bet yra taip pa
sekmingas, kad kompanija 
nė nemano su juo skirtis.

AUDROJE ŽUVO 34, 
100 SUŽEISTŲ

NEW ORLEANS. — Ki
lus smarkiai audrai su vie
sulą, kuri užėmė net
valstijas, pietinėj dalvj ras
ta 34 žmonės užmušti ir net 
100 sužeistų. Sunaikino 
daug namų: išvartė teleplio- 
nų ir telegrapų stulpus ir 
medžių.

VILNIUS. — “Vilniaus 
Aidas,” minėdamas ark. J. 
Alatulevičiaus mirti, pažy
mi, kad velionis Vilniaus 
krašto lietuviams palikęs 
neišdildoma atminti. Reta 
rasti tokių šviesių, tokių to
lerantingų žmonių kaip ve
lionis. Kaipo arkiganytojas 
jis mokėjęs patenkinti vi
sus tuos, kurie troško gry
nos teisybės.

Dėl to visi tie. kurie tu
rėjo kitokių tiksli], negalė
jo jo pakęsti Vilniaus sos
te. nors po laiko ir jie pri
pažinę. kad tai buvo žmo
gus, kokio tik gailėtis tega
li kiekvienas tas, kam bran
gi tarp Vilniaus krašto gy
ventojų ramylx‘, sutikimas 
ir teisybės viešpatavimas.

To pat laikraščio žinio
mis, A’ilniaus lietuviai pa
siuntę Į Kauna vainiką, 
kurs buvo uždėtas ant a. a. 
ark. Alatulevičiaus karsto. 
Parašas prie vainiko toks:

“Didžiai Gerbiamam ir 
Mylimam savo Ganytojui J. 

į E. Arkivvskupui Jurgiui 
IMatulevičiui Vilniaus lietu
viai.”

... GHĄI, .^Įja.,.zr 
'’Naeionalistų simpatizatoriai 
paklausė savo vadų ir išė
jo Į streiką. Streikas suju
dino visą Kiniją. Apie 40,- 
000 darbininku palikę savo 
darbus pastose, tramvajuo
se, audenvčiose šturmuoja 
gatvėmis ir kelia neramu
mą.

Taipgi grasina streiku ir 
kitų šakį] darbininkai, 
neramumas prives šalį 
perversmo.

Šis 
prie

BADO PRISPAUSTAS
IŠŽUDĖ ŠEIMYNĄ
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norėčiau būti gana šti
li* nepajudinamas, iš-

AMERIKONU SPAUDA 
APIE BASANAVIČIŲ

‘‘Boston Transcript” i- 
dėjo apie Basanavičių tokią 
žinutę:

Lithuania’s “Grand 01d Man" 
Dies

Komo, fflthuania. Feb. 1S. (A. 
P.). — Dr. Janics Basana virus. 
kfwa.il as the ‘‘grand <>ld man" 
of Litlr.iania, is dead at Vilna. 
• Ir iras srvrnfy-five years of age 
aii'l r< no\vnr<l as a fighter 
Liflmanian natiooal rights.
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prus
laikymui,- mano, sppratimu. 
vieno iš brangioj 
vardų, tai būdą 
žmogaus.”

ių garbės 
“teisingo

JURGIS WASHINGTONAS

UTTCA, N. V. — Tūlas 
Guy M. Tailor. tėvas pen
kių vaiki], netekęs darbo ir 
atsiradęs vargo ir skurde, 
užmušė bemiegant savo žmo
ną ir A’aikiftrir pats sau pff-- 

sidarė galą tuo pačiu Įran
kiu.

Šį nedorą darbą atliko nak
ties laike. Panaudojo skus
tuvą.

SUKĖLĖ SKANDALĄ
LONDON. — Darbinin

kai parlamente sukėlė skan
dalą dėlei išmokėjimų kelio
nėms ir puotoms kunigaik
ščio ir kunigaikštienės iš 
Vork.

Tai yra mėtymas visuo
menės pinigų, kuomet dar
bininkai skurdą ir vargą 
kenčia.

DERYBOS TEBEINA
M TAM T, Florida. — De

rybos tarpo kasyklų 
ninku ir apgliakasiu 
dar nei užsibaigė, 
stipriai laikosi.

ŽUVO LAIVELIS SU 
ŽMONĖMIS

Prie Iligliland Liglit, Pape 
Cod. plaukiojęs sargybinis 
laivelis su 8 vyrais, kilus 
smarkiai audrai žuvo jūro
se. Kiti, plaukiojusieji lai
veliai prisišaukė pagelbą ir 
šjaip taip išsigelbėjo. To
kios audros sakoma nebuvo 
per 30 metų. Audra sunai
kino daug narni] ir žnvo ne
mažai žmonių.

BŪK BOLŠEVIKAS ARBA 
TURKAS

i ~

K OHshtnfaliopolis. — Tuoj 
po pasaulinio karo, kilus 
suirutei Rusijoj dalis Y’rau
gei io armijos ir gyventojų 
pabėgo i Konstantinopolį. 
Dabar jų padėtis tokia.Tur
kijos valdžia Įsakė, kad iki 
1 d. riigpiūėio 1927 m. visi 
baltarusiai turi likti Turki 
jos arba Sovietų bolševikų 
piliečiais. Jeigu to nepada- 

bus deportuojami, bet 
kur — nepasako.

sa vi-
vnrly 
pusi rvs

Vasario 22 d. yra AVash- i 
ington’o gintimo diena. Jis ' 
gimė TVestmoreląnd apskri
ty. Virginijos valstijoj, 17.32 
ui. Jaunystės dienose jis 
mažai kuo skyrėsi nuo kitu 
vaikui.

Turėjo tik pradinį moks
lą ir tai nepergeriausi.

Apie 1748 metus AVash
ingtonas pradėjo, rodytis vi
suomeniniame gyvenime.

1753 m. jis.buvo paskir
tas vadu militarės armijos 
Virginijoj.

Kilus karui Pranei jos su 
Indi jonais 1753-54 metais. 
AVashingtonas buvo pasiųs
tas pas Prancijos vadus su 
grasinimu. Prasidėjus ne
ramumams Virginijos ka
riuomenėje, jis buvo paskir
tas jos vadu. Po sėkmingos 
kovos su priešais už jo nar
sumą 1.755 m. pakeltas auk
ščiausiu vadu karinių jėgų. 
Kovose su priešais jis išliko 
vienas iš keliu nesužeistas. 
Vėliau jis buvo išrinktas le- 
gislatūron ir čia jis turėjo 
progą parodyti savo gabu 
mus ir Sumanumą politiko 
ū-

1774 metais tar]>e kiti] 
AVashingtonas buvo paskir-

tas atstovu į Kontenentinį 
Kongresą.

Jis buvo karingas ir nar
sus žmogus. Tą pastebėjo vi
si ir jam pavedė visą val
džią. Tuo laiku buvo dvi 
stipriausios valstijos Mass. 
ir V irgi n i a. Likęs vyriau
siu kariuomenės vadu, atva
žiavo Į (’ambridge. Mass.. 
liepos 2, 1775 ir prirengė vi
sas jėgas prieš Angliją Bos
tone. Pasižymėjo 'kovoje 
prie Bunker Tlill.

Nuo to laiko jis buvo žy
miausias vadas visoje šalvj.

Pasibaigus karui 1783 m. 
jis grįžo Kongresam

Philadelphijos konvenci
joj, 1787 metais, sutvarkv- 
mui konstitucijos, jis buvo 
atstovu ir pirmininku.

Priėmus konstituciją ne
buvo tinkamesnio asmens Į 
.prezidentus kaip George 
TVashingtonas ir jis buvo iš
rinktas pirmuoju Amerikos 
prezidentu. Tštarnavo du 
terminu ir po to pasiliuosa- 
vo.

Prispaustas ligos

VOKIETIJA GRASINA 
LENKIJAI

---------------------------------- ■

Daug jau Amerikos Lietuviai Katalikai yra nuveikę. Jie 
teisingai gali didžiuotis nuveiktu darbu, šis Seimas tečiau pa
rodo, kad N. A. Katalikai anaiptol nemano, kad darbas jau už
baigtas. Ištiesu darbas neužbaigtas ir nebus užbaigtas, kol bus 
velnias. Jo apaštalai nesnaudžia. Jie puola Katalikus su di
desniu įnirtimu, negu kada nors. Mums priseina ginti nuo jų 
užpuolimų mūsų organizacijas, spaudų, jaunimų etc. Juo ge
riau pažinsime jų užpuolimų taktikų, juo pasekmingiau galėsi
me ne tiktai nuo priešų apsiginti, bet pasekmingai platinsime 
Kristaus Karalystę.

Nei kiek neabejojame, kad N. A. Kataliku šių metų Seimas 
gerokai pastūmės N. A. Katalikų darbuotę pirmyn.

Sveikiname delegatus ir linkime kuogeriausio pasisekimo.

TVASKI NGTON. — Pre
zidentas (’oolidge susirūpi
nęs kongresmonų sveikata. 
Tuo reikalu jis Įdavė kon
gresui raštą su apskaitlia- 
vimu, kad Įtaisyti kongreso 
ir senato rūmuose ventileci- 
ją. Sako, kainuosią. $245.- 
OOO.

GENERALIS STREIKAS 
MEKSIKOJE

BERKELEY, Kaliforni
ja.—Taikos teisėjas Youngs 
J r. planuoja nauju būdu 
bausti automobilistus. Šis 
naujas skymas yra padėti i 
kalėjimą automobili, vietoj 
“draiverio.”

Jau du automobiliu yra 
padėti ant 30 dienų. Jis ti
ki, kad šis būdas sumažins 
prasižengimus.

MEKICO CITY. — Va- 
■šano lt .d^gelžkeliečiai 
skelbė generali streiką sim
patizuodami streikuojan
tiems gelžkelių dirbtuvių 
darbininkams, kurie reika
lauja pakelti algas ir grą
žinti paleistus mm darbo 
darbininkus.

Sakoma, kad šis genera- 
lis streikas nepakenks susi
siekimui. nes kitos unijos 
nepritarę ir skaito striuką 
‘‘nelegaliu."

. BERLYNAS. — Ulrich 
Railscher, Vokietijos minis- 
eris Varšuvai kamantinėjo 
Pilsudskį ir vertė pasakyti 
ką Lenkija darys su Vokie
čiais, gyvenančiais Lenki
joj i Jeigu Lenkija nepa
liks ramybėje vokiečių, tai 
Vokietija statys griežtą rei
kalavimą ir nutrauks viso
kius ryšius ir gali paskelb
ti karm

ATNAUJINAMI RUSIJOS 
UŽPIRKIMAI

TVASHINGTON. — Pa 
sirodžius. kad susi rėmu.1 
Diaz ir Sacasa amrijon 
prie Matavai pa, Nakaragu* 
išžudys Amerikos piliečius 
ir sunaikiš jų turtą. Dedi 
Šamas sustiprino savo kari 
nes jėgas toje šalyje. Tei 
stovi gerai apginkluotų 3. 
000 jūreivių. ------

RUMUNIJA GAVO 
PASKOLĄ

MAISTAS ATPIGO

BUK AREŠTAS. — Nuo 
<iek laiko ėjusios derybos 
arpe Rumunijos ir Vokie

tijos pasibaigė. Rumunija 
gavo paskolą iš Vokietijos 
sumoje $40,000.000.

BEPERSEKIODAMI LEN
KAI TIK SUGLAUDĖ 

TAUT. MAŽUMŲ 
FRONTĄ

Aršiausias persekiotojas — 33 
vilniečių ištrėmė jas 

Meištavičius

AVASIIINGTON —Sulų 
statistikos- biuro pranešim- 
maisto kainos nupuolė 1L 
nuoš. baigiantis sausio 15 < 
ir 3 nuošimčiais sulig p< 
reitų metų.

TŪKSTANČIAI SERGA 
“FLU” LIGA

TOKIO. .Japonija. — Si 
lig valdžios žinių, nuo sai 
šio I ir vasario 4. susirg 
80.000 žmonių taip vadini 
imu įufluejizos liga___JŠ I
skaičiaus mirė “M.

Pasak “Kurjer TVilen- 
ski.” ryšy su gudų seimo at
stovų suėmimais visos ma
žumos Įžiūri tame tautinius 
persekiojimus, daromus tei
singumo ministerio Meišta- 
vičiaus. kuris žinomas kaip 
33 Vilniaus krašto lietuvių 
ir gudui ištrėmė jas. Tie su
ėmimai suartinę seipio ma
žumų atstovus, kurie arti- 

laiku nori leisti 
bendrą biuletenį keturiom'

“Idiše Ktime*’ sužinojus, 
kad rusų pasiuntinys Lietu
voje p. Aleksandrovskis sau
sio mėn. 22 d. aplanke mi- 
nisteri pirmininką prof. A. 
Voldemarą J r turė jo su juo 
flgesnį pasikalbėjimą l>ėga- 
maisiais reikalais. Tarp kit- 

’ko p. Aleksandrovskis prn- 
mirė nešė premjerui, kad misi ja puiausiu 

Mount Vemonc. gruodžio gavo iš Maskvos parėdymą * 
14. 1799. Tęsti tolimesnius užpirkimus vietinėm kalbomis ir trimis

Šiandien minim# jo girai-i Lietuvoje. Pirnioj eilė j bus svetimomis — prancūzų.

RAUDONIEJI NETEKO 
VIETŲv

NFW YORK. N. Y. - 
Kandidatai, remiami kairi’ 
jų bolševikų, Tntemation 
Ladies Garment Wnrke 
unijos, lokalo 38. buvo vi- 
didžiuma balsų iššluoti lau 

Matvt. darbininkai prad 
da susiprasti. Raudonu , 
bolševikai yra Inauriaus 
liga darbininkams ir kogrr 
cinu jie nusikratys jų. b 
darbininkam* bus įveikiamo diena. perkami arkliai.f kiečiu ir anglu.
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VAGYS
LIUDVINAVAS 

riampolės apskr.). 
savaitę Liudvinavo
jos pavogė iš rūkinyčios mė
są.

Vagys nesurasta.

DARBAS ’

(Ma- 
Pereitą 

kleboni-

KATALOGAS
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11925 ui. gruodžio mėli. 27 
d| 9 v. vakaro įvyko Blauz- 
d^ių kaime, Žeimių vaisė., j 
Svainiu apskr. negirdėtas 
Lie?xx;ryvč^lškZ^isžu<lyd 

mas pil. šimatonio Jono ša
lnos. Nuvykus įnisrkhltimiĮ 
yieton buvo rastas toks re
ginys: prieš apdegusį namą 
ant kiemo išvalkioti pusiau' 
ąpdegę vaikų ir suaugusių 
žmonių lavonai, šimatonis 
Jonas 72 metų amžiaus sa
vo kaime buvo pavyzdingas 
ir pasiturįs ūkininkas, val- 
dC-s ūkį iš 40 dešimtinių že- 
idės su gražiai pastatytais 
t-robt'siais ir įrankiais.

Minėtą vakarą kai kurie 
kaimynai' apib 7 vai. vakaro 
mate pas Šjmatoiu švitrą, 
■bet niekas kaip piprastai 
neatkreipė į lai jokio dėme
lio. Praslinkus jiorai valan
dų. kaime .pasigirdo šauks
mas ‘’dega!' dega !” ir a5>ie 
Šimatonio degantį namą su
sirinko žmonės, pradėjo kel
tį šeimininkus, pranešdami 
jiems apie nelaimę. Bet ne
sulaukdami iš vidaus atsa
kymo,’išmušė langą, pro ku
rį Įlindę kaimynai pamate 
baisų reginį: pats Simalo- 
nis, jo žmona ir vyriausias 
sūnus gulėjo ant žemės ne
gyvi. Kaimynai tuojau iŠ- 
nėŠė .juos į kiemą, po to 
pradėjo ieškoti kitų vaikų, 
iš kurių du atrado ant pr- 
Čiąus, ketvirio vaiko nerado 
ir manė, kad jis kur nors 
pąsislėpū. Po to ėmėsi ,gę- 

įsmti. degantį nainą^. Likvi- 
’(ĘmiS jsaisrą, prie apžiūrė
jimo rado ir ketvirtąjį vai
ką beveik sudegusį. Pada
rius gydytojui skriodimų 
nustatyta, kad Šimatonis 
Jonas nužudytas medžiokli
niu šautuvu į krūtinę. Jo 
žmona Zofija. 32 metų am-

' 0x> . dirbt i i įenorej o, sapty- 
kiavo su Įvairiais miesto-pa
sileidėliais ir paleistuvavo. 
Grįžęs i Lietuvą pradėjo 
(mokytis siūti rūbus, tas 
(da i*bws josirgt atstotaiI i < > j o i r 
įjšsgmiolat tarėsi su draugu 
Jankūim. kaip čia prasima
nyti pinigų.
..Jankūnas Juozas, stam- 

įbns ūkninkas. netekęs tėvo, 
anksti savarankiškai pradė
jo ūkininkauti. Neimdamas 
motinos, girtuokliavo ir pa
leistuvavo. Paskutiniu kil

iku tarnavo kariuomenėje. 
^Gruodžio mčn.. grįžęs Į gim

tąjį kaimąč atostogų, galuti
nai susikalbėjo su Bagdonu 
apiplėšti turtingą šimatonį. 
tuo labiau, kad girdėjo, esą 
jis paėmęs iš banko daug 
pinigų.

Tardymas tuo reikalu jau 
[baigtas ir byla perduota ka
riuomenės teismui, o prisi
pažinę kaltais plėšikai lai
komi kalėjime.

III
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Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu.

ESPERANTO KAIME

Seredžiaus miestely ir kai 
kuriuose kaimuose susiorga
nizavo jaunimas į ratelius 
'mokintis tarptautinei Espe- 

. ranto kalbai, ši priemoli# 
ištiesų pagelbėsianti, pašilk 
jjų, visai nemokantiems sve
timu kalbu.
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Didelis gaisras vakarinėj daly, Chicagoj, kur du gaisrininku žuvo ir sunaikino nuosa
vybių vertės $500,000. Čia matome gaisrininkus, kurie išgelbėjo savo draugą pasilipusį aukš
tai ant sienos.

^iaur. nužudyta taip pat me 
džioklinio šautuvo šūviu į 
šoną. Kūnus Petras 12 me
tų amžiaus nužudytas pei
liu į krūtinę. Sūnus Balvs 
8 metų amžiau? rastas ant 

nužudytas tuo pa- 
Sū-

A. A. JURGIS KURAUSKAS 
(1851-1927)

Ir vėl vienas veteranas 
apleido mokytojų eiles. .Jis 
mirė sausio 15 d., 
75 m. amžiaus ir
pradžios mokykloj daugiau 
kaiu 50 metu.

I *

•J. Kurmiškas gimė 1851 
m. rugsėjo IGd. Pajėsio kai
me, Garliavos valsčiuj. Išė
jęs Garliavoj pradžios mo
kyklą, įstojo į tuomet nau
jai įsikūrusia Veiveriu m<>- 
kytojų ^seminariją. Ją bai
gęs eina mokytojo^darbo 
dirbti. Jis visą savo amžių 
dirbo Suvalkijos krašte. Ir 
nors daugel .jam teko maty'' 
ti skurdžiu, sunkių gyveni
mo dienu, mat. turėjo dide
lę šeinivną. viso 9 vaikus, o 
mokvto.jo karjerą pradėjo 
mm 8 rublių mėnesiui, bet 
jis neliėgo iŠ Tėvynės, nr-

PRIEŠ PIRMENYBES

Lietuvos universiteto me
dicinos fakultetu, medicinos 
ir odontologijos skyrių visų 
kursu studentai nežydai, su
sirinkę Š. m. sausio mėli. 20 
dieną medicinos fakulteto 
a,uditorijoje, dalyvaujant 
fakulteto tarybos atstovui 
prof. J. Žilinskui ir turėda
mi galvoj:

1. Kad studentai žydai, 
sudarydami medicinos fa
kultete gana didelį nuošim
ti. o kai kuriuose kursuo
se net absoliute daugumą, 
nėra davę ir ligi šio laiko 
neduoda savo tautybės lavo
nui. tuo naudodamiesi ypa
tinga privilegija dirbant 
praktikos darbus vien tik su 
■ ležvdu lavonais.

2. Kad studentai žvdai iš
niekina mūsų brolių lavo
nus, tuo skaudžiausiai įžeis- 
dami vįsiį a vi-
suomenę^ ■> ’

O
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KEIČIAMAS GELEŽINKE
LIŲ TARIFAS

>
Ministcrių kabinetas svars

tė geležinkelio tarifą I ir H 
klasėms. Nutarta pavesti | j.)H1 jlk kaj|) JaHdniiikų, 
atitinkamai žiny bai paruoš-h-eikalai yra svetimi. J is žiū- 

’ri savo ir Maskvos reikalui. 
■J is i r šiemet, kaip ir pirmo
siomis Lietuvos atgimimo 

• dienomis, jau yra palikęs 
savo vaikelius — socialde- 
hiiokratus be globos, ir pats 

sritinis per-'gražiai sau gyvena Rygoje.

į V L LK A V IŠKIS. Mūsų
: apskrities socialdemokratu i 1 . -
'galva ilgakojis Jeronimas 
jtol tik su savo eiliniais šne

ko! jie jam reikalingi.

ti atitinkamą projektą. Nu
matoma vieton dabartinių 
trijų klasių Įvesti keturias. 
Be to, kabinetas nutarė leis
ti papigintu tarifu naudotis 
nukentėjusioms nuo neder
liaus Lietuvos
vežti šiaudus ir javus Į Kau
no ir Gubernijos elevato
rius. Karo invalidams nu
tarta leisti naudotis geležin
keliais visai nemokamai.

P TĖVIŠKI AI (Vilkaviš
kio apskr.). Kai tik pradė
jo atgimti Lietuvos valstv- 

atsirado raudonųjų 
skleidė

pečiaus
čiu durtuvu į krūtinę 
mis Jonas G metu amžiaus 
i

veik sudegi’s ir iš jo liko4ik 
sudegęs anglies šmotas su 
nužudymo ženklu į krūtinę, 
ir sūnus Stasvs 4 metų am-

< •

žiąus rastas ant motinos ko
jų nužudytas keturiais dur
tuvo smūgiais: vienu į krū 
tiiię. vienu Į pilvą ir dviem 
J.įnugarą. Gulėjo jis ant 
ĮUbtinos kojų, matyt ieškojo 
Įltto jos pagaliais, ir prie jos 

-■kfrjų nekaltas nuo plė
šiko žiauraus smūgio.

'Atvykus ant virtos, nieko 
įtartino nerasta, visi pėdsa 
Icai buvo paslėpti
tetip raus vėjo ir lietaus 
nebuvo žmonių, kurie 
nbrs apie tai žinotų.

•k 'Kriminalinė i^Hvrjh <trjo 
visas pastangas žnmgžndžiiis 
jfarasti. Ir jai pavyko su
rasti. ’ Tai to pat kaimo gv- 

jč“ ♦entojat - - Bagdonas Var- 
p lovas ir Jankūnas Juozas, 
į. Abu turi po 22 metus. Vir- 
£ fias ir kitas anksti neteko 
| tiivų ir tallcl nuo pat jnunii 

dienų gyveno labai netvar
kingai. Bagdonas Vaclovas 
pSeš -motina- gyve
no Rygoje. Ten jokio dar-

gaisro, 
ir 

ką

'✓
U

i

■■
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mynė savo lietuvio garbės ir 
kataliko tikybos dėl šiltesnės 
vietos ar skanesnio duonos 
kasim. kaip daugelis anų lai
ku mūsų inteligentų pada
rė, bet dirbo atsidėjęs savo 
tautiečiu naudai ir tvliai 
vilko sunkų rusu junga. Ne 
veltui tad buvo T. Žilinskio 
mokinys.

.Jis išlenkė i dugną moky
tojo gyvenimo taurę, bet ne
siskundė. neaimanavo, gyve
no viltimi. Aišku, jau nu iš 
didelio noro dirbo lig 192b 
m. Dirbo, kad gyventi rei
kėjo. Paskutinėmis savo 
darbo dienomis sakydavo: 
“Aš tolei sveikas ir stiprus, 
kol mokykloj, kaip tik su
grįžtu namo, vėl ligonis.”

1925 m. rudeni jo bend
radarbiai, Kauno m. pra- 
dži •s mokvklos 2G N r. nyo- 
kvtojai ir mokiniai surilo- 
šė jam 50 metu darbo su
kaktuves. per kurias ^is 
džiaugėsi sulauksiąs vamf*s- 
UFU senatvės dienų, gausiąs 
i«mėritūrą. Bet molini i jam 
teko džiaugtis tiiju viltimi. 
Tuoj atgulė į ligos patalą, 
iŠ kurio jau nebesikėlė.

Palaidotas A. Panemunės 
kabios. Laidotuvėse daly va
vo būrelis Kauno mokytojų 
ir jo paskutiniųjų dienu 
mokiniai.

Lai būna tau lengva Lie
tuvos žemelė, kuriai visa sa
vo amželi paaukojai.

šiė Šikšnosparniai 
Kai tik paėmė Lie- 

tik- 
jte vėl

savu tautybės

Kad ypatingos žydų 
studentų pirmenybės yra ne 
tik nenormalus, bet jokiu 
būdu neleistinas dalykas u- 
niversiteto gyvenime, vienu 
balsu nutarė:

Reikalauti, kad žvdai ofi
cialiai teiktų anatomijos in- 

tiek
lavonų, kiek jų reikalinga 
pačių žvdų studentų prakti
kos darbams.

Kad žydai studentai mm 
Šios dienos jokiu būdu nebū
ni leidžiami dirbti prakti
kos darbus su lavonais tol. 
kol oficialiai pristatęs ana
tomijos institutui reikalingą* 
žvdų taufybės lavonų skai- 
xz • nu.

ŠĮ nutarimą studentai ne
žydai yra griežtai nusistatę 
įgyvendinti.

be, čia 
gaivalų. Jįe visur 
Riisįjos bolševikų žadamąjį 
rojų, niekino' Lietuvą.’ Bef 
atgavus Lietuvai nepriklau
som vbę.
nut ilo.
tuvos valstybes vairą 
roji demokratija,” ‘ 
ėmė pūstis it tie kurkinai 
raudoną ^Lara pamate. Bet 
kai gruodžio mėli. 17 d. gar- 
ttngnji kariuomenė- išvmla- 
vo mūsų tautą nuo raudonų
jų. tai jie vėl nutilo. Kai 
kurie kurį laiką buvo net 
kaž kur pasislėpę.

Leitenantas Com. Noel Da- 
vis, U. S. N., skris per Atlan- 
tiką, kad laimėjus $25,000 Or- 
tig prizą už sėkmingą perskri- 
dimą.

ĮVAIRIOS KNYGOS

MANDAGI MAS—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Slaniukynas. 20c.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybių ir tikrojo I ataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Peliksas Cozel........... ........... .................................30c.

TRETININKŲ Jl'BILIEJI’S—-700 mitą sukaktuvėms pajninėti 
aprašymas ,šv. Pranciškaus vienuoliją ir 3 vienuoliją įstatai...  Be.

IllT KLEBERRY b’lNNAS—labai Įdomi apysaka............... . .......75c.
P.vTARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims ją asmeninia

me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kum
V. Kulikauskas ......................................;................................. .... 15e.

BEN-HER—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laiką. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga Audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Afkmtvila ............ ................................... ........... .7.................... 1.50

TEN GERAI Ki lt M C S NĖRA—pasakojimas kaip mūsą išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas....................... 50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydįs ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. V.vnianskas. Vertė P. B....... . ............ ....... 40c.

TREMPI SKA1TYMĖLI Al—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas........... . ...........45c.

TI RTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Imsis........_...45c.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER B0 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per Įvairius kraštus.
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio............................ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis....75c.
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—J6 mel ;.

Parašė P. Žadeikis. .....................  ........................... ................ <5e.
ė;ERUMAS--aprašymas apie gerumą per Tėvą Eabcrą-Eilipiną.

Vertė Kun. P. L............................................................... ......... _.J5c.
TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį

parengė S. Kaimietis......... ................ . ............. —-------------- ---15c.
UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS-^

a p y s a k a.___ __ ____________ ______________________
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun.

T. Žilinskas............... ................................ ........................... -...... ..10c.
APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 

,..._.50c. 
..... 25e. 
.... 50c. 
.... 15c.

bolševizmas ir jo vykdymas 
.............. ................................... 15c.

“Kas be pastangų atsie
kiama, tas, kai šmėkla, ūmai 
praeina.” (Ed. Paulius)

“TIESOS AIDAI”
3
:1

KIEK YRA LIETUVOJE 
KANKLININKŲ

Žinomas Lietuvos kankli
ninkas p. Puskunigis pra
neša šitokias jo surinktas ži
nias iš Lietuvos apie at
gimstančio j<> pas mus kank- 
lininkavimo reikalą. Kank
lininku Lietuvoje šiandien 
yra: Kauno apylinkėj 13, 
Skriaudžių apylinkėj 12, 
Kaune karo invalidų kank
lininku ll.Zitiečių 12. Kau
no “Saulės” mokinių 13, 
Kliu no “Aušros” gimnazi- 
joj — 4. Kauno “Pavasa
rio“ gimti. 3, kazimieriečių 
2. Šančių mokyklos' 26 Nr. 
grupė 54 žm.. šiaip pavie
nių asniemi S i-r pagaliau, 
paties p. Puskunigio šeimos
- 8. Viso labo 149 kankli 

nin lx?i i -ės. Girdėt dar, kad 
Šakių apy linkėj esama bene 
30 kanklininkų.

M ėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams..............................

Atskira knygelė.........................................

Adresas: “TIESOS AIDAI”
1624 E. Falls St., Niagara Falls, N. Y.

$1.20

.10c.

'•i

i

ą”

£ JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKSVI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”
Daugybė paveikslą įpasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iŠ gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvainnnėliaf. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
is popieriaus.molio ir kitoki. Laikaršrlo kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikių ................ . ..........
ARITMETIKOS UŽDAV1.NYNAS ............ ........................
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui........
PETRU KAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas. 
bolševizmas — Kas tai yra

Rusi j o j e ............ ................
ŽAIDIMŲ- VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis .............................   50c.
LAIMĖ—(poema). Paraše Vaitkus .......     50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinijnas pagrindu mūsą tikėjimo. Ver

tė .Jonas M. Širvintas................................ .................... _.............. 50c.
POEZIJA, DAINOS IR EILĖS

VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ................
BLAIVININKŲ III M N AS—Česlovo Sosnausko ............
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Onele .Miko Petrausko 
ŠIŲ NARVELY .. ......................................................... ......
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ
\ Al Aš PA K IRSČIAU .’ ................................ . .......
UŽ ŠILINOĖLĮ ..................................................... ...... .
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ .................... ....... ....................
LIG1IO (latviška) ___ ____ __ __ _______ __________

...25c.

...15c.
.5.00
,30c. 
„20c. 
...20c. 
...30c.
..10c.
lOe.

TEATRAI
G1L1UKI.NGAS VYRAS— 2 aktą komedija : parašė S. Tarvydas... 25e.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmą komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas ........         25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIŪS-komedijos po 1 ak

lą: parašė Seiriju Juozukas ...................................  ;’»5c.
IŠGANYMO AI'SfREIšKIM Al - afrjttntK tr ęyvemmeH ant žemUs

Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis______ _______ 75c.
SNIEGAS Drama 4 aktą. Vertė Akelaitis .........    40c.
ŽYDI K.WAL1US—Uranui 4 aktu. 5 pav. \ ertė J. M. Širvintas... ?0c.
ESUMAS -3-eia dalis dramos “Gims Tautas Genijus.’’ Parašė

Kun. L. Vaicekauskas .......           pję
VISI GERI Trijų verksmų vaizdelis; parašė E. V. ...._......... _10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktu drama. Vertė Jo

nas Tari \ dus.... ....................      nų.
PILOTO Dl KTĖ-5 veiksnią drama. Vertė Jonas Tarvydas........35c.
DRAMOS |i Germaną: 2) Eabiola— 5 aktu : 3) Litinio Stebuklai

4 aklą: parašė Jonas Tarvydas ........................    65<>
\ AIK( TEATRAI: dalis 1:1) Pagalvok ką tiarai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., i), ir N________15,-
VAIKI, TEATRAI: dalis II: I) Ištirsime paskui: 2> AntamlKas 

našlaitis: J' Mėgiuimas. Surinko S. K., D. ir N.______
MALDAKNYGĖS

PI LKIM AN T KELIŲ—-*■ l)-k<»“ spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.50

Siųsdami užsakymus arba pinigu.', visuomet adresuokite taip: 
DARBININKAS

366 West Broadway oSuth Boston,
i

■ *
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Published every TUESDAY and FREDA Y
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8AINT JOSEFH'S L1THUANIAN R. C. A8S0CIATI0N OF LABOR
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auBscRiPTioa kates
.Knriy ................................................ $4.50
toston and suburbs ....................... f'
,<»relgu eouatrlea yearly .............$5.5o

“DARBININKAS”
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$4-5< 
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LIETUVOS KONSTITUCIJOS KEITIMAS IR 
DEMOKRATIJA

i Kuomet Lietuvos konstitucija buvo priimama Steigiama- 
Seime, opozicija kėlė didžiausį triukšmą ir prirodinėjo,me

kad ji esanti visai nevykusi. Dabar, kuomet norima ją tai
syti, tie patys gaivalai vėl triukšmauįa. Jie dabar nori, kad 
ji liktų, kaip buvusi. Apmaudas ir jausmai čia. nieko negel
bės; reikia šalto proto. Konstitucija yra labai svarbus daiktas 
tautos valstybiniame gyvenimą Nevykęs konstitucijos “taisy
mas” gali padaryti valstybei labai daug žalos. Pavyzdžių ne- 
priseina ieškoti toli. Atsiminkime tiktai 18-tą pataisą prie Jung
tinių Valstijų konstitucijos, būtent, Prohibicijos pataisą. Nė
ra čia reikalo plačiau aiškinti, kokią demoralizaciją Įnešė ta ne
laiminga pataisa į politinį ir šeimyninį gyvenimą, kaip pri
pratino piliečius niekinti ne tik prohibicijos pataisą, bet po
draug ir kitus šalies įstatymus. Mes, kurie čia gyvename, vi
sa tai matome.

“D-kas” jau yra išsitaręs kaikuriais projektuojamų kon
stitucijos pakeitimų klausimais, šiuo sykiu pagvildensime de
mokratijos klausimą sąryšy su konstitucija. Prie šios progos 
dar sykį pabrėžiame, kad mūsų idealas yra koperatyvė de
mokratija. Dabar turime kovojančią demokratiją. Įvairūs vi
suomenės sluogsniai, arba luomai, ieško kiekvienas sau kuo- 
daugiausia privilegijų ir pelno. Tą socialę ir ekonominę kovą 
įnešama į valstybės politinį gyvenimą ir rezultate turime parti
jų kovą, kuri taip trukdo darbą, čia ne demokratijos princi
pas kaltas, bet kalta ekonominė tvarka — kapitalizmas. Ko
lei kapitalizmas viešpataus, tolei eis kova tarp luomų ir reikšis 
parlamentuose kaipo partijų kova ir trukdys darbą.

Partinių kovų pasekmė yra ta, kad valdžia yra nepastovi. 
Ji yra verčiama tankiai pamiršti šalies gerovę, kad prisitaikius 

prYpriė remiančių ją partijų reikalavimų. Pav. liaudininkų valdžia 
buvo priversta pataikauti social-demokratams, žydams, len
kams ir vokiečiams, tankiai gal prieš savo nusistatymą, kad tik 
kaip nors užsilaikius prie valdžios. Pasekme to yra ta, kad ir 
prie geriausių norų valdžia dažnai neturi galimybės dirbti kraš
te gerovei.

Kaskart tankiau tenka girdėti balsų, kad, girdi, demokra
tija atgyveno savo amžių; smerkiama pats demokratijos prin
cipas. Bet, jei ne demokratija, tai kas? Nieko kito nelieka, 
kaip tik diktatūra. Žmonija išbande^vairių rūšių diktatūras, 
kaip tai: tiranijas, oligarchijas, monarchijas, aristokratijas, plu- 
tokratijas, etc. ir kartus prityrimas parodė, kad visos tos val
džios formos yra netikusios. Nieko geresnio neturime, ir tur
būt neturėsime, už demokratiją. Ne demokratijos kaltė, kad 
prie dabartinės tvarkos luomai panaudoja ją savo egoistiniams 
tikslams ir ją diskredituoja. Bet, ar šiaip, ar taip, nepasiten
kinimo demokratija yra. Ir tai bene bus tik svarbiausia įvai
rių diktatūrų Europoje atsiradimo priežastis, pradedant bolše- 

' vikais ir baigiant fašistais. Tos diktatūros nėra tai progresas, 
bet žingsnis atgal; jos tik dar sykį parodo, kad minios pačios 
nesugeba nieko tverti. Tvėrimo darbas paliekama vadams, ir 
tie vadai asmeniniais ir luominiais išrokavimais įveda diktatū
ras. Bet minios, kurios nieko negali sutverti, turi nepergali
mą jėgą griauti, ir jos tol griaus diktatūrą po diktatūros, tol 
mes nuo sosto vieną po kitam luomus, kol ant sosto neatsidurs 
didžiausias “luomas,” prie kurio visi mes priklausome — var
totojas. Kuomet kapitalas pereis į vartotojų rankas, tuomet 

■ tiktai demokratija nevaržoma bus ir nebus kurio nors luomo 
užkulisinės diktatūros priedanga. Bet ir prie dabartinės tvar
kos nieko geresnio už demokratiją neturime.

į Kalbėdami apie demokratiją sąryšy su projektuojamu kon- 
■—sūtucijos kei
p tik bolševikus, visa mūsų išeivija yra griežtai nusistačiusi prieš 
f demokratijos varžymą bent kurio luomo naudai, prieš dikta- 
į turą.
t; Tečiau begarbinant demokratiją tankiai prieinama prie ab- 
r surdo, būtent, kuomet leidžiama balsuoti žmogui,- kuris nemo- 
r k* net skaityti. Dar didesnė nesąmone, kuomet tokį tamsuolį 

renkama atstovu. Toks žmogelis paprastai nemoka pagerinti 
t. Mvo ūkį, bet iš jo laukiama, kad jis būtų valstybės ūkio Solo- 
t nu! Jei tokiems duodama teisė rinkti ir būti renkamais, tai 
| kodėl gi neduoti tos teisės vaikams, ypač tiems, kurie eina į 
t mokyklą? o gal ir idiotams? Tai bent būtų demokratija! Mums 

fttrodo, kad rinkti bemokslius yra toks pat absurdas, kaip 
K rinkti vaikus. Kiekvienas rinkikas privalėtų mokėti skaityti, 
F kiekvienas gi kandidatas į Seimą turėtų turėti tam tikrą moks- 
į Mšką cenzą.

[j‘ •'
P Ifet Demokratija be absurdų.
L ‘tfiros!!!

k

z-

sakydami, kad, išskyrus

Ne diktatūra, ne specialūs kurio nors luomo privilegijos. 
Kultūros! kultūros! ir dar kul-

NAUJI KU‘KLUX’U 
UŽPUOLIMAI

Neapykantos apaštalai, 
Ku-Klux-Klan nesiliauja ko
voję prieš Katalikus. Nese
nai Klano advokatas įnešė į 
Massachusetts legišlatūrą į- 
statymo projektą, kuriuo, 
katalikui vedant protestan
tę, ar katalikei tekant už pro
testanto, draudžiama reika
lauti nuo protestanto žodžiu, 
ar raštu prižadėjimo, kad 
vaikai bus katalikai. Anot 
Klano advokato šis įstatymo 
projektas bus Klano įneštas 
i visas valstijų legislatūras. 
Nemaža pabauda skiriama 
už šio įstatymo peržengimą.

Tai tau ir sąžinės laisvė! 
Neblogesnė, kaip Sovdėpi- 
joj ir Meksikoj. Mat dar 
daug yra likę puritonų dva
sios šaly, kuri savo tautos 
himne giriasi esanti The 
Land of the Free!

PRANAS GUDAS
Yra dar žmonių, kurie 

abejoja, ar p. Gudas yra me
todistas, ar ne. Mažai lig
šiol buvome rašę apie p. Gu
do perėjimą į- metodistus, 
nes patys tikrai nežinojome, 
kur jis galutinai kryps. Da
bar dalykai paaiškėjo. Pra
eitame “D-ko” numery pats 
p. Gudas praneša, kad me
todistams nebesidarbuoja. 
Iš pasikalbėjimo su p. Gu
du paaiškėjo, kad, tariant 
jo paties žodžiais, jis buvo 
kyštelėjęs nosį pas metodis
tus, bet nusvilo ir atsižadė
jo metodistų aht visados.

RUOŠIAMI NAUJI 
ĮSTATYMAI

Krašto apsaugos ministe
rijos ruošiama daug naujų 
įstatymų projektų kariuo
menei tvarkyti. Pirmoje ei
lėje numatoma išleisti įsta
tymas Lietuvos kariuome
nės ginkluotoms jėgoms val
dyti ir tvarkyti. Iki šiol to
kio įstatymo išleista nebuvo 
ir teko vaduotis atgyvenu
siais rusų įstatomais arba 
susidariusiais papročiais.

Žemės ūkio ministerijoj 
ruošiama keletas įst. pakei
timų dėl bendrų ganyklų ir 
servitutų likvidavimo žemės 
tvarkymo ir kit.

Be to, jau paruoštas me
lioracijos fondo įstatymo 
projektas, kuriuo nustato
ma kuriomis sąlygoms bus 
duodamos paskolos nusausi
nimo darbams ir kaip 
turės būti grąžinamos, 
lioracijos fondas sieks 
milijonu litu.♦J ». «.
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Baso PATRIOTASI

Tautiniųkųsuvažiavimae.—Lietuvos spauda.—Seimas.— 
Partijų a .—Deklaracija.—Santykiai su S. S. S. B.

išsišokimai, ?

Kadangi į J “Darbininkas” miais, o ne į dvarų skaldy-
— - _ T—T I ____ _ I___  it • i • v

kų sąlygų, tai dabartir 
Seimas turės išsiskirstyti, 
jo vieton bus skelbiami na 

į ji rinkimai. O naujų rinl 
mų nei socialdemokratai, n 
liaudininkai nenorėtų, n 
krašto ūpas jų žygius vis 
kai pasmerkė. Su kiton 
politinėmis partijomis, ka 
socialdemokratai, bei maž 
mumis tautininkai nū nen 
no kalbėtis, nbs tų srov 
valstybinis nusistatvm 
traukia Varšuvon, Maskv 
arba šalies anarchijom Ka 
galutinai šios svarbios i 
folines bus pravestos nei 
ilgo paaiškės.

Pastaruoju laiku lai 
plačiai kalbama apie v 
riausybės deklaraciją. P 
sak tomis žiniomis dėklai 
cija jau paruosta ir bus i 
trukus perskaityta Sein 
Spėjama, kad deklaraci 
trumpa, bet konkreti, n 
remiama prof. Voldema 
nusistatymu: “darbas, d;i 
bas ir darbas.” Po šios d 
klaracijos perskaitymo ]>o 
tinęs grupės kiek aiški; 
nusistatys, nes dabar, k 
kas, liaudininkai kai vė 
pučiama nendrė svyruoja 
nežino kur dėtis, ar pi 
tautiškų srovių, ar prie i 
ternacionalo.

“Darbininko” skaityt 
jams jau žinoma, kad Li 
tuvos karo teismas pasme 
kė jniriop keturis kominte 
no agentus, kurie ruošė kr 
viną j į perversmą Lietuvoj 
Dėl šio teisino nusprendi n 
Rusijos bolševikai šukė 
didelį lemią. Juos pašei 
kitų šalių boKevikai. P: 
sekinėje — Lietuvos—S. I 
S. R. santykių pablogėj 
mas. Sovietijos atstovi 
Kaune Aleksandrovskis d 
monstratyviai susirgo ir n 
vizitavo mūsų Prezideni 
Naujais Metais. Bet mūs 
spauda ir vyriausybė grie: 
tai priminė Aleksandrov 
kiui, kad panašus S. S. ‘ 
R. elgimasis — reiškia k 
šimasi į vidujinius Lietuve 
reikalus ir todėl negali bū 
toleruojamas. Aleksandrov; 
kip suprato, kad jį gali ii 
prašyti iš Kauno, todėl ji 
mūsų Prezidentą p. A. Suk 
toną atsiprašė už tai, kad j 
nesveikino per Naujus M< 
tus. Tas atsiprašymas lai 
komas lietuvių rusų santy 
kih pagerėjimu.

Dar keisčiau už bolševi 
kils elgiasi dalis užjūrio Iii 
tuvių. Nekuria mūsų poli 
tikai gavo keletą pluoštų A 
metikus laikraščių ir plaka 
tų. Vienas toksai fenomeną 
liškas plakatas pakliuvo i 
į mano rankas. Ten rašo 
ma: “Grinių. Požėlą ir 40

labai atydžiai seka Lietuvos j mą. Naujakuriams žadania 
gyvenimą ir gausiai infor
muoja savo skaitytojus, tad 
aš. ne vieną kartą, “Darbi
ninko” skiltis pamarginęs, 
dar noriu 'į brangius užjū
rio brolius prabilti ir žodį- 
kitą paporyti.

Šiuom tarpu mūsų naujai 
atgimusi Lietuva žengia 
naujakurio keliais, nes vy
ravęs socializmo gaisras 
daug ką valstybėje sunaiki
no ir ilgus metus statytąsias 
gaires 
dien, 
baisus 
atstatymas pradėtas, 
vieną mėnesį po perversmo 
išgyvenę ne kąkius stebuk
lus nuveikėme, bet jau ei
name artyn gerovės. Daug 
kas šią gadynę vadina nau
ja tautos eta, bet kol kas to 
naujovumo neturime, bet į 
jį einame ir neužilgo ateisi
me. 'J

Neperseniausiai, sausio 15 
d., įvyko Tautininkų Są
jungos skyrių nepaprastas 
suvažiavimas. Tai tiesiogi
nė perversmo išdava. Pa

prastomis gyvenimo aplin
kybėmis tasai suvažiavimas 
neturėtų tokios didelės reik
šmės, bet dabar, kada val
džios vairą laiko tautinin
kai tasai suvažiavimas lai
komas labai svarbiu politi
niu faktorių. Viešpataująs 
krašte ūpas visiškai atspin
dėjo tame suvažiavime, į 
kurį suplaukė penketas šim
tų delegatų ir svečių. Suva
žiavimą sveikino valstybinio 
nusiteikimo organizacijos. 
Rimtus referatus skaitė da
bartinis Lietuvos premjeras 
prof. Voldemaras, p. Bly
nas ir doc. K. Pakštas (bu v. 
‘Darbininko” redaktorius). 

Dienos klausimai išgvilden
ta rimtai. Veik vienbalsiai 
priimta eilė rezoliucijų, ku
riose svarbiausios tai — 
Konstitucijos pakeitimas ir 
žemės reformos stiprinimas. 
Konstitucija norima keisti 
ta prasme, kad Prezidentui 
būtų teikiamos platesnės tei
sės, kad jis būtų renkamas 
visos tautos. Be to, norima 
sumažinti seimo narių skai
čių ir seimo terminą prail
ginti iki penkerių metų. 
Vienu žodžiu, norima mū
sų Konstituciją patobulinti 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos pavyzdžiu. Tuo bū
du tikimasi iššluoti partinį 
raugą, kurio apsčiai Lietu
voje prisivėlė. Prie dabar
tinės Konstitucijos ir Sei
mo rinkimų sistemos vėl ga
lima nukeliauti iki to, kad 
zoologiškos partijų privile
gijos valkatoms ir įvairiems 
cx-komisarams a la Požėla 
tektų valdvti Lietuvą. Bet 
to gana! Gana! — pasakė 
kariuomenė, gana!'— sako 
tauta.

Žemes reformos klausime 
suvažiavimas išreiškė pagei- 
davimo, kad vyriausybė la-

išgriovė. Bet, šiau- 
ačiū Apvaizdai, tas 
gaisras užgesintas ir 

Tik

LIETUVOS MAISTINGŲ 
JAVŲ IŠTEKLIUS

Finansų Min-jos Ccnfr. 
Stat. biuras užbaigė galuti- 
niij.jų lf)26 m. derliaus davi
nių apskaitymą. Tie apskai
tymai rodo rugių nedatak
lių, o kitų maistingųjų ja
vų: kviečių, miežių, žirnių, 
— didelį ]>ert(‘klių. Pertek
lius ne tik padengia rugių 
nedateklių, bet duoda dar 
žymius likučius eksportui, 
būtent. 84.310 tonų maistin
gųjų javų.

Pašarinių javu perteklius, 
patenkinus visus krašto rei
kalus. yra lygus 171,170 to
nų, ir bulvių eksportas, pa
tenkinus visus krašto rrika-dlikusia kreiptų domės j so-

■r ~ ~

Įlįs, yra lygus 161.500 tonų. dŽių skirstymus

duoti stipri parama, kad jie 
atsistotų ant kojų. Žemės 
ūkiui geistina paskola, ku
rios užtraukimui ūkininkai 
sutinka įkeisti vieną milio- 
ną gektarų žemės. Žemės ū- 
kio ekonomija norima pa
kreipti taip, kad dabar ap
griautas ūkis sustiprėtų, kad 
ūkio gamyba būtų našesnė.’ 
Tam siūloma išduoti nuosa
vybės dokumentus naujaku
riams, kad jie su žeme ga
lėtų elgtis kaip tinkami. 
Galvojama ir apie amerikie
čių pritraukimą žemės ūkiu.

Be tų klausimų suvažiavi
mas palietė mokyklas, be
darbius ir kitus opesnius 
dienos reikalus. Bet apie vi
sas suvažiavimo smulkme
nas nėra galimybės čia su
žymėti.

Spauda .tautininkų suva
žiavimo rezoliucijas įvairiai 
pasitiko. Krikščionių-demo- 
k ratų organas ‘ ‘ Rytas ’ ’ 
joms nesipriešina, bet užtat 
liaudininkų “Lietuvos Ži
nios” pyksta ir putoja; 
joms labiausiai nepatinka 
Konstitucijos pakeitimo 
projektas. Užtat tautininkų 
organas “Lietuvis” aiškiai 
nusistatė už suvažiavimo o- 
balsjus, jis rašo: “Jeigu vi
sa paliktų taip, kaip buvo 
iki gruodžio 17 dienos, jei
gu liktų ta pati, nė kiek ne
pataisyta , konstitucija, tas 
pats Seimas, ta pati Seimo 
rinkimų sistema, tai reikštų, 
kad visa paliko kaip buvę 
ir kad laikinai pasikeitė tik 
valdžioje stovintieji' žmo
nės.”

Kadangi “Lietuvis” reiš
kia tautininkų sąjungos ir 
dalinai dabartinės vyriausy
bes nusistatymą, tai aišku 
kad valdančios sferos eis 
prie didelių valstybės refor
mų. Bet dėl tokių didelių 
reformų, kaip konstitucijos 
pakeitimas, reikalinga atlik
ti gana sunkūs formalumai. 
Lietuvos konstitucijos 102 
str. sako: “Konstitucijos 
pakeitimo arba papildvmo 
sumanymą turi teises iškelti 
Seimas, Vyriausybė ąrba 50 
tūkstančių piliečių, turinčių 
teisės rinkti į Seimą.” Ki
tas, 103 str. sako: “Iškeltą
jį Konstitucijos pakeitimo 
arba papildymo sumanymą
priima Seimas trimi penkt- kitų pažangiųjų lietuviu tei 
daliais visų atstovų daugu
ma.”- Tad dabartinis Lie
tuvos Seimas Konstitucijos 
pakeitimo sumanymą turėtų 
priimti 51 balsu. Bet ka
dangi mūsų socialistams: 
socialdemokratams ir liau
dininkams tokia Konstituci
jos atmaina nepatinka, tad, 
žinoma, vien tautininkų, 
krikščionių demokratų sek
ioto ir pagaliau mažumų 
balsais nesusidarytų reikia
mas skaičius. Tas verčia 
tautininkus kalbėtis su liau
dininkais apie koaliciją, ne 
valdžios, liet Įiarlamentarę.
Bet. jeigu liaudininkai sta- jų profesijų 
tys įprasta jiems bolševikiš- jie turi būt išsilavinę ir sivienkie-

šia Lietuvos fašistų kar 
teismas. Jiems gresia su 
šaudymas.. .” “Klerikalu 
kviečiasi Pilsudskį sau u 
karalių” ir t. t. Tų plaka 
tų autoriai tokiu būdu gar 
sina protesto mitingą, kuri 
buvo ruošiamas Bostone 
Nieko nuostabius, kad ame 
rikiečiai taip reklamuoji 
mitingus, bet labai nuosta 
bu. kad tokiam mitinge ap 
siėmė kalbėti tokie žmonė 
kaip adv. Bagočiu^, “Ke 
Ijeivio” redaktorius Mirkei 
sonas. “Sandaros" redakto 
rius Paulauskas ir kiti. T 

sprendžiant
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PASKUTINIO ATSISVEIKI 
NIMO VALANDOS

IŠ pat ankstyvo ryto, kai 
tik jau galima vaikščioti, 
žmonių būreliai skubinosi i 
Baziliką prie arkivyskupo 
karsto. Nuo (> vai. be per
traukos laikomos gedulingos 

S vai. pa- 
ja kunigu

šv. Mišios. Nuo 
maldocs dalyvau 
seminarijos auklėtiniu cho
ras. Atlaiko dvejas Poiiti- 
likalines Mišias. Trečios tu
ri prasidėti 11 vai.

Jau pusiau 
susirenka ir .- 
ganizacijos su 
mis ar be jų. I 
dėlė spiestis, 
bažnyčios apie 
karstą sustojusios

j

į-akc: Rikiuokitės ir pasi
aukokite. Jo gi pasiaukoji 
nias savęs išsižadėjimas al- 
įsidavimas Baž.nvčjai ir vi- 
I -iioinviivi yra mums pasiau
toj i mo ir
Įvvzdžiu. Apie
-akyti Šv.
prieš mirtį

'.vv žodžiai:

vienuolikta 
susitvarko or- 
l savo veliavo- 

Jažuyčioj di- 
Per vidurį 

velionius 
studentų 

eilės rūpinosi išlaikyti lais
vą praėjimą.

Presbiterijoj sėdi R. Pre
zidentas. Seimo pirminiu 
kas. minisieris pirmininkas 
su visais ministeriau? in eor- 
pore: diplomatinis korpu
sas, aukštieji 
Seimo atstovai, 
to rektorius* i r 
kapitula, šfiiip 
ir kiti aukštieji

Pri ............

rikiu v i mosi pa- 
jį galima pa-| 

Povilo apaštalo 
pasakyti apie sa- 
"Gcrą kovą ko-

vėjau, gyvenimu pabaigiau, 
tikėjimą užlaikiau.”

Po pamokslo aukščiausio
ji mūsų Bažnyčios vyriau- 
<vbč suėjo prie ark. Jurgio 

• karsto. Giedamas tris kar
pus " Libcra.” Smilkalo dū- 
linai kyla su žvakių liepsnos 

:dvclkinui. " 1 >ics irai ” šiur
pulingai ♦ graudena nuodū- 
niiiigą.jį žmogų. Bet tas 
.baisas tirpsta, kai pasista
tai prieš akis velioiiics Ar
kivyskupo šventąjį gyveni
mą.

I Lr vėl tiek organizuoto 
aktyvumo parodę šią liude- 

,.-io valanda studentai atei- 
savo brangaus

(Tęsinys) rustu

VI.
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4 1 ė
• H2

kę plytas degti, 
ėmė iŠ len
ki it icizmo. 
prisiėmęs^ 
pat l iūtinio

jmi-u
Lams 
rankas

Iš vi-n "Aušros” bendradarbiu pagal 
įa-tu gausumą ir .jų įtakumą pirmoji vi"ta 

J. 
vi-

Gauja kiniečiu, talkininkaudami kantoniečiams, daro api
plėšimus ateivių krautuvėse Hankow’o mieste.

M. (justaitis

karininkai. 
Ullivelsiti- 

į •rofesū ra. ,t i įlinkai ima 
dvasininkai {Ganytojo kūną ant rankų ir 
svečiai. 'graudžioje procesijoje liesa 

rie didžiojo altoriaus su-jį amžinąją poilsio vietą, ba
kui pto.je. 

-į-i jau vyskupas M<>- • 
tk.jus, vyskupas Ka-paras. 
vyskupas Aleči-lovas.

Arkivyskupas Jurgis at
sigulė šalia vysk. Paliulio- 
uio. Atnešė .jam į via ir 
gražiuosius vainikus.

Jau paskutines minutes 
atsisveikint i. Prabyla R. 
Prezidentas p. Smetona. Jo 
gražią kalbą, ruporų vamz
džiu sustiprintą visi girdi. 
Atsisveikina ir p. Stulgins
kis Seimo pirmininkas.

Rygos arki vvskupo Sprin
go viči mis va rdft-td-i s ve i kini - 
mo ž.odžiti- kalba molis. Stu- 
k’Ti-. ir Latvijos katalikai 
gidai nuliūdinti Bažnyčios 
ir Lietuvos kilnaus siuiatts 
mirtimi. Arkivyskupas Jur
gi- .eidamas sunkias parei
ga- savo tėvynei, rado laiko 
inlerc-imtis ir Latvijos ka
talikais. 1921 m. jis daly
vavo Latvi |o- Kataliku 
Bažnyčios iškilmėse. Jo pa
rama į-ikūrč Rygoje 'levu 
Marijonų Koirgrcgaci.ja. ku
rios darbai žada gausiu Lal- 
v ijos katalikams vai-n.i-

Ateit ininka i 
sa v i • g; 
daič-įo lūpomi 
w,-kupas J ur 
Ii- jaiimiomeiįvs 
J i< pat l aukė 
ui ūki ją savo > 
nimii.i 
■buvo JII’I 
■dabar ta
ni -č jį 
žinojo 
11 i 11 k a i 
po I 
i".i" 

Bes ir pa-iaukokite. 
į pa-iaid.o.iimas yra 
Įpagriuda< ir v isai 
i Ik i.
i Ir b.'ill midžiai 
iii! paimi š(, ,| urgi" 1 
{J i- ai ink v suomei 
«lavI 

i ■ 
J1'. 

i11' ' 
I

(graudžioje procesijoje 

•'"-P..
sėdusi dvasiškoji vyliausv-yzilikos požemyje, 
be. arkivyskupas Karevi-į kur 
čius. Telšių. V i I kav iškio.. 
Panevėžio, t kinergės vvs-j 
kuriai. ■

Vienuoliktą 
skambino, ir 
Jvdimas, prie 
k i vysk u pas 
S k v i rėčkas

vvs-

valandą su- 
išeina. asistos 
altoriaus, ar
inei mpolitas

su Poiitil'ikali- i 
įlomis gedulo Al išimais.

Gieda operos (-boras irgi 
jau a. a. komp. Sasnausko 
" Re(|iii(m.” Protarpiais 
girdėti stiprusis dainininko 
A. Sodeikos baritonas.

Pamokslą pasakė Vilka
viškio vysk, koadjutorius 
piol. Reinys. iškeldamas 
velioiiics gyvenimo charak- 
tcriiiguosiiis bruožus ir nuo
pelnus Bažnyčiai ir taniai. 
-— \ (■li<»ni< buvo gilu- moks
lininkas. Ji- lupa rašė daug 
veikalų, bet jis. kaip profe
sorius giliai spręsdavo mok
slo klausinius: jis norėjo sa
vu klausyto jams įdiegti 
niok-lo meilę. Mūsų kartos 
yra daug velioiiics mokiniu. 
-Jo mok-las pasireiškia pa
čioje jo gyvenimo plakt i bo
ję. 'I’a-. kuri- kitus moko, 
pat- Imi būti be priekaišto. 
I r velioni- ai krei pč dėmė-i 
pirmiausia į save. Liko jis 
krikščioniškųjų dorybių pa 
veikslas, tikras apaštala-. 
J i-, kaip Šv. I ’ovilas, (Iirb<». 
kariavo, kentėjo. Ir pats la
po to darbo auka. Kcnlejo 
jis ne tik .-kurdą, bet k( įl
iejo vidau- kančią, už tuos 
pažeminimus, paniekinimu-. 
ik apykantą. kuriuos pa-ejo 
prieš lainsybčs žmones. \ i 
sa tai jis kelitc. bei dirbo 
didžiau-iii taktingumu, pa
siaukojimu apaštalaudamas 
-a'o tautai. Jis siltv;uk< 

bažiivčios r< įkalus, i 
provinciją ir pa 

Lietuve- l»až 
-o|||V be Iil|o 
J i- algai v i 

K< •ngiegaci ja. 
šiandien jau 

į ia-i rci - l;c-. 
katalikiška 

oreanizav im i - i 
\ -katino t v a i k v t is. 
pa-killinc valanda

niii'ii 
lai chamas 
naikindamas 
n v šios plikiau 
kitu vaisi vbii.l. 
tie M a 11 j o m i 
kurios darbas 
via stipriai
|»< ■ m d a 111 a' v t s a 
111» l< J111 ».a.
j'", 
\< t

i
I

I

»

kataliku vardu hriukšniingos. įn-pompasiiŠ- 
kos buvo laidotuvės. — kaip 
ir paties vclimiies gyveni
mas: rimtos, didingos tylos 

’prislėgtos, susikaupimu sii- 
Irakintos. Negali tikėti, kad 
(jau neturėtume Arkivysku
pui Jurgio 
j R< >dos. kad 
įtik miražas. 
lUOiėtinn. k 
i Bet kaip s 
|buriio- prav 
ji i. Tik sii> 
Iki. trokši i.
! 1 • v ’
i

baltgudžiii 
gražią nuoširdžią atsisveiki
nimo ir padėkos kalbą pasa
kė |>. Lastauskas.

I’rof. Eretas " 1 ’avasario” 
s-gos pirmininkas:—su Šird
gėla tenka atsisveikinti jau-j 
mimo nivlėtojas ir vadas. 
1 ‘ . . . 
{Mums su juo skirtis juoba 
skaudžiaus, kad jis buvo niū- 
įsų sąjungos garbes narys. 
Lj is buvo jaunimo mylėtojas 

žodžiu ir pavyzdžiu ir stojo 
jis į mūsų sąjungą, kad duo
tu pavyzdį jaunimui, 
tu 
lis. 
prieš 
mžtarytoją arkivyskupą Jur
gi Matulevičių.

Bet
širdgėlą sušvelnina min- 

kad nuo Šiol turėsim 
ieš Viešpaties dar vieną

Dr. Ambrazaitis krikščio- 
vardu atsi- 
ark. Jurgį, 

pirmąjį Lietuvos kri-
darbiuijiku vrgani-

iniu darbininku
jsve.iknia a. a.
kaip
kščimuų 
zatorių.

Kun.
kutinėj . 
zitietės

i

dienos tai 
. išvyks: 

praeit ii. 
nepajėgi 
•džio tar
ty Ii. lau- 
< sapnu- 

kuo greičiau pasibaigiu...
Bet gyvoji Bažnvčiai ir 

tautai žaizda rodo, kad tai 
nesapuas. Užgis toji žaizda, 
turės užgyti, bet randas ir 
įgilus randas pialik- amžinai. 
|"Dar daug turiu neliūdirb- 
‘tų darbu, bet užteks .jau — 
keliausiu amžinybėn.”

("Jaettiva”)

(

m įsteigėjui redaktoriui 
1883 m. jis yra prirašęs

- 300 p.—S5 p.), 1884 m.
124 p.—(>7 p.). 188Ū m.

•> p.—17 p.). 188G iii. penkio 
{•.—15 p.). Basanavičiaus 

dva-ia ir lakta- duoda laikraščiui tolią bei 
brypyi. Tad pažiūrėkime, ką jis ten ra 
-e ( Ji- daugiausia dėmesio kreipia į Lietu
vos isiori.ją. norėdamas didžiais tautos žyg
darbiais sužadini i savigarbą^ įsąmoninti vi
suomenę. \ įsi jo istoriški straipsniai ga
lima suskirstyti į tris skyrius: vieni tyri
nėja tą gadynę, kada lietuviai dar nebuvo 
čionai apsigyvenę: kili duoda žinių iš lie- 
luviii gyvenimo dabartinėje mūsų žemėj: 
triii pa-akoja apie lietuvišką kalbą, raštus 
ir pasižymėjusius žmones, kuriems tatai še

lmi arba anuomet rūpėjo.

I’rieši-ioi iuiiis lietuviu amžius Basana
vičius tyrinėja su didele meile ir rauda mū
sų tautą gilioje senovėje buvus didelę ir ga
lingą. Lietuviu pro.-eniu — .jie vadinėsi 
"arėjai-” — lopšys buvęs giedriose Indijos 
padangėse, paskui jų ainiai išsiplatinę M. 
.\zi.joj, Graiki joj, Italijoj ir Turkijoj. į- 
yairiai- vardais vadinami, dažniausia "ke
tai.” vėliau "getai.” Tai buvusi labai kul
tūringa tauta, pranešusi net egyptėnus, tu- 
rčju-i savo lašt;;, panašu į lerogliftis. Jų ti- 

buvitsi : "...pamatas visu senovės ii 
Graiku ir romėnu tikyba yra kilusi 

Vokiečiai ir slavai, Eu-

i’omėnn pinigai iš 1šių. Kr. g., bet daugu-* 
ma .jų buvusi -tatyia tarp 1228—1410 in< 
1‘irinv kštės pilys stat.vt"- iš akmens volų, 

o mūrinė- pilys imta -tatvti kai lie- 

]iuo krv ž.iiicčių i-moke .
. apie pilis Ba-anav ičius 

į,- vokišku rašni be griežto
( nuolaika autorius buvo 
rašė šitą raštą, matyti i-

,tu kuri-ai rvški jo pabaigoje: " Per 
vm-gnvč-mctiKlšnyko senoviškos gies- 
Paudos ir pa-akos. kiirio-e veikalai 
tėvu apipasakojami buvo. Ki.vžio- 

nm-ii žemėje i-ikūrii-. La imai į jų 
; palėkus, išnyko garbe mu-ii tautos, 
stipr.vlH-. lė'.ško .n.d.s ■■ l.rasktjo 

y,.. ,.,|i.,su,Llinnu. Ka- -T ' UI-’ mums 

tuo mūsii tėvu ! Al-ak.v'iia- trumpas: — 
j-aštai apieju x mkaln- ir piliakal-

. bti visos inū-ų istoriško- liekanos. 
Raštus paliko daiigmu-m pat'" vokiečiai!.. 
Piliakalnius vien palys mu-i.i ptabm iai su 
pilsiė: šitie tad kalnai yra viemiūčlčs lieka- 

i , i K i 1 < >- t a u i o- t u r t dali-no> tūv ii mu-i.i darbo. l\no- !.•••
i i ' i. 111 k 111 i •; i k 11 k 11, k u-gvbc visokių senovės puium l

• - t " I i»• 11 111 it * 1 t lrims orl'ISl ; IIIL' 2<U HIK
. i- i » ■ j 1ill< | > 111 <1 k U11Htis vien piliakaliiini.-. ’<u ’

, • • 2 e • ... v-iikn vaikaiii- liūdvskurie ir bumimu-icm- v <uki.i
, ■ "•it senovės prabočiil apm garbingus zilo-m- ><11 ' -
ii iii teima iki -lai dienaiHIU.-U veikalu-. . . Jei Gl( im-1

‘ 111(.. kalti v-ame sttp-
iiiu bei pražilu- 
Guodokime tad

gyva 
rvbei
-lems 

lllėl-ll

Trečias Basanavičiaus -tiaipsmų sky

rius "Au-rojv >upažmdina skaityto jus sU 
lietuviai- ir svetimtaučiais mokslo vyrais^ 
i aminiais apie lietuviu kalbą bei literatūrą: 
Imlia aik'tėii Bezzeiibeigeii. Ra pageliom, 
'da/vydį. Volkerį. S|( lelierį. (ieitlerj. Bret
kūną. Veckciistedlą: plačiau apie Le.-kieną 
ir Briigniaiią. Diiom lait į, Kuršaiiį ir k. >Ši- 
lie straipsniai vpatinga i buvo įdomūs ir 
savo vertės dabar nėra nustoję. -Jie žadino 
tėvvnės ir savu .krdboh meilę, ragino rašy* 
Ii ir tautos naudai dirbli. Čia didelis Ba
sanavičiaus nuopelnas, kad jis sugebėjo 
gar-iii nieks liiiitiKii. nuomones siipopulan- 
>Uot i I iet u viii v i-uoim •nei.

i;yl>a 
kebu, 
iš niū.-ii t i kyla >s.
ropmi užplaukdami ir senovės lietuvius iš
naikindami. pa-isKoji jo tačiau iš musų sen
tėviu dide-uę dalį tikėjimo anose žilose ga 
dviiėse... šios dienos mokv tam vokiečiui ir 
slavui rasi i galvą nelystu ta dilimu jog vi
sas šios dienos ei; ropėj iškas apšvietimas is 
pradžių paeina nuo lietuvių! O vienok taip 
era ir bus rasi neilgai trukus pripažinta 
icisvbe.” ("Aušra” 1883 m. 5<>p.). N iena 
ju šaka — Trakai, nenorėdami savo spran
dą lenkti į rmiičm; jungą, apleidę tolaikinę 

Dunojų ir persikėlę i da- 
" Aprašymo- ir paroilv- 
lietuviai atėjo į šios ga 
vielų, kur mūsų giminė 

šiaurės Imk 
lapo.

Jos d icl |os cl I- 
VV III IIIU •lllolies apie -eile 

pirm užtraukime 
(Ten pat p. SO). šda
licUiviu i raiismigracija 

......■•••("• |(.\ u į •ašakomis 
tudijomi-. pav.

Dagelis kalba: Pas- 
vietoj atsisveikina 

vargdienės. Jos už
ima paskutinę vietą visuo
menėj. liet ne paskutinę 
Bažnyčios ir tikėjimo rei
kaluose. Ekscelencija Jur
gis neužmiršdavo jų. jis na- 
sidalino su jomis ir Kūčių 
vakariene. Dėl to visos Kau
no zit iel ės per savo pirmi
ninką atsisveikina mylima 
Bany t oją krikščioniškuoju 
atsisveikinimu: tegul jo sie
lai šviečia amžinoji Šviesa.

\ Įsos kaliu>s aiškiausiai 
buvo girdėti per ruporu 
vamzdžius. Jų klausėsi tūk- 
-lančiai žmonių.

A. a. Arkivv.-kiipo kūnas 
jau buvo padėtas į poilsio 
dcią. Slinko žmonos Ičiu 
zing-iiiii palikę (ianvtoja. 
Slinko tvlomis. — Ir liktai, 
vi-kas taip, taryt. tylomis 

N ( kalbingos, ne

I

ai-i-veikina 
mvtoją plot. Itovy-

A. a. Arki- 
i- buvo dide- 

mylčto jas.
i save i r ateit i- 

kaisč-iu gyve- 
Al( it iiiinku jaunimas 

siiž.avėlas, ir štai 
pats jaunintas al-

anl -a v o ranku i am- 
poil-io v ictą. Atciti- 
pric a. a. A r k i v v -kli

ka rslo pasižada laikytis 
t e-1 a men I o: " r i kniok i

1 nes i ik
t vilt as

v i-immc-

I »

I

I

|>i ;i< j<>

!

I

Frederick A. Sterling, pata
rėjas ambasados, Londone, pa
skirtas pirmu ministeriu Airi
jai.

-avo tėvynę palei 
kartinę Lietuvą, 
ma- kelio, kuriuo 
('Vilės žemę ir tu 

lis amžius gyvenus pirm neg 
r užplaukimą barbaru pravaryta 

pervci- ankšteli kojom visas 
lopjšku mokytu 
V e< Eu Kopos g v V (1)1 o jus 

•.(•kilčių ir slavu.’ 
-avo teorija apie 
Pasaliavičiiis vėliau paremi 
ir šiaip a i <lico|og isk<»mis 
! »a ida I iau- labv ri i it ir k.

«

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena taute negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lieluviii 
tautos vadais, 
nustoti 
n ko j.
APIE

Yfl.V

Jei taip nedaroma, tai reikia 
kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- 

w- ■ ? • •

LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
išleistas įtikės veikalas vadinamas

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

c
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Be to. Ba.-anav ičiu- " Aušroje” judina 
ūdos atgavimo reikalą, v pac naudoda- 

Alek-andro I I I vainikaviino is- 
anme-iiia: ragina žmones, kad 

val-čin- -iii-m kolekt v vinitis 
iam neišklausius

jei nk -įtrinkta bus 
"Auši”-” mini. (1884 
i dūlini Jono Žvirblio 
iš ( p.i'iiu•daine 3

j ma-i.- <•;! r<•
| kilme bei 
kiek v iciia- 
prašvimi- inini-iciiiii. "
-1 i 1-1 i 11 csj< to e|e-i ei 11 i.
20 parašu.
n i.' -ka i t oiiic toki 
pra-v iną. ku i io čia 
k ui 1111 u- po-l i m-.

pas-»

I

N oi s " niodc rm>t a i su Šulo iiiok-l” ine 
U-du ik bc-ui inka. tačiau, amu doc. •) I u 

" M um--v arbiaii. kad J. Basana viciu- 
sudarė tam tikra, iluai

• line atmosfera. kiirio|c 
mūsii intcligciiiu karto-., 
-u Basanavičiau- Icolvt i 

bei jokiu būdu negalėjai 
•Ii teigiamam j<» Širdies vcik-nuii. 
čiau- patvaruma- pa-i rinktame 
• kclv jc. jo atsidėjimą- v ien tik 
| < • |; 11. ; j I > < < • lul u- alt ruizmas. g« i l»i 
os tradicija. v i-a lai darė Iki

i

»•

1

* K

i mm.
Auira- -kv rui- i-mii-ku Ba-anav ieiait- 

-’iaip-mn ’* Au’-i oje” duoda žinių i" vidii 
rinut Liviuvo- i-torijo- amžių. Svaibiaii 
-;a-či i rašinv- lai "Apie senovė- Lietuvos, 
rilis.” dalinai ai-p;m-1a- j- "Lietuvos ( ei 
idimos” ( |SS2'. pra-ideda Mim ketui eiliniu 
nežinomo autoriau- motlo :

f.> pv hm I inkilo-, ka miog amžių
11 m k-< >.
• v .m- ap-ein -. ka pri’ kelio -lul 
m\.i akim im -ukraiita prie lako 
o ti v v (io ma liet u v iii a | •-ako.

K
K 
\

K 'M >.

71

i r

I i bedamasis atgaili i spauda. BasaiuiVl-* 
ciil- drauge s»u Sjiid'v emu ir šliupu 1882-3 
m. riipuiasi sudaryti "Lietuvišku mokslų 
bindrvstc" |et-ii ir platinti, nes
daugeli- ranki.i-ėiii (!• I -pami*>- persekioji
mo. ii(‘galedanii i-v\ -ii saule- -v lesos. be- 
-k'i p-1 < >m i 1111 io ^1 .i i r a 11 /iii.ii /11 -1 a : * -Ii Lie- 
Uiva ir nni-n |,iangia kalba miog prapulties 
ai v adilo-i!" .-mnanvma- neįvyko,
b( i už lai Lss.y nitlai- Pin-ii',-r lapo įkurta 
belu' m draugini "Biiiitč." kuri Im iihIs iki 
-(••laik I • 4 »e v ( i k i a o l».i-anav i< ui-, sugrįžęs 
į Lietuva, ivv kdv --a'o sumali'm;i. steigda
ma- l'H>7 m. /-\|,>k-lo draugija” \ diliuje.

, i
i Bu- daugiau ) ,
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Antradienis, Vasario 22 d., 1927
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PHILADELPHIA, PA
• Užuojauta Marijonams

Vasario 13 d. S LR K V.
kp. savo nepaprastame 'susi
rinkime atjausdama tą didelį 
širdies sopulį gerb. vienuolių
Marijonų dėlėj mirties jų vy-linuose paveiksluose vaizdus iš 
riausio perdėtinio — generolo 
jų “zokono.” labai gerbiamo 
Ark. J. Matulevičiaus, siunčia 
jiems — gerb. Marijonams sa
vo viešą užuojautą — kondo- 
lenciją.

Gratuliacija Lietuvai ir jos
Valdžiai

PHILADELPHIA, PA
Domei phįladelphiečių o ypa

tingai richmondiečių
i
į Va karais 28 vas, ir pirmą 
jkovo Šm -Jurgio parapijos sve
tainėj }). LukŠis rodys kruta-

l , L .11-. 1 > » ,5

* '■••r &

K • si ' :

t 
i’

t
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Vasario 13 d. SLRKA. 20 
kp. savo nepaprastame susi
rinkime atjausdama tąjį dide
li džiaugsmą širdies Lietuvos 
gyventojų dėlei to. kad juos 
ir vėl valdo, rėdo tikrieji Lie
tuvos sūnai, siunčia Lietuvai 
savo gratuliaciją. Ir... ir pa
garbos jausmus gerb. A. Sme
tonai, Lietuvos Prezidentui, 
gerb. Skorupskiui. gerb. Ple
chavičiui bei gerb. Grigaliūnui 
Glovackiui ir visiems, kurie ją 
— Lietuvą išgelbėjo iš nese
nai jai gresiančio pavojaus.

Pasirašo: Kun. Ign. Zinihlys, 
dv. vadas, J. Mikašauskas — 
pirm., Al. Suraučius. 
Škaparas. vice-pirm.. 
kauskas, presos kom. 
Stasys Bairunas.

Lietuvos. Tad, kam kranai 
mūsų tėvynė Lietuva. o jos ne'- 
begali atlankyti, tai nors lai 
ateina į tuos vaizdus pažiūrė
ti Apart aiškinimo p. Lukšio, 
dar be abejonės aiškis ir mūsų 
gerb. klebonas, kun. Zimblys, 
o tas tai jam labai sekasi. Tad 

ateikime pažiūrėti tų vai/.- 
5 • r

Vl-l 
du.

K. V

Žymi Amerikos porelė apsivedė Naples, Italijoj. Jaunosios 
tėvas Lewis Green Stevenson, buvęs Illinois valstijos sekreto
rius dalyvavo judviejų vestuvėse. Jaunikis Mr. įves yra pir
mas Amerikos ambasados sekretorius, Konstantinopoly.

t

>
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». 
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i R9CHESTER, N. Y.

rašt., K. 
K. Vidi- 
narvs ir

WATERBURY, GONN I

gana
<ir>i<' 4

J aunimas
Šioje kolonijoje yra 

daug lietuvių. Sakoma 
15.000. Jaunimas neorganizuo
tas. Tiesa, turime Lietuvos 
Vyčių kuopą, bet prie jos pri
guli tik dalis šviesiųjų jaunuo
lių. Kiti slankioja kur pakam
piais; lankosi į žydiškus pa
rengimus. o apie savųjų vaka
rus tai nė neužsimink.

Koras
Čia turime puikiai išlavintą 

korą. Jo vadas yra kompozito
rius p. Alekris. Tai aukso žmo
gus. Jis daug dirba su jauni
mu. Bet ir jo pajėgos persilp- 
nos patraukti paklydusį jauni
mą. Kalti tame tėvai.

Smarkiai veikia
šios kolonijos lietuviai smar

kiai darbuojasi. Kas sekma
dienis teatras arba Šiaip koks 
vakarėlis. Vasario 20 d. Įvyks 
Šv. Cecilijos koro koncertas. 
Kadangi šis koras jau yra pa 
sižymėjęs gražiais balsais, tai 
nėra abejonės, kad ir šį kartą 
pasirodys gerai ir patenkins 
visus.

Gerb. prof. Kazys Bazis pa
švenčia visą laiką, kad tik iš
lavinus korą ir kad patenkinus 
publiką naujausiomis J’mtuviš- 
komis dainelėmis.

Koras dainuos kitataučiams
Vasario 22 dieną šv. Cicili- 

jos koras. p. Bazini vadovau
jant pasižadėjo dainuoti Ro- 
chesterio Chamber of Com- 
nieree rengiamoje pramogoje. 
Toje pramogoje bus daug žy
mių asmenį] net iš AVashingto- 
no.

Garbė tiems tėvams, kurie 
leidžia savo vaikučius prigu
lėti prie koro. Tuonii sulaiko 
.jaunimą nuo ištautejimo.

Jauniiims yra mūsų būsianti 
vadai. Jeigu mes jiems duosi
me stipri] pagrindą, tai jie 
pasiliks ištikimais Tėvynei 
Bažnvčiai. J. M.

I CHESTER, PA.
Labai svarbi žinia

ir 
ir 
R.

Parapijos mokykla
Yra nemažai tokių tėvų, ku- 

ne savo vaikus leidžia į viešas 
mokyklas ir savo parapijinę 
mokyklą žemina. Vaikai nega
vę tinkamo išauklėjimo pa
klysta ir eina kreivais kebais.

Mūsų draugijos
■ Jaunimas prie lietuviškų 

draugijų nesirašo ir tėvai jų 
neragina. Senieji pradeda ir
gi skirstytis. Mūsų draugijos 
ir kuopos pradeda silpnėti. 
Reikia kas nors daryti, kad su
laikius jas nuo mirtie.-. Dar 
bininkams reikėtų .-ii-i<lomėti 
ir dėtis prie Lietuviu Darbi 
ninku Sąjungos, kad apsaugo 
jus jaunimą nuo ištaufėjimo. 
Kuomet tėvai prigulės prie 
šios garbingos organizacijos, 
tai ir jaunimas pripras ir ai:»■ <

ėL dirbti savo tautiečiu orga n ižu- •4 i e 
I-I 
f
y 
t4 t f

koloniją garbus 
S. Draugelis iš 

šv. -I nrgio baž-

DETROIT, MICHIGAN
Svečias

Vasiirii) 13 dienoje netikėtai 
atlankė šią 
svečias kun.
Pliil:id.('lplii jos. 
nyčioje pasakė puikų pamoks
lą. Žmonių prisirinko pilnu
tėlė bažnyčia.

Vakare, uarbus svečias da
lyvavo ir mūsų parapijos kon
certe.

f

n i jos 
da rhštiimu.
susipratimas jį stebino. Nepa- 
įirastas augimas LDS. 72 kuo 
nas sujudino ir r.aakstino prie 
darbo ir kitas kolonijas.

J.

i
i

Ji- džiaugėsi šios kolo- 
licpivių susi pratimu ii’ 

Ypač darbininkų

J.

ei joje.
Mes turime subendrinti savo 

silpnas jėga*. kad apsigynus 
nuo išnaudotojų kapitali-fu ir 
jų agentų bolševikų.

Griebkime- priemonių, ku 
riomis pagerintume savo v ar 
gingą būvį. Susidomėkime ko 
peracija ir tą idėją kuopkmiau- 
sia paskleisk i nm. B. P- S-

nepriklauso. Dabar ge- 
proga prisirašyti, nes 
dolerio verlės knygų 
Biznieriai, kurie pri-

Biznieriai darbininkai 
šieje kolonijoje didžiuma 

biznierių yra LDS. 72 kuopos 
oariai. Bet yra ir t >km. kinio 
dar
< iaiisia 
gausit*' 
dvkai.
guli pri<‘ LDS. <2 kuopos, da
ro puiku biznį iš darbininkų.

Neprigulintieji skursta, ims 
darbininkai remia tuos, kuri/' 
yra jų draugai.

Darbininkai laikose obalsirt: 
vienas už vmiis. o visi už vio- 

•_ną.

M
k

NORWOOD, MASS.
Prakalbos pavyko

Vasario 13 d. Federacijos
skyrius surengė Lietuvos Ne- kėjimo. 
priklausomybės 9 metų sukak- 
luviii paminėjimui. Pirm. V. 
•f. Kudirka pasakė prakalbų 
tikslą, ir perstatė Šv. Cecilijos 
chorą po vadovyste varg. V. 
Stasevičiaus. kuris sudainavo 
“Lietuva Tėvynė” ir keletą 
kitų įlainelių. Kalba g;mb. kle
bonas kun. V. K. Taškūnas a- 
pie Lietuvos perveršmą. Nuro
dė, kad perversmas gruodžio 
17 d. buvo reikalingas, nes ki
taip bolševikai gruodžio 25 d. 
būtų surengę viešas skerdy
nes. P-lė N. Ve^rsiadciutė de
klamavo apie Lietuvos per
versmą.

Kalba gerb. kunz 
Žilys, Federacijos t. 
ninkas, iš Aiontello. Mass.. a- 
pie Lietuvos nepriklausomybę 
ir pirmuosius veikėjus, kurie 
paskelbė pasauliui 1918 ni. va
sario 1G d. lietuvių nu sis ta ty
lim būti nepriklausomais ir a- 
pie mūsų bolševikiĮ-socialistų- 
sandarieči ų protestus 
Lietuvos valdžią.

Po gerb. kunigo Švagždžio 
kalbos panelės A. Stašaičiutė. 
Kasparaiti“ ir Babiliutė gra
žiai padainavo.

Kalba
LDS. Centro Dvasios 
iš La\vrenc<', Mass. 
rikes 
mą. 
tuva

n/U švag- 
Cčntro ižili-

prieš

savus
agentus.

gerb. kun. P. Juras. 
Vadas.

apie Ame- 
lietuvių kataliku veiki-

Ragino visus remti Lie- 
ir laikytis vienybėj ir 

dirbti Tautai ir Bažnyčiai.
Kalba gerb. A. F. Kncižys. 

L. D. S. Centro Raštininkas a- 
pic Lietuvos sunkią padėtį ir 
jos priešus lenkus ir 
brolius — bolševiku
kurie nori Lietuvą parduoti 
Rusijos žydams ir apie darbi
ninkui padėtį.

Žmonių buvo gana daug ir 
viri buvo patenkinti.

šios prakalbos prasklaidė 
visokius neaiškumus apie per
versmą. Iš besiskirstančių 
nugirdau sakant: “Gerai pa
darė. kad nuvertė socialistinę 
valdžią, nes kitaip gal jau ne
turėtume Nepriklausomybės. 
Buvo ir bolševikėlių. kurie no
sis nuleidę išėjo, nes suprato 
kaip jų bolši'vikiški kalbėtojai 
juos klaidina.

Juozo Vaikas

“Brau ginkit la;ką: kiek
viena rninuta 
gyvenimo 
ard))

Vajaus Generolas gvvvbf

• <l» i«»

— siūlė mūsų 
audekle.’’ (Rich-

* ♦ #

ginama“Tauta
ginklų, bet aukščiausios

s.” (Vydūnas)

n p jos

Nauja gera dėl uždarbio, 
doros, tautiškumo

ti- 
ir 

apšvietos lietuviams Ameriko
je vieta, tai Chester, Pa.

Chesteris senas, bet gyveni
mas 
nes 
ėmė
augti, 
toris

nizatorių arba vajininkų ra
porto.

Paaiškėjo, kad susipratusių 
darbininkų skaičius žymiai au
ga. Darbininkai noriai rašomi 
prie LDS. ir taipgi užsiprenu
meruoja laikraštį “Darbiniu 
ka.” Galimas daiktas, kad ši 
kuopa neužilgo skaitys narius 
šimtais. Mat, būsiantis L. I). 
S. seimas paskatino daug na
riui prie darbo.

Po to, sekė finansinis kuo
pos raportas. Pasirodė, kad 
kuojX)s ižde yra apie $1(M) ir 
kad visi nariai moka savo 
duokles reguleriai ir tvarkiai. 
Išbraukimų mes nepraktikuo 
jam.

Rengs prakalbas

šios kuopos veikliausi na
riai pakėlė sumanymą rengti 
prakalbas, 
ir laiką 
Nutarta 
bėtojus. 
bininkų 
tį. kad
Tam reikalui išrinko komisiją 
iš trijų asmenų.

Kuopos Reporteris

DETROIT, MICHIGAN
Pasižymėjo čižauskai

Jos kuro koncertas. Apart ki
tų dainininkų pasižymėjo po- 
Jiia M. Čižauskienė, p-lė S. 
Lukšaitė ii- J. Valiukas. Pu
blika nepasigailėjo jiems gau
nu aplodismentų. Ike to, po
nią M. č’ižauskieno ajdovano- 
jo gyvų gėlių 'bukietu.

Taipgi gražiai sudainavo 
M. Širvaitienė. Gerb.

J. (’ižauskas skambino
ponia 
kun.
piano solo. Geras kunigas, bet 
neblogesnis ir muzikas.

Žmonių buvo kupina salė. 
Daug turėjo grįžti namo, nes 
netilpo.

Dalyvavo visi vietos biznie
riai ir profesijonalai. Pažymė-

jame prasideda naujas, 
atėjo laikas kuomet jis 

amerikonišku greitumu 
Patėmyta, kad Clies-

— patogiausia vieta pra
monei: jis ant kranto didelės 
upės Delaivare; iki marių viso 
70 amerikoniškų mailių; Phi- 
ladelphijon. AVilmingtonan po 
17 m.; Į ?(ew Yorką. Balti- 
more po 2 vai. traukiniu; vie
tos daug. Taigi didžiausia pa
sauly Bakhvino lokomotyvii 
fabr. iš Pliiladelphijos jau bai
gia kraustytis čionai. Fordas 
pasistatė didelę naują fabri
ką. kuri diena po dienos pra
dės dirbti. Sykiu su Fordu 
atvyksta dar dvi fabrikės jo 
talkininkės..500 namų statysis 
jau šiam pavasary. Per upę 
ties tiltą netolimoje ateityje. 
Senosios fabrike?: šilku ge
riausios Amerikoje, aliejinės, 
vienos iš didžiausių, sliipyar- 
dės, plieninės, popierinė, plyt- 
nyčia ir galybė visokių kitų 
mažesnių dirba gerai.

Gyventojų 60,(XM). Daugiau 
negu pusė darbininkų jau da
bar čia važinėja iš kitų vietų. 
Darbą galima gauti visados. 
Uždarbis nuo $27 iki $50 sa
vaitėj. Butas iŠ G kambariu 
.apie $27 mėn. 
na i iš 4 
blogas,
upė s ir laukit oras 
ta graži. Visi patogumai di
delių' miestų, nes jie arti. Pa
rapija jauna, bot gerai susi
tvarkius ir.sparčiai auga. Lie
tuvių kalbos ir istorijos mo
kykla ve i km reguliariai. Da
bar vietą sprąsti ir apsipirkti 
dar lengva^ toliau bus sun
kiau, nes žmonės čion plaukte- 
plaukia. Dėl žinių prašau 
kreiptis pųjo pažįstamų ir vie
tos klebono: 300 R. 4tli St., 
Chester. Pa.

Ktm. E. Paukštis, 
šv. P. Aušros Vartų parap. 

klebonas.

Valgis šeimy- 
nariu $15 i sav. ne- 
Chesteris ilgas tarp 

geras, vie-

i
—

*

BROŪKLYN, N. Y.
Susipratusių darbininkų 

skaičius auga

LDS. 12 kuopos susirinki
mas įvyko vasario 14 dieną. 
Susirinko skaitlingas būrelis 

• darbininkų. Išklausę Įvairiu
josjiaportų apie visuomeninį, kuo 

]>o- veikimą, priėjo prie orga

)

i
'?

N-l- . L -M.1-.

J. Jonikai- 
ir J. Ry- 
Jenelionis, 
A. Kru.-zi-

Šiūnas. Imčeri-;
tis. drapanų krautuvės 
ninkas; M.
tai minkąs 
ruševičius. 
maitis.

Tuoj visi pritarė 
paskyrė kovo mėnesy, 
pakviesti žymius kal
kinio išaiškintų dar- 
reikalus ir jų užduo- 
pagerinus savo būvi.

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu ši tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vų. palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

8OSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

Lietuvos Dukterų Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausia 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė ■— Jieva Marksienė,

623 E. Elglith St., So. Boston. Maa. 
Prot Raštininkė — Ona Siaurlenė,

443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

'in. Raštininkė — Bronistava Clunienft
29 Gould St.. W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staninllutė,
105 W- 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mlzgirrrtenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mas*

Draugija savo susirinkimus laiko ka> 
antrą ntarr.tnką kiekvieną mėue# 
7:30 vakare, pobažnytinėj svetainėj

Visais ilr-jos reikaluis kreipkitės pas 
protokolą ništinink? laišku ar telefonu.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Žioba,

539 E. Seventh St.. So. Boston. Mase 
Telephone South Boston 3552-R. 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston. Mas3. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckls,
5 Thomas Pk., South Boston, Maw 

Fin. Raštininkas — M. Aeikls.
366 Broad'vay, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. So. Boston, M&n 

Tvarkdarys — J. Znikis,
7 Winfleld St.. So. Boston, Manta. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečia 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj. 492 K 
Seventh St.. So. Bošton. Mase.

Mickevičių*. 
Boston. Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston, Mass.
I'iiniiiiinkas — Jonus .TnroSn.

225 L Stroct, South Boston. Mnss. 
Vice Pii uiininkns — L. Avncždys.

111 Rowpn St.. South Boston. Mass 
l’rot. Raštininkas — V.

405 'l'liird St.. South
Finnnsn Raštininkas — M. šeikis.

366 \V. Broaduay. So. Boston. Mass. 
Iždininkas • V. Balutis,

36 Mt'fcoc Stropi. So. Boston. Mass. 
Maršalka — B. Latička.

393 Fiftlt Streot. South Boston. Mass. 
Praitsrija laiko susirinkimus kas sintrg 

nedėldlenį kiekvieno mėnesio 2 r$ 
vai. |^>piotij. I’arapi jos Salėj. Septh» 
ta Gatvė. Soittli Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pii mii>ink:i< • Ailonnni.'iii's,
280 E Šleivi. South Boston. Mass. 

Vlcr-Pirininiiikns ■ Povilas Rnkn.
1'5 <’ Strect, South Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas - - Ant. Mneeiunns,
■150 E. Seventll St.. So. Boston. Mass. 

Fin. Raštininkas Pranas Ttiloikis.
127 Ro\vW) St.. So Ro«ton. Mass. 

Kasierius — Andrius Zitlieckas.
611 E Ėl'fth St. Sa. Boston. Mass. 

Maršalka — Kaz. Mlknllionls.
!*O6 E. Broathvay. So. Boston. Mass. 

l>. L. K. Keistučio 1 'rancljn laiko savo 
niėnsinhia t>tis|rinkintus kas pirmą 
netlčldlenl kiekviena m<Virslo. pt> nu
meriu 6fM IVitshlnghm Sf'. Boston.
Mass.. 1 :3O vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
(įmiginu nnttlu narių prie musų finui- 
Kljos primeti

♦

I

&

I iI

1

tini šie: Daktarai 
tis, F. Afatulaitis 
dzauskas; Jonas 

■garsus advokatas;
mis, fotografas; S. Mačiulis, 
■geras kriaušius; J. čhberkis, 
žymus kontraktorius; I’. Ged
vilą. aptiekorius; Jonas Jaro- 

Leonas širvai- 
savi-

Vyčiūnas, real es- 
ir bilderis; J. Na- 
lmčeris; M. Adx>- 

hčkeris; J. šliužas,
reni estatininkas; Cli. Stepo- 
nauskas: grabelius; J. Liepo
ms. real estatininkas ir kiti.

Jie yra LDS. nariai ir žy
mūs parapijos rėmėjai. Lietu
viui, reikale turėtų kreiptis 
pas juos, o gaus gerą ir tei
singą patarnavimą.

Korespondentas

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR fi
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žino- 

uin, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių | 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies | 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- | 
bes vidaus ir užsienio politiką. |

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina | 

teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią | 
i geresnę ateiti. |

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody- i 

mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau- | 
jakul ių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- S 
iii žemininkų būvi ir reikalus. |

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri- £ 
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į | 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams. |

“DARBININKAS” talpina gražių apsakv- | 
mėlių ir naudingų skaitymų kaip seniems, taip | 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims. |

“DARBININKAS;” yra visų dorų žmonių | 
draugas ir patarėjas.’ Kiekvienas privalo skai- | 
lyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.” |

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, | 

pusei motų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu- | 
Lai. 1

Į

J?

<2

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, | 
dažnai su priedais. |

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- | 
jos adresas: Kaunasi, Nepriklausomybės; Aikštė f 
2-ra,LITJlUANIA. 1

!©

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk

“IŠEIVIU DRAUGĄ
“TŠKTVTU DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Taniau ja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIU DRAUGAS” talpina Įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyveninio užsieny, taip ir 
I Jetuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus. Įvairius straipsnius, iš sve
timu kalbu vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

o
• t

«> 
• )

/

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metu (» šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir G jienai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
mėn. 90 centų.

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metui 12 litų, 
mėn. 7 litai.

Redakcijų sir Administracijos antrašas: “Išeivių
Draugas,’* 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land.

*

.4 • *
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Antradįenis, Vasario 22 d., 1927

Vietines žinios
P AMINĖ JO VASARIO 16 D. MAINO “STONĄ”

Federacijos 3-čias sky
rius turėjo prakalbas vasa
rio 16 d. (Lietuvos Nepri
klausomybės dienoje).

Kalbėjo gerb. klebonas 
kun. K. Urbonavičius. Jis 
vaizdžiai atpasakojo Lietu
vos istoriją ir šių dieną Lie
tuvos ir lietuviui likimą. 
Taipgi ragino būti gerais ir 
įtikimais tėvynainiais ir 
remti savo sukurtas ir ku
riamas įstaigas.
Tėvų Marijoną vaju ir vie
šai paskelbė jo atidarymą.

Tuoj po gerb. klebono 
kalbos Federacijos valdybos 
nariai pasileido darban ir 
surinko $31.00.

Aukavo šie:

Šiomis dienomis gavome 
žinių, kad buvęs Vyčių ge
nerolas, So. Bostonietis A. 
Bendofaitis, vasario 22 d. 
iškilmingai įstos į ženočių 
armiją. Veda jauną, 20 me
tų panelę ir g.aunąs didelį 
kraitį—kelias dešimtis tūks
tančių litą, arklį su visais 
pakinkiais ir t. L

A istis pažįstamus ameri
kiečius kviečia Į vestuves.

Bendoraitis. Aukštoje Pa- 
jtiemunėje turi puikų dvarą 

Faniinejo j įr o Vvena karališkai.

vvav, S. Boston, važiavo au
tomobiliu ir netikėtai už- 

imušė policijos arklį ir ant 
i jo sėdėjusį policistą sužeidė, 
'stovėjusi ant Audubon gat., A» I

, i Bark Bay.

4.8 ,
E

: VAKARIENĖS VAS. 13
____ ; : . -

Š#Ie mąstęs [jauniį
benorėjoJ v«

Kun. Urbonavičius $10.
Brazauskas $2.00.

Jonas Jaroša $1.15.
Po $1.00: A. Stravinskas. 

V. G rudzinskas, A. Iva
nauskas. T. Jakąvonis, K. 
Supranavičius. -T. Grndzins- 
kas, »T. Lapinskas. AT. Vest- 
fieldienė. J. Šveistys, D. 
Jankus. A. Baldauskas i 
A. F. Kneižvs.

Kiti smulkiais.

4
■ --X- • ■ I.

gus sakė, kad jis.kį- 
femasyį vakarienę atsį- 

jgį, nes šj sykį jį aplįejo
r

• • a
—* Nevalgyk tiek daug narsty- 

tinių' —tarė Onutė savo broliu
kui, kurįs bemaž visą bliūdą ištus
tino.

— Turiu valgyti, Opyt<.
— Bet ryt sirgsi, tąrė
— Tai niekis. Jei

;,įu, tai apgailestausiu; ’ tiŠk 
daug narstytinių suV 
jei nereiks sirgti, tai apgailestau
siu, kad nevalgiau daugiau.

I • • •

( . ____a vaikinas nesiskubiiįo
.valgyti. Mat, jis manė, kad jam 

' (teksią likučiai. Jam ir liko... tuš-
Viena moteris klausė manęs: -čios lėkštės. Išeidamas namo pa- 

“Kieno tie kumpiai} Armour’o, lr<iškė, jog kitą sykį valgysiąs sku- 
Cuddyr’o ar Swit’et” “Nežinau, |Uau, kad atsigauti už tą ką šį sy- 
brangi moteriške,” tariau manda
giai. “Manau, kad jie priguli prie 
paršiuko.”

3 » 3

niukas, "kuris benorėjo1 ingyti

Iii s 
lies 
kava.

“chop suey.” M^Ūią ja^p ąiuko:
— Suvalgyk ;>avo “chog,suey. ’’ 
-r Negaliu, mamyte, nės aš jų 

įrciąėgstu. i i
Gęrai vaiftuthy-į- tarė moti-

kad tu jpėgstr 'valgyti 
, . ... , . . suev,” o pąmatYsi kaip gnųt -

temde jo akįs ir paskui jau :^llys j

---  Į   $<10414 J
bilių, kad išvengti nelaimę., Jyaizdao^ia, jau vi^ųš suval-i Vienas vaikinas 

giau. .

Daktaras sako, kad prie- 
žastU-4os~Ąelaimės, tai au
tomobilio šviesos, kurios ap-

l 

I

i 
i

top 
au

buvo vėlu sulaikyti automo- , " , z i. įf.

— Na, mamytė ką aš čia jau be. į

tė.

Iv

‘■'•’bęt,

‘ L. D. S. I-MOSIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS. 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadie
nį, vasario 24 d.. 1927, 7:30 
vakare, Parap. Salėj, 492 
E. Seventli St. Visi kviečia
mi skaitlingai ateiti, nes tu
rim daug svarbiu reikalų. 
Bus išduotas raportas iš L. 

j D. S. N. A. Apskričio suva- 
Dr. 11. U. Perkins, turis .žiavinm.

'ofisą po mfm.
i

Linkime jam laimingo gy
venimo naujame “stone.” 

Zr aš

AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ 
ARKLĮ

II.

I

Apysenis žmogus’ sėdėdamas 
priešais mane, žiūrėjo ir stebėjosi, 
kad aš tiek daug uaJgiau, o mat 
aš kelias-dienas nėphvau valgęs. 
Rengiau vietą kumpiui ir vištai. 
Tą vakarą kimšau iš paskutiniųjų. 
Žmogelis pamatęs niain- vedant ko
vą su višta ir kumpiu, tarė atsi
dusęs: “Nepavydžiu tau sūneli, 
bet kur tau ir telpa.

ki praleido.
• • •

Vienai merginai patiko svetai
nės išpuošimas todėl, kad spalvos 
jai primena Velykų laiką.

♦ • •

Tūlas žmogus norėjo paduoti 
lėkštę su karveliena, bet, nelaimė, 
išmetė ir sutrupino... ne lėkštę, bet 
paukščio kaulus.

• «

Maža Eugenija 
ti ar kava šilta, 
visi palindo po stalu.

norėjo iesinėgin- 
Jai mėginant,

Dvi moteri sėdėjo žale manęs. 
Viena pradėjo skustis kad jai per 
šilta. Antra, apsidairius, pradėjo 
drebėti ir sako, kad kur pyps šal
tas vėjas pučia. Tuo turgų pasi
rodė zakristijonas.

— Vinceli, ątidarvk kur nors 
langą, čia begalo šilta, — guodėsi 
pirmoji.

— Ne, Vincuk, nedaryk, — tarė 
antroji, — čionai ir taip šalta.

Matydamas, kad nieko gero ne
bus iš jų kalbų, padaviau Vincui 
cigarą ir sakau:

— Vinceli, neatidaryk langą, 
pakol neišneši vienos iš jų, u pas
kui gali atidaryti langus, tuomet 

j ir antra galės paimti.
« • •

Šule manęs sėdintis žmogus no
rėjo pasiekti duona ir nelaimingai 
pajudino puodelį su kava. Visi 
svetainėj atsistojo. Pamanyta, kad 
kas tapo užmušta.

« • •

Purlienė apgailestavo, kad gas- 
padinės turės daug darbo kol iš
plaus visus stalo užtiesalus.

• * *
Vienas vyras pabaigoje vakarie

nės, atsikėlęs, norėjo žinoti kas jo 
“kainziolkės” kišenius apkaišė su 
“chop suey.”

• • »

Netoli manys sėdėjo vaikelis. 
Jam patiko “chop suey.” Jeigu 
motina nebūtu pastebėjusi, jis bū

tų praryjęs “chop suey” ir šaukš
tų. • • •

Tūla akyla moterėlė rytmety at
sikėlus pastebėjo, kad jai per klai
da vakare padavė vyi-e skrybėlę.

Žmogus paprašė vienos patar
nautojos, kad atneštų daugiau sa- 
lolų. Norėdamas mandagiai pa
prašyti, bet nepataikė: “(jėrb. Ra

inele, malonėkite atnešti daugiau 
[salotų.” “Atsiprašau, gerb. tams
ta, esu ačiū mano likimui, pone.”

« • •

Žmogelis valgydamas vištą at
rado laimės kaulelį. Traukdamas, 
paslydo, atsimušė i moterišk" ir 
sudaužė josios akinius. Sakoma, 
bus galima pataisyti akinius už 
$8.00.

* • •
Jonas Tubinas negavo kavos. Po 

vakarienės pareikalavo nuo gaspa- 
dorių 10 centu, nes jis iš vakarie
nės gavo tik už $1.90 vertės ta
ve ro.

« » «

Vienam vaikinui per klaidą pa
davė moteriškes kaliošą (rubberį). 
Jis apgailestavo, kad pametė savo 
kaliošo draugę, nes jau baigiasi 
dešimta žiema kaip saugojęs savo 
kojas su jų kietu kailiu.

Petras... Kas?

PARSIDUODA RAKANDAI
Pirkta nauji ir mažai vartoti. 
Pardavimo priežastis -- mirtis. 
Taipgi parsiduoda automobilis 
Jteo 1925 sodan. Kreipkitės Mrs. 
S. Bolys, 69 Neponset Avenue, 
Dorchester, Mass. Talbot 8619.

Po to kalbėjo A. 1?. Kuei- 
žys apie šių dienų politiką.

Skaitlinga publika ra
miai ir atidžiai klausėsi 
kalbų apie Lietuvą.

Vakaro vedėju buvo Jo
nas Jaro.ša, skyriaus pirmi- 
junkas.

x -Kep.

30 METŲ SUKAKTUVIŲ 
ATBALSIAI

Vietos amerikonu savaiti
nis laikraštis “So. Boston 
Inųuirer” štai kaip aprašė 
mūsij gerb. kleb. kun. K. 
Urbonavičiaus 30 m. sukak
tuvių iškilmes:

‘ ‘ Local Priest Celebrates 
Anniversarv

The Kev. Kazimcr l'ibana vien, 
pastot- <rf St. Pctci ’s Litliuaniaii 
( T.m ch oii West Ei f t h Strect niar 
B Strect celebratcd bis thirtietli 
anniveisarv as a priest lašt Sim- 
day. Jie celelirati-d a liigh mass 
at cleveli o’cloek and in tln- eve- 
ni’ig xvas t <11<I<10<I a dinner in 
tln- Cliiirch Hali bv 1 hc (.'atholit- 
l-’ederation. A mimber of pricsls 
from diffcrcnt points in Neiv 
Engianti veri- present. 
isliioners pivseiited liim 
substantial parše <>f gobi 
re<-( iv< d othcr gifts from 
and relations.”

<liff<rciit points in
Uis pat
ui t h a 
•ind lie 
ITmnds

“DARBININKAS” VIEŠOJE 
MOKYKLOJE

P-nas Knič-iūnas praneša, 
kad viešoje Big-<do\v vakari
nėje mokykloje “Darbinin
kas” buvo paimfidotas pa
mokoje apie Lineoln’ą. Ka
dangi “Darbininkas” turė
jo puikų Lineoln'o paveiks
lui ir aprašymą, tai mokyto
jus liepė mokiniams lietu
vi,-ims perskaityti ir išvers
ti į anglų kalbą. T’o to jis 
Įsakė ir kitu tautą moki 
niams atsinešti laikraščius 
su aprašymais ir paveiks
lams apie Amerikos žemius 
vvrus.

Lenkučiai teisinosi, 
neturi laikraščio 
veikslu ir raukėsi 
“ I larbiniiika.’’

su
pamatę

Valdyba

i

Trynk tą pačią vieta kur 
skauda!

Trynimas
Pagelbsti

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
iinimento:

PAIN-EXPELLER
}re<iatr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palcnguvinimui reumatiikų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių. skaudamų muskulų.

SSč.—vaistinėse—70c

F. AD. RICHTRR & ca 
Berry & So. Sth St*.

Brooklyn. N. Y.

♦
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Sustabdo į dieną
Pora dožu Hiil’s sustabdo šaltį — j 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį- gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
ą kūną. Ir nepalieka blogų pa-

dalykas rimta*. Kasmet nuo 
riežasties miršta virš 150.000. 
kitę sil šalčiu. Nusipirkite tik-

10,000 NAUJŲ NARIŲ
TURIME GAUTI IKI KOVO

PIRMOS DIENOS
I

Subendrinkime savo pajėgas prie šio 
taip svarbaus ir kilnaus organizatyvio 
darbo, naujų narių ir naujų “Darbinin 
kili” skaitytojų rinkimo.

I DARBA BROLIAI, DARBININKAI!

VISO SKIRIAMA 24 DOVANOS
Pirma dovana $50 auksu arba $100 vertes knygų 
Antra 
Trečia 
Ketvirta
10 dovanų po laikraštį “Darbininką”

knygų 
knygų 
knygų 

vienam metui 
10 dovanų po dolerį arba už du doleriu vertes knygų

$25 
$10 
$S

arba $50 
arba $20 
arba $10

Į ŠĮ DARBĄ KVIEČIAME VISUS L. D. S. NARIUS, NET IR TUOS, KURIE PRISIRAŠYS VAJUI PRASIDĖJUS

VISAIS VAJAUS REIKALAIS, AMUNICIJOS ARBA INFORMACIJŲ DĖLEI KREIPKITĖS PAS
t 1 > Ji lį I » 2____________■ _ _

1u. I1S.c ! E NTITRA
So. Boston, Mass

RENGIAMOS EKSKUR
SIJOS

Malonus ir geras patarnavimas 
keliauninkams, Uoyd kompanijos 
ekskursijose praeity, patiko vi
siems. Gavome daug reikalavimų, 
rengti panašias ekskursijas.

North German Lloyd nuspren
dė pasitarnauti savo rėmėjams 
rengdami keletą specialių ekskur- 

jsiju šiais metais. Šiose ekskursi- 
jjose vadovais pasižymėję vadai, 
I kurie visame kame prigclbės kc- 
Į liauninkains nuo vietos iki vie- 
,tai.
Į Visokis patarnavimas ant Lloyd 
; laivų yra žinomas mūsų kėliau- 
įlinkoms, ir tą visą gauna dykai, 

l’at raukiant i lietuvių kalboje 
[skelbimai ir knygutes yra spaus- 
jlmamrts'ir bus išsiuntinėtos mū
sų įgaliotiniams. Jų galėsite gau
ti pas mūsų ’agcutus, ir patartina 
kelionės reikalais kreiptis iš anks-

na vi>ą 
sekmią.

Šaltis, 
šalčiu j

N'e'/ai
rą Hill'i ir vartokite šalčiui užklupus. 
Viso-, aptiekos parduoda Hiil’s.

Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA į QUININE
Raudona su paveikslu


