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<• AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV. JUZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

I

Pasaulinio Karo Užsienių Komisija, kurios pirminiu 
ku buvo Valstybės Sekretorius Melon užbaigė savo dienas. 
Ši komisija buvo sudaryta vasario 9 d. 1922 metais, trims 
metams, ir 1925 m. jos gyvavimas buvo pratęstas dviem 
metam.

Sekretorius Mellon pataria tokią komisiją panaikinti 
ir jis prisiima tą darbą vienas atlikti.

Graikija savo skolos neatmokėjus, bet žada tą padary
ti. Rusija, Austrija ir Liberija yra vienintelės šalys 
apart Graikijos, kurios nepaliečiamos skolomis. Austrija 
yra gavus moratorium iki 1943; Graikijos reikalai paves
ta Kongresui; Liberijos skola ($80,000) yra visai maža, 
ir jokių derybų su Rusija, kurios, valdžia nėra pripažinta, 
negali darvti.

Dėlei skolų susitaikė su šiomis šalimis:
šalis
BELGIJA________________
ČEKOSLOVAKIJA______
ESTONIJA _______________
FINLANDIJĄ ___________
PRANCŪZIJA___________
DIDŽIOJI BRITANIJA _ 
HUNGARIA___________
ITALIJA_________________
LATVIJA __________ ____
L I E T U V A___________
LENKIJA _ -__
RUMUNIJA___
JUGOSLAVIJA

——z1

Skola 
417,780,000 

,115,000,000 
' 13,830,000 

9,000;000 
4,025,000,000 
4.600,000,000

1,939,000 
2,042,000,000

5,775,000
6,030,000 

178,560,000 
44,590,000 
62,850,000

t - .4-

i

Viso  ______________ $11,522,354,000
Dabar jeigu,bile kuri šalis norėtų gauti kokią malonę, 

tai turi kreiptis tiesiog į Kongresą.
«

Daugiausia lemia kelia dėlei skolos Prancūzija, ir jos 
■skolos klausimas galutinam išrišimui pavesta Kongresui.

Sąmokslas lenkų 
kariuomenėj

Spaudos žiniomis, Lenki
jos karo Įstaigos pradėju
sios '‘platų tardymą lenkų 
kariuomenes dalyse, kurios 

šitsid(*da daugiausia iš misų 
ir ukrainiečių. Manoma, 
kad tose dalyse gyvuojanti 
slapta, priešvalstybinė orga
nizacija.
stovinčiam Torunėj, lenkų 
policija susekusi platų susi
rašinėjimą su suimtaisiais 
gudų atstovais. Tortinėj su
imta 10 kareivių. Grauden- 

. co — 12 kareivių ir karinin
kų. kurie visi patalpinti ka
ro kalėjime. (K) . v

LENKIJOJ IŠAIKVOJ1MAI 
IR SUKTYBĖS NESI

BAIGIA

>

KOVO-MARCH SI)., 1927, ANTRADIENIS, Nr.19.
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uans jungi, valstijų jūreivių 
Shanghai mieste, Kinijoj.

Stambi auka nes
PAKEIČIA IMIGRACIJOS SKRIAUDŽIA 

ĮSTATYMUc
AVASHINGTON. — Ke

letą svarbių papildymų imi
gracijos įstatymuose atstovų 
butas priėmė, sulig kurių pi
liečių žmonoms, vyrams ir 
giminėms palengvina įva
žiuoti vi rš kvotos.

Taipgi sulig vieno papil
dymo amerikiečių moterų, 
nepiliečiai vyrai ir nevedę 
natūrai izuotų piileČių 
kai, žemiau 21 metų 
žiaus, bus įleidžiami 
kvotos.

Moterys,- gimusios Jungt. 
Valstijose, kurios ištekėjo 
už nepiliečiu prieš 1922 m. 
galės crižti be jokių trukdy
mu. ' '

I

vai- 
am-

• v virs
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“Kurjer Poranny’’ pra- 
4»eš^kad-.dėl didelių išiiiki; 
vojimų ir suktybių Varšu
voj suimti du intendantūros 
karininkai. Jie daugiausia 
pasinaudoję, tiekdami mais-

KAUNAS, — Miesto val
dyba, kurios galva yra ame
rikiečiams gerai žinomas 
valst. liaudinfrftež& J. Vilei
šis, lietuvius darbininkus 
baisiai skriaudžia, o rusus 
visomis keturiomis prote
guoja.

Taip antai sandėlių vedė
ju ir tabelsčikais yra paskir
ti rusai, ne tik nemoką lie
tuviškai, liet ir raudonąją 
propagandą tarp darbinin
kų varą. Rusams darbinin
kams esą leista dirbti 6 die
nas per savaitę, o lietuviams 
tik 3 dienas. Be to, rusai 
darbininkai, daugiau už
dirbdami, labai girtuokliau
ja ir darbo visai nežiūri. Iš

DlinirllIO eilVAi nVC to k-vla (lau^ nesusi[pūtimų DulIZrffiladu V A Lili O ri^pa*4piktrfflino7-
Lietuviai darbininkai te

kino miesto, valdybos nusi
statymu baisai pasipiktinę 
ir protestuoja reikalaudami 
kogreičiausia atitaisyti ir

h

SPAUDIMAS LENKIJOJ ŽIAURESNIS NEGU PRIE 
GARO

i

LONDON.— Pašiusioji delegacija Lenkijon^iskelbe, 
kad jokios laisvės reti nėra. Žiauriausiai kankina tuos, 
kurie nors žodelį prasitaria prieš viršininkus spaudoje ar
ba gyvu žodžiu. ..

Visi laikraščiai, pirm negu spausdins, turi priduoti 
raštus policijai peržiūrėti ir cenzūruoti.

Redaktoris kaimiečių laikraščio, griežtai yra priešin
gas komunizmui, bet pakritikavo valdžią, gavo atsėdėti ka
lėjime 8 mėnesius l>e teismo ir. paskui du metu po teismo. 
Laikraštis visai uždarytas.

ŽIAURESNI IR Už CARO “UREDNINKUS”

Kito laikraščio redaktoris pasakė, kati .jis esąs žurna
listu per 20 metų ir tokio persekiojimo ir spaudimo nepa
tyręs nė prie caro, kokis dabar yra Lenkijoj.

Draudžiama leisti ne tik laikraščiai, bet brošiūros, kak 4
f ■
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KASMET PRAGERIA APIE
100 MILIJONŲ LITU

litelių degtinės 40
147,628

lendoriai, muzikalės^ dainos ir lt. Susirinkimuose, pra
kalbose neapseinama be policijos.

KRAUJAS UPELIAIS LIEJASI >

Konferencijos kaimiečių buvo išardytos ir sukelta kru
vinos skerdynės, kur žuvo šimtai nekaltų žmonių. Krauju 
aptaškyti drabužiai buvo parodyti Seimui gruodžio 10 d.,- 
1926 m. •

Darbininkai neturi teisės reikalauti žmoniškesnių dar
bo sąlygų. Visur biauriausias išnaudojimas.

KALINIAI MUŠAMI ELEKTROS VIELOMIS 
  .Li-i

I
- h

t

i ■

Delegacija taipgi patyrinėjo kaTnfni stovį k _ 
Išsikalbėję su kaliniais sužinojo, kad suareštuotilsius bai
siausiai kankina ir muša. Labai dažnai kalinius žvėriškai 
mušh elektros vielomis.

Vienas advokatas, gindamas kalini, patarė valdžiai i- 
sitąisyti penkiolikto šimtmečio kankinimo būdą.

įlįs pasiremdami pletkais-L" 
tyrinėjimo. Užtenka v.iemVSsįaptos tarnylios agento paliu

 

dymo ir žmogus nuteisiamas nuo 5 iki 10 metų kalėjimai! •

PERSEKIOJA MAŽUMAS -----—

Areštuoja darbini fesMdo jį
to

»*<

už mažesnius prasi kaltinius.

PERSEKIOJ.

Patirta, kad tautines mažumos dar žiauriuos pei'sckio- 
jamos. negu politiniai prasikaltėliai. Lietuviai, baltgu- 
džiai. žydai ir kiti baisiausiai kenčia nuo lenku barbarų.

Mokyklas uždarinėja: susirinkimus draudžia.
Keturi milijonai ukrainiečių neturi savo atstovo lenkų 

‘seime.
-——t HTvnri'T' i i
progą areštuoti.

Nepakenčiamas gyvenimas Lenkijoj
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KAUNAS. — Nėra kas 
rūpintųsi kultūros darbais. 
Visi pasinėrę politikoje. 
Blaivybės- dirva apleista. 
Geria jauni ir seni, vyrai ir 
moterys. Einame rusų pė
domis. Blaivininkai pašie
piami. nes vynas ir degtinė 
pavergė žmogaus valią.

Dabar Lietuvoje degtinės 
gaminama ir parduodama 
labai daug. Valstybės deg
tinės monopolio statistika 
parodo, kad 1926 m. per 11 
mėnesių buvo parduota 4.- 
212.747
laipsnių stiprumo, 
liti •rių 95 laipsnių stiprumo 
ir 531.448 litelių sunaudota 
technikos ir medicinos rei- 
kalains. Degtinės, monopo
lis“ is v^’paritąt^e^ "3^ 
609.472 litų.

Iš šios statistikos matyti, 
kad Lietuvoje kasmet yra 
prageriama apie 50 milijo
nų litų. Vadinas, kiekvie- 
'nas.žniogųs, gyvenąs Lietu
voje. išgeria per metus val
stybinės už 25 litus.

Alui ir degtinei dirbti y- 
ra sunaudojama 290.000 
centu, bulvių ir 83.000 c’ent. 
griidn.

Be to. reikia atsiminti, 
kad visokių gėrimų yra Į- 
vežama iš užsienio šmugelio 
būdu. Todėl galima manyti, 
kad kiekvienas žmogus iš 
viso per metus prageria a- 
pic 50 litų. Tuo būdu Lie
tuvoje degtinės dievaičiui 
dovanojama kasniet apie 10() 
milijonų litų.

Štai dėl ko Lietuvos žmo- 
nelini .skursta ir vargsta, 
nes jie savo turtą sukrauna 
ant Bacho aukuro.

fceikvtų. kad Lietuvos in- 
>tdigentija imtųsi plėšti blai- 

i

4

KINIEČIUS
SHANGHAI, Kinija. —

63-čiame pulke, tą ir kitus reikmenis_Va^u-- Amerikos jūreiviai be dide- 
io vargo atsiėmė, valtis, ku

rias 1 
ciai. . . ,

Kuomet Amerikos gink- 
Įimtos jėgos pasirodė iš Ki
niečių pusės nebuvo stipraus 
pasipriešinimo.

Tad. Amerikos karinių jė
gų vadai susitarė su kinie
čių militarėmis jėgomis, kad 
sukilus riaušininkams šautu
vus- ir durtuvus panaudoti 
tjk tadaZkada kilai p nebus 
galimamumalšinti. šiaip pa
naudoti buožes.

M

DAVĖ VA S BORIC
___  

Mirė 6 vaikai—*- 
CTTTC AGO, TŲ. — CoTnm- 

bus Momorial ligoninėje 
slaugės per klaidą vietoj 
vandens davė vaikams gerti

vos garnizonui. Tas pats lai
kraštis rašo, kad du nežino
mi vyrai mėginę Įsiveržti į 
“Dziennik Ustatv’’’ redakci; 
ją. kur sukrauti svarbūs 
valstybiniai dokumentai.

X ___________
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buvo pasigrobę kinio- darbininkams jei-
gu ne pirmenybę duoti, tai 
bent lygias teises.

Sulaikė bolševikų šnipą
1

•l I

500 ŽUVO VIESULOJE

I

I

IMS MOTERIS MILITARĖN 
TARNYBON

- DAflYŽTUS. ILLygybė 
abiejų lyčių Dnmcūzijoj 
šiandien yra vienas iš svar
biausių klausimų.

Naujas bilius paduotas 
U, p..J Vh.Vvu.nng 

turis 21 metus turi būti ima-
♦ imsis kariuomenėn t_______

Ivties. Sakoma, kad kaip vy
rai taip ir moterys gali ne
šioti šautuvą ant Rieties.

Kilus karui, kiekvienas 
turi stoti i eiles ir ginti sa- 
lj. Slakerių'neturi būti. .

BAISI EKSPLIOZIJA
* Sugriovė čeverykų 
f dirbtuvę

V . I * •

HAVKRIIILL, Mass. — 
Kuomet celuloidas užsidegę 
11 averhilt’io čevervkų kom- 
^panijos dirbtuvėje ant Ks- 
.XX gatves kilo baisi ir ToTf

nežiūrint girdėta ekspliozija. kur žu 
I ■vo vienas vyras, sužeidė mo
terį ir 6 gaisrininkus.

>

Išvertė pertvaras ir šim 
tus stiklų sudaužė Į trupi 
nius. Nunešė duris 75 pėdų nas. 
|nno dirbtuves.
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SUŠAUDĖ 26 “DARBININ
KUS”

MASKVA, Rusija. — Vi
soji* šalyj priviso banditų, 
kad žmogus* nė nežino kada 
ir kur gali būti apiplėštas. 
Valdžia, kad sumažinus api
plėšimus ir žmogžudystes. Į 
sake sušaudvti 26 plėšikus 
ir žmogžudžius.

CAPE TOWN, Pietinėj 
Afrikoj. — Pranešama, kad 
500 žmonių buvo užmušta 
kilus smarkiai viesulai, ku
ri nušlaVė Madagascar salą 
ir pavertė miestą Tamatove 
Į griuvėsius.

VARŠUVA .— Suareštia- 
viilias buvusio anti-bolševi- 
kiško generolo. Daniel Wet- 
lenko, kaipo galva bolševiku , 
šnipų geng’ės sukėlė daug 
sensacijų. *

J is gyveno 
1920 metų ir 
ris kokios ten

i

-S

f
I

SĖNATAS^PERĮ^TOO^
SAUSŲJŲ BILIŲ

WASHINGTON, kovo 2. 
-- Senatas po ilgų diskusi
jų šiandien perleido su pa-

boric rūgšties per kelias dic- taisonūs prohibicijos peror- 
.. to jau mirė šeši ganizavimo biliy.

Vaikai, o kiti dar serga.

RAUDONIEJI NORI SUKIR
ŠINTI DARBININKUS

t -

Pranešama, kad Shanghai 
a pylių kvje’dni'bi n inkų 5T>ū jū 
vadai nori sukelti minias. 
Skleidžia raudonąją propo- 
gandą. Bet policija uždrau
dė visokius mitingus ir taip-, 
gi gaudo pmpogandistus.

Taipgi, nemažai yra 
Įapiplešimn. r

» . r ’ .

. *
Lenkijoj, nuo 
buvo d i rėkto* 
miško finuos,

ir važinėj<>su “reikalais” po 
visą Lenkiją. ‘ i

F i rma i suba n km t i nūs. j is 
vistiek nesustojo važinėjęs.__ 
Policija susekė, kad jis JTa

Maskosv pinigus. • ■> ,, I
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Kas nemato, kaip stebėtinai su
sipynė mūsų likimo siūlai? Dažnai 
palanki projfa tepasirodė vien* va. 
landą. Netenkame jos, o su ja me- 
nosiai ir metai praeina dykai.
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susirgus 
mokiniu 
anksčiau

sodininkyst
ei (‘te. K i (‘k

Gripas Įsisuko ir i moki
nius. Juo ypač labai datĮg 
susirgo Valstybines" 'Rygiš
kių Jono gimnazijos moki
nių — 'net 211 žmonių. Te
ko’ gimnazija-paleisti atosto
gų — nuo 9 vasario ligi 18 
d. Smarkiai serga iu kele
tas mokytojų. Vasiirio'8 d. 
šiltine mirė.šios'1gimnazijos 
V kl. mokine. Ėm. Žiūrite,

04-Wing, Kan 
te, vadas rau Siųsdami užsakymus arba pinigu y visuomet adresuokite' taip

—— DARBININKAS ------

les. Programa t ruko kelias 
valandas — taip, kad žaisti 
ir šokti beliko visai maža 
laiko.

Vasario 2 d., Grabnvčiu 
šventės d., Juvenato gimna
zijos salėje Įvyko kuopos 
vadų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo iš Centro atvykę 
atstovai.

gėlių ir žaliumynų vainikų 
su parašų: “Marijonų Ma
rijampolės Gimnazija savo 
Įsteigėjui.’

■Rinkinėlis kalbos mokslui.________ _—50c.
' . •p’

•laiškai Geno vaikelio. Vertė S. Rakauskas----- ;—15c.
'! • . . ■■ ■ . • • i

Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
.__ ________;___________ £________ * 15c

Didžioji Britanija skubiai -gabena kariuomenę į Shanghai ir daro kitokius prisirengi
mus ir apsiginimui nuo sukilėlių. Viršuj kareiviai Punjab’o regimento mAršuoja miesto 
gatvėmis, o apačioj darbininkai baigia išpinti vielomis apie tų vietą kur gyvena ateiviai.

teatrai fe
GILIUKINGAS VYRAS—2 aklų komedija: parašė S. Tarvydas_25c.

ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas___________________________________ ___________25c.

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak
tą ; parašė Seirijų Juozukas________________________' 35e.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis_______ _______  .■ ■ 75c.

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis -___________________ 40c.

i ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų. 5 pav. Vertė J. M. Širvintaa_30c. 
lESUMAS—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.’* Parašė

Kun. L. Vaicekauskas__________________________________v10c

I—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V._________ -,10c-
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertt JTo- ‘ 

nas Tarvydas______________ ._______ ________ 1(k»
........ V ’ \ ’

PILOTO DUKTĖ—t5 veiksmų drama. Vortė .Tonas Tarvydu 
DRAMO& 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas_______, ,____________ *’ fiSc t

[VAIKŲ TEATRAI; dalis 1; 1) Pagalvok'ką darai: 2) Jono lai-
r metTi) Pasakyk maTFoTamTęl TJuHnko K K., D. Il» W. ---------

VAIKU TEATRAI: dalis II: 1) Ištiesime paskui; 2) Antanukas 
našlaitis; 8) Mėginimas. Surinko S. K.,1). ir N._  ■ ____,15c.

MALDAKNYGĖS
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” apanda. Odos apdarote $2.50 ir $3.50

Malijampocs ąt-kų kuopa 
veikia gerai, Turi 325 na
rius, 8 sekcija^ iš kurių 
veikliausios eucharrstininkų, 
įnęnininkų ir visuomeninin
ku ••

> Aw/. Pauliu^s

PaneteToo 
toniečiųjuira 
donojo korpuso' Kantoniedių ves Kaunan., Ten 'm it jo 

. .2 ” karsto padėjo .gražų gyvų

• -r ĮVAIRIOS KNYGOS

MANDAGUMAS—Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir _ 
visuomeniniame' gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas-..........20c.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel______ 1_________ ______________30c.

TRETININKŲ JUBILIEJUS^—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškau^ vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai__ 8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai Įdomi apysaka______________ 75c.

PATARMĖS MOTERIAIS—pamokinimas moterims jų asmeninia- , 
: tpe, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
i V. Kulikauskas_____________________ ______________________ _i~ 15c.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___________ :_______________ t '_______________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Paraše Kun. J. Tumas______________ 50c.

žydas ir turkas. Pamokinanti 
laka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.________________ 40c.

-labai gražūs pasiskaitymai apie Įvai-

Antradipnis, Kovo ^ d.,,1927 

• ' žavias •
NORĖIKIAI, Šiaulių v. 

Prieš 15 metų čiar buvo kul
niai ir kelmynai, o dar se
ninus ošianti miškai. Nukir
tus mišką 1912 m. tapo iš
parduota mažesniais ar-di- 
desniais sklypais. Apsigyve
no žmonės ėmė kelmus ir 
krūmus rauti—laukus dirb
ti. Dabar gyvena 9 ūkinin
kai. Tik šio naujojo kaimo 
ribose keliai labai blogi.

Dzinguliukas

Šįomis r dienomis Šv. Sos
tas prašė Lietuvos vyriausy
bės pritarimo (agrėment) 
paskyrimui inturnūncijum 
(Šv. Sosto atstovu) Lietu
vai J. E. Arkivyskupo Lo- 
l \ ’ f į • X J

rejizo Schioppa.

| Mūsų žiniomis, vyriausv- 
mė savo sutikima yni davu- 
Įm." X'- ‘fblių vfdsd^dkTetingešlapsk., 

lietuvis,: beetikyboš,: nevedęs 
(valdininkavęs rusų atsto
vybėje). ,' Y
> tVięąs Eugenijus^lurinias, 
21 metų amž., žydas įš Ca- 
rieino, be tikybos, ne vedęs.

.; Šiia.rcberga.s Zalinonas, 23 
iu. iuuž., iš Malėtu miestelio, 
žydas, be tikybos, ne vedęs.

Už tai, kad laikotarpyje 
ru^piūčio-gruod. mėn. pra
ėjusių metų, jau karo sto- 

Ąųs-»yiųįjęsm.Įt, priklausė-slaptai 
sąjungai ir kurstė visuome- 
nę prie tos sąjungos dėtis, 

56. [kad ji ginkluotai sukilus, 
26. įgalėtų nuversti Lietuvoje e- 
oslsamaia tvarka ir ivesti nau- 
L I ją tvarką, kur valdžia pri- 

egijos [klausytų vien komunistams, 
i- Ikaro lauko teismo vasario 

n)ėn. 5 d. visi keturi nu
smelkti mirti.

I ranauskas ' Aleksandras 
kaltinamas už priklausymą 
prie tos pat - organizacijos, 
kaip mažiau kaltas/ pa
smerktas 6 'met. sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Nuteistieji mirti., padavė 
p. Valstybės Prezidentui 
prašymą pasigailėti.

V ąlstybės Prezidentas Glo- 
vackiui, Vicui ir Švarcber- 
geriui - • mirties ■ -bausmę pa
keitė kalėjimu ligi gyvos 
galvos, o Liudui Adamaus- 
kVrf 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimu. 1 \ ’

“TIESOS ilMI® B
■ ~ _ r •_ -h '

—'Mn^sūiis Iridi n^,^ESO15srieš?)Jenu8vie®i- 
tis dienos klausimu** į U4

F

J’renumerata metąms......... .. .......................  .$1.20

Atskira knygelė......................  10c.
Adresas: “TIESOS AIDAI“

1624 fc. Talis St, ‘ . .Niagara Talis, N. Y.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis,
apy

TRUMPI SKAITYMĖLIAI
liūs gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydą^______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis______ 45<*.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 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—16 met;. _
Parašė P. Žadeikis.____________ __ ________ __________——*------*^e-

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Kun. P. L._______________________________________ _ —15c

I . I • . J J » \ * "

[TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį
! parengė S. Kaimietis________ :_______________________ —------------ *5e.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARŽDASKUT1S—
' a p y š a k a'<■ ' , ~ ___S --------------- :-------- ,— ---------- ------- A5c-

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun,
I T. Žilinskas__„ _____________ x ---------- - --------- ————10c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio... ; __ ' ■ —.—_—-50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_________ -25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI

I PETRIUKAS ,

BOLŠEVI73IAS
Rusijoje

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su_ 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis __________________________.50c.

LAlMĖ-(poema). Paraše Vaitkus______________ __________ ____ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas_______ ;___________ •_______ _______________ 50c.

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius J.______________ _—25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosriausko • -___________15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko IMrotedeg, - - frOO 
ŠIŲ NAKCEL)^^ff^-^^g:UL-^.;’._:;.-

VAI AŠ PAKIRSČIAU U " " ~~ ~~ “ 20e.
UŽ ŠILINGĖLĮ_________________________________________________ 30c.
SKYNIAU SKYNDIĖLĮ______________________________________ _10c.
LIGHO (latviška) ..._________ ;___________ ^lOc.

piliečiai: !
5 J J- i ’.f r S t i

JKIEK viso išSil 
': VARNIUS

' Kauno karo komendantū
roje sužinota, kad iki š. m. 
vasario 5 d. iš Kauno mies
to ir apylinkės Į Varnių 
koncentracijos stovylą jau 
išsiųsta 46 esamai tvarkai ir 
visuomenės rimčiai kenks
mingi asmens; Kvota tel>e- 
Vedama ir ateityje numato
ma išsiųsti dar. visa eilė as
menų.

Marijampolės ateitininkų 
kuopa yra geriausia iš visos 
Lietuvos — tai Įrodo jos 
darbai. Vienas iš daugelio 
tokiu darbu vra ir šis tradi- *'.*•*'
cinis . kuopos vakaras, ku
riam rengėsi visu stropumu. 
Na, ir neapvylė svečių, kurių 
buvo privažiavę labai daug. 
Vakarui ruoštasi uoliai ir 
todėl programa, kurią su
darė net VU skyriai, išpil
dyta gerai; Vaidino Malje- 
ro 3 veiksmų komediją'“ Gy
dytojas iš prievartos,’’ ku
riai kostiumui darbščioji 
vakaro komisija parsitrau
kė net iš Kaimo iš Val
stybinio Teatro. Režisavo 
jai mokyt.'M; Miškinis- Su
vaidino gerai. Ypač puikiai 
savo rolę ^vaidino Dakta
ras — P.-Aleksandravičius, 
kuris yra savo siela artistas.

Muzikos keturis dalykus 
(AVel^rio, Baęll’o ir k.) 
smuiku atliko mokinys J- 
Akelis; jam pianinu akom
panavo mokytojas J. Na
maitis. P-lė A. Karaliūtė 
padainavo solo Moniuškos 
“Dvi aušros. Akompanavo 
jai mokyt? J. 'Paketuris.

Kuopos atęit-kų choras, di
riguojamas mokytojo J. Ka
iraičio, sugiedojo Tautos ir 
Ateit-kų org-jos himnus ir 

^pądaiuavo d liaudies (tainc-

Žvėriškas Garsaus Lenkų Ser- 3 ,
a t -ui i - - i- sakv ‘Musu Peažanto Jablonskio užpuolimas 2

_ ... jm’s ir turėjo dūler- Musų Sargybinio ■: ‘ >
. . _ . . kinio. Liek teko r

Vasario meu. 4 d. 24 vai. ,. . .- •, . . tįsto visai, neman
lenku pasienio apsaugos ser- . t-j.ii
v , ‘ -r i, - - v v, los pradėto darbe

,p i-,- ė ,1,.^,.,^

fKIEK SVEtlMšALIŲ LIE 
įįMJtOJE IR KLAIPĖDOS

' 4^* «> KRAŠTE? * :

< Vidaus- reikalų .nunisteij- 
r jos žiniomis, Lietuvoje x ir 

Klaipėdos krašte, iki Š.* m. 
sausib mėn. 1 d. buvo Ame- 
likos Jungtinių valstybių— 
M ,pil.? Anglijos—97, 

tnjos — 79, Belgijos 
į, ^Brazilijos — 3, Čekoslova

kijos — 76. Danijos 
Estijos —69. Italijos 
Latvijos — 1.748, Lenki j 
— 19, Liuksenburgo —

. Meksikos —’ 1, Norv<
4, Danijos — 9, Palesti- 

uos — 6, Persijos—1. Pran
cūzijos — 19, Rumunijos — 

?Į7; ‘SSSR. — 98, Serbijos—
Š; Suomijos—20. Švedijos— 

u 15, Šveicarijos—-100, Vokie- 
ry tijos—^,612/Vengrijos—17.

Graikijos—5. Dancigo — 5.
i r • 'j ' _ •

Saro srities — 2 ir be. pilie- 
^^fcybeš — 8,416. Viso Liėtų- 

. vųje ir Klaipėdos krašte bu-
■ ' v© svetimu valstybių 13.688 

f i 7 
. I
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ipas paliko atmintinus prieš 
įnirsiant pasakytus žodžius:

mokėdavo

Sveikinu linkėdamas viso įpalaidojo. Bet Arkivysku- 
gero. ' _ . >

Dabar visi lietuvių laik-

vairiausių žinių žinelių iš

pragyvėnti nętufūs- kaip. 
Juo tolyn juo tas klausimas 
eis aštrini; ••

. : ; ■ ’ ; . ■. <
Litas laikosi stipriai, nors

M •
"— -•. -ii •t-l

I

.... 4

ti, nors jr bus šioki 'toki 
maži varžymai? bet juos vi
suomet bus galima jveikth 
Tuomet stipi*osnieji atpirks 
žemes iš silpnesniųjų ir pra
sidės normalus ūkininkavi
mo, peri jodas. r

4 * . s - . k ■ i i f
-----radėjai Amerikoje pilni i. Rikiuoki^- 

vairiausių žinių žinelių iš 
Lietuvos, ir prie tų žinių į- 
vairių komentarų — aiški
nimų tiek ir tiek... ■ rodos 
štai visa^Lietuva su visu sa- 
vo gyvenimu, visa savo po
litika, visa valdžia, valdi
ninkais ir visuomenės veikė
jais ištiesta kaip keptas ka
lakutas ant Kalėdų stalo 
lietuviško buržujaus .šeimo- 
ję. — tik gerėkis, žiūrėk ir, 
kritikuok r kodėl tas yra

vienykitės ir rikiuokitės...” 

Tai yra amžinai minėtini žo
džiai ir kaip tik prie kata
likiškojo veikimo taikintini. 
Rikiuokitės Lietuvos-katali- 
kai ir vienykitės, nes ri-
kiūotėje — tvarkoje ir vie
nybėje yra jūsų galybė... 
Rikiuokitės ir vienykitės ir 
jūs Amerikos lietuviai kata
likai, rikiuokitės savo kata
likiškose parapijose, savo 01^

taip o ne šitaip, tas šitaip ^anizacijose, draugijose-kaip

o ne anaip ir t. t... bet... vietinėse taip centralinese...
bet.. bet tas Lietuvos laik- Rikiuokitės tvarkykitės ii

%

raščių aprašinėjimas, o juo
ba Amerikos laikraščių ap
rašinėjimas ir komentarai 
su didžiumaAavo spėlioji
mų, išvadų, taip toli yra 
nuo tikros teisybes.. . kaip... 
kaip Amerikarnuo Europos.

Aš jums rašau visuomet 
tik tikra tėisvbę. O tuos 
faktus kurių tikrai nežinau- 
arba abejoju tai parašau, 
kad tą ir tą tikrai nežinau, 
tik taip yra kalbama, arba 
manoma... bet aš daug ko 

- ir nerašau ne dėlto, kad ne
žinočiau.. . gyvenimo aplin
kybės. ..

Šiandięu pasiryžau para- 
lokštelį davinių iškil

ių galeši(e pasidaryt tikras 
e tikra Lietuvos• A

ądėtį, kokia ji-

nu) peri jodas.
• i •K,' - . ■. « .. > 7

?Šįhrnet viskas užaugo: vi-, juodojoje biržoje už Joleri 
dutjpiai. Duonos Lietuvqje>‘' -
usįtėkš 7 savo |dar UĮks air. įšve- 
žiymiį | įtik, ly^Efl ai^ ka£ įsū- 
mėnyę ir <kadI

š- nes virti ir kontrabandoj 
neštu - •

Bet tegul bus. tuom kari 
gana. Sudiev! •’

F. Vi rokas ■J y ■
Kaunas,

Sausio .31 d., 1927.

v •
Zll

mė
labai pigūs arkliai.* Arklį,

• L _ 4 '

už;

ir;moka; litų 10-15 centu, 
bet tai spekųliahtų darbas.

■ “Žinąvai’^spfjfi, kad su 
pavasariu xpr^sĮįūriant i dar 
sunkesnė: finansine padėtis 
šalyje. Ar jų pranašavimai 
išsipildys-^ar ne, sunku iš- 
kalno kas pasakyti.

Visos finansinės įstaigos 
pilvus diržais varžosi, pre
kybinės taip pat,‘o pramo
nė tai nū iš vietos nejuda 
pirmyn. Viskas apmirę. Pro
testuotų -vekselių skaičius 
bankuose sumažėjęs, bet tai 
įvyko ne nuo šalyje page
rėjusios finansinės padėties, 
bot dėlto, kad dabar jau nie
kas į abejotiną biznį neina, 
ir su vekselių, kaip davimu, 
taip ir ėmimu, kiekvienas y- 
ra labai atsargus.
'■ Didesnės įstaigos jeigu 
kurios akcininkams-šėrinin- 
kams kariais ir galėtų duo
ti dividendų, tai didžiumo
je valdyboms moka tokias 
algas ir “tantjemas,” kad 
visą pelną sau ir susiglem
žia o akcininkams-šerinin- 
kams belieka pasidžiaugti 
gražiais akcijų — šėrų po- 
pierio lakštais, ir pasigerėti 
kaip vienas kitas jų pini
gais ūždamas gerai “sau” 
gyvena. Bet dabar prie kaip 
kurių iš tų ponų jau vals
tybės įstatymų rašytojai 
mano kibti — gak šiaip taip 
jų godumą ir apkarpys — 
o kaip 'kuriems būtų tai pa
daryti ne pro šalį. ;

Degtinę ketinama nupi-

. •— ■■ ■. ’
•• į % '.7

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras,
04 Bradford St., 14'vrerięe, Mass. 

PIRMININKAS: J. Tntfnavtehįt,
175 Amėž Street; Jfi&ąteHo, Sfass. . 

VICE-PIRMININKE: M. Rlažahskattė,
70 Fairview St., New- Britairi, (XAn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys,
366 W. Br«Niway, So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS: Antanas VaLsiauskas,
371 l’ortland St.. Cambridge, Mass. 

IJTERATIN® KOMISIJA: ’.4
Kun. K. Urboną vyčius, 50 Gtb St, 

South Boston, Mass.
Kun. V. Taškunas. 36 St. George St., 

Nortvood, Mass.
Kun. J. švagždys. 20 \Vebster St, 

Montello, Mass.
K. J. Krušinskas, 59 Ten Eyck St, - 

Brooklyrt, N. Y. g
KONTROLES KOMISIJA:

Jonas Jaroša. 225 “L’ ’Street, 
South Boston, Mass.

S. Pilkonis. 3S5 Norfolk St, 
Cambridge. Mass.

A. Mičiunas. 74 Belden St, 
Nexv Brltain. Conn. 

ATSTOVE Į K. FED. TARYBĄ:
M. Blažauskaitė, 70 Fairviev St, 

. New Britain, Conn.

5 ditii, šiemet galima 
pirlįt už 4-500 litų. Karvės 
irgi- atpigo. Už 5-600 litų 
galima šviežiu pienu karvę 
pirkt, kuri duoda apie 18 
kvortų į dieną pieno. Mal
kų vežimas Kaune kainuoja 
nuo 12—:25 lt., Ingių pūras 
—centneris—22-25 lt., kvie
čių — 25-30 lt., miežių — 
17-20, bulvių -—8-10, gyvos 
penėtos kiaulės centneris — 
100-120 lt., gyva višta—2-6 
lt., antis — 2-6 lt., kalaku
tas—4-8 lt:, sviesto kilogra
mas — 5-8 lt., jautienos kl. 
— 1-2 lt:, cukraus kl. — 1 
lt. 20c.

Valgis 
gjausias, 
ra labai
nėra kur jų uždirbti. Algos 
nedidelės.

Bedarbių gana daug. Kad 
atidarytų duris į Ameriką, 
tai pusė Lietuvos gyventojų 
atsidurtų Amerikoj.

Dabar daug kas važiuoja 
į Braziliją, Argentiną, Ka
nadą. .. ir kaip kurie iš iš
važiavusiųjų giriasi ir pini
gų. parsiunčia.

Inteligentai Lietuvoje .ne
turi darbo, tai vieni kitus 
ėda. Kas bus toliaus, tai 
sunku atspėti, bet inteligen
tams vietą surasti reikės jei 
ne Rusijoj, tai kur nors už- ginti, kad nereikėtų nami-»

Namelis netoli Seneca Falls, N. Y. nukentėjo, kuomet vie
sulą nešdama stogeli namelio stovėjusio parke ir trenkė su di
džiausiu smarkumu.

sė-

RODYKLĖ No. 71
Virimo Receptas

Sėlenos yra skanus valgis kaipo gru
dai su pienu arba Smetona. liet dauge
lis šeimininkių patyrė jog jos yra ir 
oiiiktis dalykas kepimo ir virimo tiks
lams. Sėlenos yra tvirtas, maistingas 
valgis kuris budavoja kūną ir priduo
da energijos. Patariama duoti sėlenų 
valgių šeimynai „mažiausia sykį į die
nų. sį vakarų savo šeimynai įtadarykit 
sėlenų (brau) biskvitų, pagal apačioj 
nuduoto recepto. Nusipirkit pakelį 
Jenų (brau) iš groserninko.

ALL-BRAN (SELENŲ) 
' BISKVITAI"

V.-pn<Mluko All-Bran 
l’X» puoduko miltų
5 šaukštukus kepamo pauderio
2 šaukštus cukraus
% šaukštuko druskos . .
3 šaukštus riebalų 
Vj puoduko pieno.
Sumaišyk sėlenas su mikais sumai

šytais su druska, kepamu pntideriu ir 
cukrum. Sutrink riebalus į mišinį, ir 
dadėk pienų. Voliok ant miltuotos len
tos ir su kočiok apie pusės colio storio. 
Supjaustyk su biskvitų pjaustytoju, 
kepk karštame pėčinje^l2 iki 15 minti
ni..

I ‘
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
—" Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaite tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimlninkeL

vienykitės, nes tiktai rikiuo
tėje ir vienybėje yra jūsų 
galybė ir jūsų ateitis.

Lietuvoje valdžia yra kon
stitucinė de jure ir de facto... 
bet... jaučiama ir diktatūros 
šešėlis... Kur jis slankioja, 
ką jis veikia nesvarbu, bet 
jis yra, nors apie jį viešai 
niekas nekalba, bet visi 
•jauste jį jaučia ir su juomi 
susidurti nė vienas nenori.

Po liaudininkų ištyžusios 
valdžios, kuomet kiekvienas 
varlamušis jau geram žmo
gui kelio be geros lazdos 
praeit neduodavo, ir pradė
jo net žmones viešai plėšt ir 
organizuotos žmogžudžių ir 
profsojiižų bandos tvertis ir 
veikti taip, kad . kiekvieno 
piliečio gyvybe nebuvo už
tikrinta, tai dabartinė val
džia atrodo daug tvarkin
gesnė ir stipresnė. Nors kai
miečiai sako, kad jinai dar 
per lėtai elgiasi sų, visais 
“galvariezais,” kam juos vi
sus nesušaudo. O miestuose 
kaip kurie pasakoja, kad 
valdžia peržiauriai elgiasi ir 
perdaug be pasų išgabena... 
Katrie čia klysta aš* neži
nau, bet abiejų pusių teisy- 

tiBhesuderinama. Mes 
■tik' valdininkėliai ir 

amūs piliečiai, esame

nebūtų perbran- 
bet tik pinigai v- 

brangūs dėlto, kad

• 4
PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 

VALDYBOS ANTRAŠAI

Dv. Vad.—Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 
■Ghicago, Illinois.

Redaktorius—-Kun. C. Matulaitis, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Ulinois.

Vice-Pirm. — J. Svirskas, 
104 Dorchester Street 
VVorcester, Mass.

Vice-Pirm..— 0. Adomaitienė, 
30 Norton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininkė — 0. Sidabrienė,
6 Conun.ornvealth Avė. 
AVorcester, Mass.

Iždo globėjai —
• Kun. P. V. Strakauskas,

50 W. Gth Street 
So. Boston, Mass. — ;

J. Tatulis, 44 Barclay St., 
Worcester, Mass.

Rast. — _V. J. Blavaėkas,
104 Dorchester St., 
AVorcester, Mass.
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pamerk juos j torputiną arba )>enziną 
ir paskui numazgok minkštame vande
nyj sų muilu. ‘

Nuėmimui rudžių nuo nikelio naudok 
žvyruotą audeklą ir kerosiną.

Nenaudok muilo prašalininmi arba
tos plėtmų. nes muilas paverčia tą plėt- 
mą j tikrus dažus. Valyk minkštu ver
dančiu vandeniu lindėjus kiškį borak-- 
so pauderio.

Grožės Patarimai
.Jus ųoda reguliuoja kūno karštį. O- 

da prašalina apie kvortą nnšiiimo kas
dien. Nušilimas iv prakaitas uždato 
• mIos skylutes, ka reikia išvalyt kad 
»da butų galima išlaikyt sveika ir vei
das gražus. Prašalinimui nuo odos 
prakaito išmatų reikia naudoti muilas, 
kuris turi savyje švelnius, gydančius 
antiseptikus- ir persigeria odoj išvaly
damas skylutes ir palieka odą tyrą ir 
gražią. Reikia kasdien maudytis ne 
tik prašalinimui isprakaitavimų. bet 
taipgi nuvalymui nešvarumų ir dulkių 
kurios susirenka iš paviršiaus. Vidu-, 
jinė dalis kimo turi būti užlaikoma į - 
taip švari kaip ir išlaukinė. >

Ypatiška Sveikata _ 
Antras .pieno, grudai yra svar- 

birfk4:l*-maistas vt&faimą..'. kad tbr,tą"'—" 
sveiki. Virti grudai galima "duoti anks
tyvam amžiuje. Vaikai lengvai prie jų 
pripranta, ir jų populiarumas ]r.iliks - * 

inuolatinis jeigu maistus kurie yra sal- 
’dųs duosi jai mažiau ir rečiau. Kada 
prie saldumo pripranta, sunku esti pri
verst vaiką imti kitokius valgius, ypač 
grndus kurie turi būti svarbiausi 
kiekvienos ..<lie*>s valgyje. Patarimas 
naudoti maišymą džiovintų vaisių su 
grudais nėra naujas ir daugyltč midiaų 
rą Jaro — liet jos dar. dadeda cukraus 
-vistiek. Naturalis cukrus gatavų val
gymui grudų yra pridėtas laike grudų 
i iri 11’11 ginui. Prie tų pusrytinių valgių 

Nuvalymui maliavos šepečių gerai, nereikia dailėti jokio pasaldinimo.

gyvenimo
nai ištikrųpĮ yra, tai klau
sykite.

Gyvenimas, kaip gyveni
mas. .. žmonės valgo, geria, 

" gyvena kaip "kas išmdno ir 
kaip kas gali. Seniai sęsta, 
jauni auga, veda, gema. 
miršta, kiti patįs — kitiems 
prigelbsti galingesnieji. Kar
tais seno, kariais jauno ža
liuko kapas kaip grybas

1 * - ^*-4 *

*tam tikroje vietoje išdygs
ta — ir — verkia artimieji, 
kurių širdys minkštesnį o 

ne

Virtuves Patarimai
Jeijrn kopi mėsą giliai taukuose, žiū

rėk k:ul jie butų visai nukošti ir lik 
liula duok mėsų j stalų.

Kuomet durai geltonas kiaušinių jm- 
Jas. naudok kiaušinio trynį vietoj bal
tymo ir dadėk hiski orandžio sulčių.

I’irm kepimo bulvių, sudėk ias j karš
ta vandenį ant 15 minutų. Tas pal<*ng- 
vins jų nulttpimą.

I’irm dedant razinkas j pyrago tešlų 
suvoliok jas tniltųose. Tas neduos rn- 
zutkoms sttliidi. • -

Naminiai Pasigelbėjiipai

■r

/

j

t

•b

šia tiems, kurie iš niekur 
negauna pašalpos...
. Gavus galutinus doku

mentus galės žemes parduo-

[nuošimtis žemės turės atsi-
■ žadeti__ir _ perleistą kitimis
(dėlto, kad nevalios pradėt į- 
(rikurt, o kiti gyvens,.net a-
■ piv vieną trečdali jau dabar

IT A mintis nėra nauja. Nesuskaityti 
tūkstančiai “apsvaigusių” kava tą ži
nojo per gentkartes.

pię gavusiųjų bent dešimtas

1

kietaširdžiai tyli — ir 
mur-mur... . .

X * z

Sako, kad ateinanti in- 
fluenza, bet kol kas tai Kau
ne ja serga tiktai ponai, ku
rie nešioja aukštus cilujde- 
rius — mat jie širgt turi 
laikor.. o šiaip-’žmoneliai jos 
nepripažįsta ir neserga.

bė gret; 
paprast 
šiaip ra 
iš valdžios užganėdinti. Mes 
jai skersai kelio neiname, 
savo darbą dirbame, kur ne
reikia nesikišame, ko reika
lauja sumokame, tai ir sūs- 
tame kaip blakė geros šei- 
myninkės lovos plyšiuose... 
ir tylime... bet dabar nutilo 
ir rėksniai... ant bačkų niė-

Tik Pasaldytas ■ 
Kondensuotas Pienas Parodo 

Tikrą Geros Kavos Kvapą .

- i Mes KeKomenauojame ^Rančius Produktus:
Kiekvienai šeimininkei yra reikalingos nekurtos yirtuvės reikmenos ir 

kiekviena šeimininkė gali jas gaut vis ai dykai, jei ji puigį^tandard ir Cltall- 
enge kondensuptą^pieną. Už jų leibeli us duodasa brangios premijos. Be to 
jų įtalpa, fHBwinBisis jjfenąs ir cukrus. Visi grošeriai parduoda šios rūšies 
kondensuotą pieną.

j Ari«i¥yskttpa&»L Mą- _ nevaliai Bet
tulevičius mirė, tai jus žino
te iš lakiraščių, gaila, dar 
galėjo gyvent, liet turbūt jau 
savo skirtąjį amželį pergy-' 
veno. Kauniškiai jo gailė
josi ir užtai... iškilmingai

per kišenių tai ir karaliui 
špygą parodo... ii- tokių at
siranda.

Aukštesnių valdininkų tar
pe šiokių tokių permainų į- 
vyko, bet, tai yra mažmožis. 
Šiaip viskas einasi po seno
vei.

Žemės reforma švelnina
ma.. . mažiau dvarų dalysią. 
Dalį dvarų paliksią kultūri
niams ūkiams steigti.

Naujakuriams išdalytuose 
dvaruose skubiai ruošiama 
išdavimas galutinų doku
mentų. l>ad galėtu būt gau
tuose sklypuose pilnais*savi
ninkais.

(✓'Reikia skhitvt, kad iš že-

įHALLENGE

• , I
■ M |L

Admirolas H. H. Hugh. koman- .cnn pUsffinai. Blogiau/ 
dienus Amenkos kannią laivą 1 -
Yangtse pakraščiuose Kinijoje. 
Jam pavesta ginti Amerikos pilie
čių gyvybę ir nuosavybę Hankowe, 
KiuJdang, ir kituose pertuose lai
ke dabartinio sukilimo.

t

t

Ripktiniaust .viešbučiai ir kliubai, kur pietūs 
tai TTUotikiaT, B ordrn’s Pasaldytas Kbndčusuo- 
tas Pienas yra paprastas apsireiškimas. Apart 
jo senovės genimo Borden’s Pasaldytas Pie
nas yra daug ekonomiškesnis negu cukrus ir 
siuetona — kenas Pasaldyto Kondensuoto Pie- • 
no eina tiek toli, kiek puskvorte. Smetonos ir 
svaras cukraus.

KAV0S BANDYMAS—Pradėk vartot Borden’s 
Pasaldyto Kondensuoto Pieno į kavą. Ir atrasi, 
kad priduos kavai netik puikesnį kvapą, bet iš
vilks aikštėn visą genimą puikiai sutaisytos kavos. 
Nenustelbia to puikaus kavos kvapsnio. Po to per
sitikrink, jog vienas kenas Borden’s Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno eina taip toli, kaip puskvorte 
pieno ir svaras enkro.

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
f ’

Kiekvieims Bonlen I^lliclis knlp ntvnizilnotn turi didelę premi
jų vertę. Mlnnk.vklte artimiausią premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų. lekėčių, Tntkmidžlij tr 
daugelį p’iikintisllj dalykų DYKAI tik su Bonlen leibelinls nuo 
šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieųo. l’rndėk taupyt kalbe
lius šiandien. Tamsta^ džiaugsies. Jei patoginn. reiknlnukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

Boąton’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq. ' z

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES

FALL RIVER. Mass. BRIDGEPORT. Ct. PROVIDENCE, R.I. 
14—3-rd Street 105 Congrcss St. 40 Abom Street
arti Bedford St. arti Mala Street arti Vnshington St.

THE BORDEN COMPANY, BORDEN BLIKJ., NEVY' YORK

PATS NEUŽMIRŠK IR DAR BENT TRIMS 
SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 
IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS Iš LIETUVOS PA- 
VĖIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ”
“Žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų. į svarbiausius skaitytojų klau
simus. ’ '

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tb ir tt.'

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa- 
♦ švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai

Kaune.
. Per fene 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” trokšta ir 

jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus

. _ vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

*<2vaigž4ės kaina metams — 10 litų, o užsa- 
- kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metami

Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jčmitą Namai, 
Kaunas, Lithuania.

E EEnSS ■ BHSI m 1 ĮSĮĮ



v.

t

ę

1

'

V

•> .

4<

t

• >z

r -*■

v •

•.

^ūniiii'4ri^^^y^Įįy-4ffl'g|- Pij«s Glovackis jaučiasi • ka-i" II
r

'X

*1

•v •

rašo

f

•I

Portugalija, ar Da-
. * ' J' # 5

.4^/1 ‘ .

rūs. Tai yra politinis kon- . 
glomeratas,gyven;isgatvių"^ 
šūkiais. Juo greičiau šis •

? T i
t ’
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sibg įsivaizduoti Šliūpą ne- 
, ., . I , • x-» ž

miestai iri V
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k&tk žn)ones gy-

44Joki ųvalstybes kury-
V

“Kaip su biudžetu?” paklau
sė Indijoniškas Myua paukš
tis apsilankius genefaliam di
rektoriui biudžeto Lord Šmith- 

sonijos institute.
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la privatine mokykla pasi
rodo perdaug bedieviška; 
fnio’i rpikiJL ~i:i &1LVŽ11 stvbinti

’ - Tautininkų Sąjun- gjtaj valdžiai kita mokykla
os pasitarime prieita -prie pasirodo perdaug katalikiš- 

Kadaiigi ka, tai irgi suvalstybinti ją."Šokios išvados:

riai nors partijai, BET AS
MENIUI (mūsų pabr.), da
bartiniam Respublikos Pre
zidentui p. Smetonai, tai pa-

~geidaujama, kad dabartinė 
| Vyriausybė, vykindama jai 

pavestus ir jos prisiimtus 
uždavinius, santykiuose su 
politikos partijomis ir vi
suomenės grupėmis, ieškotų 

•y bendrininkų NE SUSITA-
ĘIMO, TIK PRITARIMO 
keliu.”
.5 Daug reiškiantis prasita- 
rimas. Nejaugi' tautinin- 

. kams ima galvos suktis ? Ką 
i reiškia toks pasakymas:..

gruodžio 17 dienos. įvykiai... 
įteikė valdžią asmeniui.. ? 
Ar norima tuo pasakyti, 
kad dabartinė valdžia yra 

. diktatūra 2 Ar armi j ai yra 
na teisė ant visa-

Ii ‘ 1 . 1* • ' . . • •
» 

Ir vienu ir kitu atveju i 
principą neatsižvelgiama. 
Tas valstybingumą piliečiuo
se neauklėja. Jei valdžia 
nesiskaito su įstatymais, tai 
kam reikia piliečiui su jais 
skaitytis. Tenka girdėti ne
kartą, kad lietuviai esą visi 
aristokratai dvasia. Turbūt 
mes dėlto ir sakome kad 
Lietuva yra didvyrių žemė. 
Bet bėda ir mums ir Lietu
vai, jei mes pradėsime jaus
tis didesniais už konstituci
ją jr įstatymus. Tautiniu- 
kų konferencijos prasitari- 
mai, duoda suprasti, kad pas 
juos lyg kad ir esama noro 
iškelti asmenį per aukštai: 
mat diktatoriui visai nerei
kia jokio pritarimo, demo
kratams reikia susitarimo, 
na o kai}),pavadinsime tuos, 
kuriems užtenka ieškoti pri
tarimo?

“Lietuvis” rašo apie de- 
Gerai. 

Daug yra demokratijoje tai
sytina, bet kas yra geresnio 
už demokratiją? Būtų daug 
geriau, kad konkretūs pro
jektai būti} diskusuojami 
spaudoje užuot polemizavus 
ąpie “kratijas” ir “izmus.” 

, Jei valdžia ne iš žmonių, 

šį ^Įa*Usimą priklauso Lietu
voj ateitis* A.

Konstitucijos kritimas iš
risklausimą, ar Lietuva 
atrity bus valdoma žmonių 
ar įstatymų, ar išjos išsi
vystys 
n»ja,

s '■ •

sti ir statytį. Lietuj ąaokractijos krizį. 
Ežias: Ar tą^aČPtbu-

_ ' L. , \ 
tas pripažįstama visai Tau
tai? Ką reiškia tas pasaky
mas, kad dabartinė vyriau
sybė ieškos bendrininkų ne 
susitarimo, bet pritarimo lce- 
lin?

Caveaut consules! Lietų- 
; va stovi ant kryžkelio. Su 

ja „stovi p. Smetona. Nuo 
to, kurion pusėu . jis- dabar 
pakryps su savo partija, 
priklauso, ar jis liks ant vi- 

Į suomet istorijoje Lietuvos 
f Washington’as ar, CaTran- 

za; ar sutvers tikiu Lietu
vos sūnų partiją, — grand 
old party,—ar padalys Lie- 

■' tuvą panašią į dabailinę 
Graikiją, kur generolas nur 

-verčia pulkininko valdžią, 
ir po kelių mėnesių pats 
tampa- kokio nors kapitono 

mtas iš valdžios, kur 
militarinės klvkos valdo ša-
a

Negalima smerkti Lietu- 
vos armiją už tai, kad ne
prileido Lietuvos prie sulml- 
ševikėjimo, kad išvalė iš 

^Lietuvos lietuviškąją ke- 
■ivnščiną. Priseina atiduoti 
garbę sukilimo vadams, kad 

* jie nepasidavė pagundai tap- 
# diktatoriais. Armija ir 

uta laukia darbų. Tau
toj likimas priklauso nuo to 

- ką (Ifibu rtiųiai valdovui Lie
ti duos: principus, ar o- 
ūnizmą. Mes norime ma

išyti, kad Lietuvos armija 
atidavė valdžią p. Smetonai

’Jt________________• « A

įkurtuos senyvus kunigus,- 
jSirie, pradėję sakyti pa
mokslą* apie kokį nors daly- 
^ą, tuoj po vieno kito saki
nio pradeda! barti girtuok
lius ir tai daro iki kol,ne

----—

Tuoj antgalviu Kaimo “JLie 
pasako aniem- NegatouftTjaJiyfr” ižpausdiūo straips- įb^^jde’iln ir in rerttrt 

‘ ....................... ..... nęlį,-kuriame nušviečia kas vimo valstiečiai liaudinin-
t’ai yra per paukščiai valst. kai nėra parodę. Todėl tiek 
liaudininkai, kuriais,mūsų krašto gynėjų, (kąriuome- 
sandetriečiai taip didžiuoju- ’nės) eilėse, tiek s<jmoningo- 
si ir besigirdami laksto kaipjje šviesuomenėje valstiečiai / 
katės su pūslėmis ir vis ga- liaudininkai—nėra populia- 

. - . • įj- .:. le žodžio “liaudininkai.” 
s reiškia, tautiniu- —----- : - ■ - -h- ■ •______

... .< - -4 M1
Kaip reikAlinga .valstybe? 

Kam reik “' oįsj provįnci-

> > ■

tik priedanga kitos nemato
mos, užkulisinės valdžios, 
kuriai terūpi tiktai sukty- 
bės^ Su tuo politiniu bosiz- 
mu kovojo geresnieji prezi
dentai, kaip pav. Roosevelt, 
Wilso» ir kiti. Bosizmas ne
turi savo apologetų; net pa
tys bosai užginčija esą bo
sais.

Lietuvoje bosų nevadina 
bosais, bet jų tenai yra. 
Paviršutiniai, atrodo, kad 
žmonės patys išsirenka Sei
mo atstovus, bet tas tik taip 
atrodo. * Jiems nieko nelie
ka, kaip tik pasirinkti vie
nos ar kitos Įielithies parti
jos peršamus žmones. Tuos 
kandidatus parenka parti
jos. Nesvarbu, ar partijos 
Centro valdyba nuskirs kan
didatus Į Seimą, ar juos iš
rinks partijos konvencijoje. 
Visuomet energingas bosas, 
turintis gerą 44mašiną” t. y. 
organizaciją už savo pečių, 
lengvai gali pravesti savo 
sėbrus j kandidatus. Gra
žių^ pažade j imu nesigaili nei 
■fiena partija * prieš rinki
mus. Gal Lietuvoje žmonės 
dar jais tiki, bet mes čia 
gerai žinome, kad iš-to, k«s 
pažadama, partija papras
tai vos dešimtą dalį tekėti- 
na išpildrti. Taigi Lietuvo
je bealx>jo prižadėjimų irgi 
nesigaMima ir pm-šama Išal
suoti“ ne už žmones, liet už 
sąraštf * numerį ir gražins 
pažadus. Kas tie žmonės, 
Tr^<TTrnm' balAiojania^ tai 
lx>sams žinotina, ne tau, pi
lieti. Pasekmėje, kaikuomet. 
į Seimą gali patekti makle
riu,- vagis, ar.? kitoks krimi
nalistas, nes priešrinkirrųne 
kritika yra nukreipta prieš 
sąrašus, ne prieš žmones 
tuos sąrašus atstovaujan
čius.

Iš kitos vėl puses, žmo- 
;nės žymūs tankiai negali pa
tekti Seiman, nors ir kažin 
kaip rinkėjai norėtų juos 
išrinkti, Pav. Smetona be 
aliojo būtų patekęs°į visus 
Seimus, jei rinkimai būtu 

čųt vadėnatna-politiškaiš laivę asnumintis ne sąrašai^
sdis. Jie turi užpakaly sa- daromi.

Teorijoje proporcinga re
prezentacija gražiai skam-

Meksikoje politikas, ne
patenkintas esama valdžia, 
stveriasi ginklo ir . bando 
ntiversii valdžią ir pats val
dyti. Jungtinėse Valstijose 
daroma kitaip. Žmogus, .no
ris turėti valdžią savo ran
kose, netik kad nesitveria 
giųklo, liet tankiausia net 
nenori būti renkamas į jo
kią vietą. Jis pasitenkina 
rodyti savo, galybę nemato
mais būdais, taip sakant, iš 
ųž kulisų. Tokius /žmones

sms. Jie turi užpakaly sa- 
tįk suorganizavę, taip vadi
namą politinę “mašiną,” 
arba kitaip sakarit partine

jos, ąpškr 
f.? Ar n 
venti. be Įvįų tųp gaidžių? 
Galėtų, jeį būtų angelai. Ta
čiau nesame tangelai, bet są- 
vymeiliai žmonės.iPažvelg- 
kim tik i tęįmus. Kiek ię- tautininkais 
nai visokių bylų. Kiekvie- si aiš!-Tas Te i 

na byla reiškia^ kąd vienas 
žmogus kęsįpąsi nuskriausti 
kitą šiokiu ąr kitokiu būdu.

— Kalėjimai Rūdija, kad yra 
daug žmonių, kurie jau yra 
padarę skriaudij. Žodžiu 
sakant, patepimas mums pa
rodo, kad mūsų tarpe yra 
nemaža žmonių, kurie yra 
linkę kitus, skriausti. JTa 
aplinkybė privertė žmones 
telktis į politines vienatas, 
kad apsaugojus savo narius, 
arba piliečius nuo skriaudė
jų ir kad Užtikrinus jam ga
limybės laisvai gyventi.Kaip 
tos politikės vienatos vystė
si, čia ne vieta kalbėti. Ga
na to, kad galų galedšsivvs- 
tė dideles politinės, vienatos 
— valstybės. Kaip mieste, 
taip lygiai ir valstybėje vjsi 
piliečiai negali tvarkos da
boti. Tvarkos palaikymo 
pareigą prįęeina pavesti ke
liems ten' nuskirtiems žmo
nėms. Juos mes vadiname 
valdžia.

Klausimas čia kyla, ar 
valstybė ir valdžia yra tam, 

, kad tarnautų piliečiui — as
meniui, apsaugotų jo teises; 
ar pilietis yra tam, kad val
stybei vergautų, aklai val
džios įsakvnių klausyti}?

Bolševikai, lygiai kaip ir 
fašistai, nori mus įtikrinti, 
kad valstybė yra viskas, pi
lietis niekas; kad pilietis tu
ri taip taikintis prie valsty- 

>bęs, kaip skruzdė prie skruz
dėlyno, arba bitis prie avi
lio. praktikoje "tas reiškia: 
daryk aklai, kaip tau val
džia liepia: nekritikuok, ne
turėk savo nuomonės. Ru
sijoje tai reiškia: būk bolše- 
vi kas-bedievis; Italijoj reiš
kia: klausyk Mussolinio Įsa
kymų labiau negu Katalikų 
Bažnyčios; Meksikoje reiš
kia: būk bedievis masonas. 
Kaip bolševikai, taip ir fa
šistai žiūri Į žmogii kaipo Į

kaj nėra’ pažangūs. Mes sce
nai tai žinojome. Tikt įdo
mu, kas’yra tie Šliupo pa
žangieji.-Turbūt bus jo se
nieji pasekėjai, kurie aplei- 
do tėvą Šliupą ir nukeliavo 
į Maskvą. Įdomu būtų, jei 
Šliupas atvyktų pas mus tai
kinti savo posūnius su Lie
tuvos valdžia. Pastarais lai
kais nebeturėjome iš ko pa
sijuokti.

I

KAIP ‘KELEIVIS’ “INFOR
MUOJA” SAVO SKAI

TYTOJUS
4‘Keleivio” redaktorius 

pasigavo iš 4 4 Lietuvos Ži
nių” pranešimą, kad PI
JUS Glovackis tapo Apy
gardos teismo pripažintas 
kaltu ir nuteistas ,viene- 
riems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo: Išgirdęs Glo
vackio vardą sąryšy s.u ka- 
ėjimu, 4 4K-vio” redaktorius 
nei nepagalvojo, kad gali 
būti daugiau negu vienas 
Glovackis ant svieto, ir štai 
ką iš džiaugsmo paporijo:

“Pulkininkas Glovackis y- 
ra paskutinis fašistų lyde
ris Lietuvoje ir perversmo 
metu jis sėdėjo kalėjime. Po 
perversmo fašistai jį paliuo- 
savo ir ' sugrąžino arini jon 
atgal. Dabar gi teismas at
randa, kad Glovackis ištik
tųjų yra kriminalistas.

“Įdomu būtų žinoti, kaip 
dabar jaučiasi Glovackio sė
brai, kurie po perversmo 
tuojaus paleido jį iš kalėji
mo ir paskyrė Kauno Ko
mendantu.”

Galime užtikrinti 44Kelei- 
vi,” kad pulkininkas Vin
cas Grigaliūnas-Glovackis 
turbūt jaučiasi visai neblo
gai, bet užtat bolševikelis

“Lietuvis”

“Valstiečių lhmdinį>.k<Įįon^onlcrdte nust()s 
atrastu i^ikalauja, kad krašto pofe-
bartinė vyriausybė perskai- ttiniame gyvenime, juo-svm,. 

kiau bus Lietuvai. Niekas, 
visame krašte nepagailės 
valstiečių liaudininkų veis
lės išnykimo, žinoma, išsky
rus jų vadus. —:—a----- —

“Todėl, nors 4Liet. Žinios’ 
ir mano, kad dabar reikė
tų susitarti su valstiečiais 
liaudininkais ir sudaryti 
‘parlamentarinę’ valdžią, ne
gali būti ir' kalbos, kad iš 
derybų su valstiečiais liau- -• 
dininkais kas nors gera ga
lėtų išeiti. Su valstiečiais 
liaudininkais, neturinčiais 
politinio išmanymo, kalbėtis 
politikos reikalais yra berg
ždžias darbas.

“Akivaizdoje šių faktų, 
valstiečiams liaudininkams 
dabar labai nepatogus mo
mentas pirštis valdžion. Te
gul jie kol kas dar prisižiū
ri ir pasimokina, — gal il
gainiui susipras ir pakeis 
savo, archaiškas pažiūras t 
demokratiją ir valstybes rei
kalus.” *

; -• .. , ,_ . Kitaip sakant partmc *a ^pj^į lega
tartam, kadetą užkulisinei y *■-■■
rkytų valstybes aparatą, 

kad daugiau nebereiktu ar
mijai dary t i perversmų. .

Lietuvos politikai jau yra n’/ konvencijų.

v •Šią savo “mašiną” jie pa
vartoja rinkimų metu, ypač 
gi laike partijų norui naci- ■ - • •

.parodę perdaug ojiortuniz-?
mo. Pav. vienai valdžiai tu-trinktoji valdžia tankiai yra nimis.

Tuo būdu žmonių neva

valstybe turi nuolat ganyti.

Kataliku Bažnyčia tvirti
na, kad ne asmuo yra val- 
styliei, bėt valstybė asme
niui; kad valstybės pareiga 
y ta apsaugoti asmens teises; 
kad valdžia neturi teises už
mesti piliečiams savo pažiū
ras, idėjas.

Lygiai taip pat ir kope- 
ratoriai žiūri j valstybę. Čia 
irgi asmens teisės pirmoje 

i vietoje. A

AUŠRININKO BALSAS

lizuota’s užkulisinis liosiz- 
mas. Prisieiųa jyžgirti Lie
tuvos Tautinu 
suvažiavimo 
keisti atstovų rinkimą sąra-

niitnrmiąV pa- Na,
_1 •____

C

' Tuo antgalviu tilpo Šliu
po atsišaukimas “Lietuvos 
Žiniose.” Net “Lietuvos Ži
nios” negali sutikti su vi- 
sais Šliupo išvadžiojimais. 
Jo jiatarimai liėciantįs už-

i. t> kiti... šlhipišfci/1 y. 
Roma minima peniem (su

Įėjime nelabai kaip. Apie 
tai, kaip jaučiasi Pijaus 
Glovackio' sėbrai “K-vis” 
gali geriausia sužiiuo.ti iš 
‘‘Laisvės.”

Neveltui yra sakoma, kad 
geismas yra minties tėvas. 
Neabejojame, kad “K-vis” 
visuomet geide matyti pulk. 
Glovackį kalėjime. Tas geiš- ~ 
mas pagimdė mintį, būk 
pulk. Glovackis jau teiryra. 
Ir paleido “K-Vis” savo iš
svajotą mintį į platiijį pa
saulį. __

“Itel eiviui” nelx‘pirmiena 
padalyti šiupinį iš vardų 
kaip draugijų, taip ir pa
vienių žmonių. Tos klaidos 
įsivefiŠ vis priešų nenaudai. 
“Keleivis” keliauja šunta
kiais ir savo skaitytojus jais 
vedžioja.

Ateina sodietis išpažinties ir
jojęs i klausyklų tyli. '
i Kunigas klausia: Kuomet bu
vai išpažinties! r • 

'šliupas mums primena kai-1 Sodietis: Kas, ar aš!
šais rinkimais tiesiai asme--Šliupo numylėtais epitetais.

tytų savo deklaraciją ir 
gautų seimo pasitikėjimą. 
Argi mūsų dabartinė vyriau
sybė, paėmusi krašto vairą 
taip svarbiu momentu būtų 
tokia neišmintinga, kad sei
me ji duotų pareikšti sau 
nepasitikėjimą? Aišku, kad 
valst liaudininkams ir jų 
talkininkams dabar labai 
rūpėtų grįžti atgal valdžion. 
Bet lygiai aišku, kad dabar
tinė vyriausybė savo įgalio
jimus yra priėmusi ne iš 
seimo, ne iš valstiečių liau
dininkų ir socialdemokratų, 
bet iš krašto laisvės gynėjų 
—. kariuomenės. Būtų ka
riuomenės didžiausias Įžei
dimas, jei dabartinė valdžia 
ignoruotų jos šventus norus 
ir nuopelnus, ir per seimą* 
sutiktų , pasiduoti valstie
čiams liaudininkams kurie 
parodė savo i'isišką nesuge
bėjimą kraštą valdyti, jei 
tas pats seimas kuris buvo 
sudaręs negarbingos atmin
ties valdžią ir už tai kariuo
menės buvo paprašytas išsi
skirstyti, vėl be jokio atsi- 
klaūsimo krašte taptų val
stybės šeimininkas. Ieškoti 
pasitikėjimo to, kuris pats 
to pasitikėjimo visai neturų 
yra neišmintinga. - Mūsų da
bartinė valdžia- tą puikiai 
supranta ir todėl visai nė 
nemano, kad jai seimo val
stiečių liaudininkiupasitikė- 
jimas būtų reikalingas.Taip 
maždaug atrodo dalvko for- 
malinę pusė.

4 4 Kalbant’ apie valstiečius 
liaudininkus iŠ esmės, tenka 
dar daugiau pasakyti. Juk 
tai yra politinė partija be 
principų ir be ideologijos. 
Jos talismanas, kurio reikš
mės pati partija nesupran- 
ta^y^-yjsaiJįaksnj  ̂
d ė m o k r a t i j a, o josios 
cementas yra Keti g i nė 
n e a p y k a n t a (bepig, kad 
jos vietoje būtų religinė to
lerancija!) VadmktsAcLemo- 
kratu ir nekęsk tikėjimo — 
gali būti ^tikras valstietis 
liaudininkas.

(Lš Itoziiiitno vid. mok. tautosakos 
rinkinio)

Netur piečio nei plecinko, 
nėr paleisti kur paišiuko. 
Ko ėjai už biedno, ■ k < 
reiks tau verkti kasdiena, (2 s.) 
Grįtelytė mažolytė? 
let pareina lovelyte. 
Ko ėjai už biedno, 
reiks tau verkti kasdieną 
Tx>pšeliukas mažoliukas, 
let pareina kūdikiukas. 
Ko ėjai’ už biedno, w 
reiks tau verkti kasdieną. 
Puodeliukas mažoliukas, 
let pareina sandėliukas. 
Ko ėjai už biedno, , - ,
reiks tau verkti kasdieną, 

lot pareina štiuksteTnikas 
Ko ėjai už biedno, 

Ireiks tau verkti kasdieną, 
šaukšteliukas mažoliukas, 
let pareina-lašeliukas. 
Ko ėjai už biedno, 
reiks tau verkti kasdieną. 0

Užrašė J. E.
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Debatai

Kymantas Whist Parties

Darbininkas

Stella Maris

Ką Komisijonierius 
>Rekomendnoja.

š v.Cecilijos Choro 
Darbuotė

kun. Vi r 
džiaugsmą 

pradeda lavin-

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

Vėliausias paveikslas miesto Angora, sostinės naujos Turkijoe, kurios prezidentu y 
ra Kernai Pashy. Sulig vėliausio cenzo Angora turi 48,000 gyventoją.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

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

YRA IŠLEISTAS PEIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETU VOSALBUMAS

lėtą klasišku šokią iš
tisą vienatinė lietuvai- 
a Darata Stasevičiutė. 
o vakaro papuošalas, 
lo — anglą kalboj iš-
r. J. P. O’Brien. sve-
s. Balsas nekoks, nors 
jo tikėtasi daugiau, 
ivo skelbta kvartetas 
o dainuoti “jpenkta- 
Gėda. kad tiktai darko 
pa rašytas dainas.

Pastaraisiais laikais Įvyko 
dvi “Wlūs t Parties” Niglits 
of Columbus salėje. Jaunikai
čiu vadovavo apart dvas. vad. 
kun. Juro, Jurgis Juknevičius; 
mergaičių — p-lės Adelė Pi- 
niutė ir O. 1). Sideravičiutė. 
Dovanų visi apturėjo apsčiai.

1 Sodalietė

Vas. 13 d. Įvyko debatai, 
kuriuos suruošė Jurgis Jukne
vičius ir J. Strilčiūnas varde 
Šv. Vardo Dr-jos. Tema — 
“Kiek blėdies atneša šokiai.” 
Kalbėjo J. Strielčiūnas ir P. 
Davidonis; oponentai: plės 
Joanna Pauliukoniutė ir Em- 
lija šimoniutė. Teisėjais bu
vo p-lė Adelė Piniutė ir Jur
gis Juknevičius. Jaunikaičių 
pusė laimėjo. Pabaigoje kal
bėjo gerb. kun. F. M. Juras, 
kuris nurodė, kad 
kiną jaunimą.

Taipgi kleboną? 
mauskis išreiškė 
kad jaunimą 
tis. _

Vasario 6 d. susirinko N. P. 
Dr-jos literatinis skyrius po 
va<l. Cecilijos Armoniutės. šv. 
Pranciškaus parap, šildytuvo 
kambary.

Programas susidėjo sekan
čiai: Prakalbos apie “Joan of 
Ark”—O. Baubiniutė, “Liur^ 
do Stebuklai” — Bronė Sku- 
sevičiutė, “Nur.'ė” O. Baltrė- 
niutė, “Muzika”—Adelia Pi- 
n Hife^TVe i kė ja ” — Cecilija 
Armoniutė ir Emilija Šimoniu
tė.* “Tu Genei ai” — Gerb. 
Kun. F. M. Juras, Dvas. Va
das*

Skriaudžia darbininkus
šiame mieste darbininkai pa

krikę ir baisiai išnaudojami. 
Kam teko paieškoti darbo, tas 
patyrė, kad darbdaviai darbi
ninką stumdo nuo Ainošiaus 
prie Kaipošiaus "iki prisipra
šo. Jeigu iš vienos kompani
jos paleidžia, tai kitoje negau
si. *\ebent turi gerų užtarėjų.

American Brass ir Scavill 
-Mfg. kompanijos priimdamos 
darbininką išegzaminuoja ji 
fiziškai ir paskui jau. kad lif? 
pa. tai lupa.

Prie, pavojingų darbų žino-' 
gus ilgai nepadirba. Labai 
dažnai darbininkai, išeina be 
raukos. Xors kompanijos su
žeistam darbininkui pažada 
darbą iki gyvo? galvos, bet la
bai dažnai spaudžiamas darbi
ninkas pats pabėga. Tuomet 
kitur darbą gauti beveik ne- 
gnlima.

Prezidentas Coolidge iš- sigink 
Siuntinėjo Etiropub i aisty- — 
bėnis savo pasiūlymą sulai- bet na 
kyti laivynų ginklavimą kiai y 
ateityje. Tas klausimas lie- jie bū: 
čia pilnio j eilėj Angliją, visai i 
Prancūziją ir Italiją, nes p. 
tos valstybės išlaiko dide- šūviai 
tiausius—karo laivynus, Vi- jie vie 
sos valstybės p. Coolidge vietą i 
pasiūlymą priėmė palankiai met vi 
ir pareiškė, jog principe su- netinki 
tinkančios su pasiūlymu... tuo pa 
Rezervas padarė vien gyve-{slaptai 
nimo pusę liečiančiuose da- radimo 
lvkuose... su nūs

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais •

Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadvay South Boston, Mass.

t ,

Antrafenh, kovo Š a,, 19Ž7 \ '

Nusiginklavimas teorijoje ir
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Kp. korespondentas

Aišku, kad eidami Į laisva

Carnegijos instituto investigatoriai Wąshingtone tyrinėja spaudimą oro, kuris trukdo

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

Klysti gali kiekvienas, pa 
silikti prie savo klaidų 
tai beprotis.

Nezaležnų unija su 
bolševikais

• —

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi;, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.tX), pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų.

na n us 
susirin- 
syarsty-

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet ra

lingai lanko bedieveiių vaka 
rus. ' '

‘‘DARBININKAS’’ išeina kiekvieną savaitę, /| 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- { 
jos adresas: Kaimas, Nepriklausomybės Aikštė ' 
2-ra, LITHUANIA.

tik 
Cicero.

Bedievėliai sparodsi

| Mūsų kolonijoje slankioja 
? bedievybės debesiai. Buvo 

pranykę, bet ot. kaip tie prū- 
šokai ir vėl pradėjo knaisio- 

*fis mūsų draugijose. Tą ga
lėjome pastebėti Lietuvių Tau- 

r- pymo ir Paskolos Banko ir Lie-’ 
tuvių Salės Bendrovės susirin- 
kiniuose. •

Kas tame kaltas? Nagi mes 
patys, kad nepajėgiame išaiš
kinti saviems bedievėlių trik- 
sus ir kad leidžiame jiems isi- 

Bbrukti -j-draugijas ir paskui 
Epinis naudotis. •
B" ’■■■■'

Vasario 26-tą dieną š. m. 
nyUo'P-lėsŠvč.Attšroš-A'artū 
parapijos šeimyniška vakarie
nė su įvairiais pamarginimais. 
Po vakarienės vietos gerb. 
kleb.kun. Emilijonąs Paukštis 
pasakė ilgoką prakalbą. Ra
gino publiką nepaniiršti savo 
tautybės, kalbos ir papročių. 
Gerb. klebonas daugiausia 
kreipė domę Į jaunuomene — 
čia augusius. Patarė jiems 
arčiau susipažinti su lietuvių 
tauta, jos kajba. ir papročiais 
ir ją pamylėti. Taipgi prisi
minė apie mirtį dviejų tobu
liausių lietuvių tautos didvy
rių, -Įo Ekscelenciją Arkivys
kupą Jurgį Matulevičių ir Lie
tuvos Patnįrką Dr. Joną Ba
sanavičių.

Pamarginimų programas su
sidėjo iš smuikos. armonikos, 
piano ir dainų ir ilęklamacijų.

ome sugrąžiųti 
os paėmėte par-

Valdyba

jaus -rampijonas baigia suor- 
ganizuoti visus smalkiausius 
darbininkus ir biznierius.

’ Darbai

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

; Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,” 281 A. Eglinton Str. Glasgow, S. S. Scot- 
land. < .

r?-’ .• . • >

R. K. Fed. 'skyriaus susirinki
mas, kuriame išdavė raportą 
iš N. A. Katalikų Seimo K. A. 
Vencius. T. Mažiukė

• I

Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $350.
“DARBININKAS”

866 Broadvay, So. Boston, Mas*

kienė ar Vitkausk/enė, turi 

puikiai išlavintą baigą ir .pub
lika nesigailėjo aplodismentų. 
Skaitytos -ir priimtos rezoliu
cijos, kuriose išreiškė padėki) 
Lietuvos įgaliotiniui Washing- 
ton. D. CL p. K. Bizanskuį už 
nuveiktus darbus Lietuvos la- 
bui, Lietuvos karininkams ir 
kariuomenei, o ypač pirmąjam 
kūrėjui Lietuvos nepriklauso
mybės p. A. Smetonai ir visai 
ministerijai už išgelbėjimą Lie- 
tuvos nuo pražūties ir ft. Pri
ėmus rezoliucijas publika su
stojus sušuko tris kartus va
lio Lietuvos valdžia, karinin
kai ir kariuomene! Buvo pa
sižadėjęs Teisėjas W. Levis, 
bet nepribuvo. ;
- Vakaro programą .užbaigė 
trijų parapijų chorai Lietuvos 
himnu.

Lietuvių Krikščionių 
Sąryšis

Ls K. Sąryšis pasižymi tau
tiškais darbais. 1927 m. liko 
senoji valdyba, prityrus veiki
me. Tad ir šiais metais Sąry
šis nebus silpnesnis, bet gal 
dar smarkesnis. Pirm. p. A. 
Užumeckis, rašt p. P. Pūkas, 
tai tikri Lietuvos patrijotai. 
Visi turi remti tokią organi
zaciją, kuri stovi už Lietuvą 
ir jos reikalais rūpinasi. *•

K. J. D.

Darbininkų vakaras
Vasario 26 d. Įvyko L. D. Š. 

70 kuopos vakarėlis, kuri su
rengė nariai: Tamošius Skuee- 
vičius ir Silvestras Čeikaus- 
kas.
Visų pirma susėdo prie dviejų 

stalų L. D. S. prieteliai, kurie 
buvo pavaišinti skania vaka
riene po rūpesčiu LDS. veikė
jų — p-nios O. Baubinienės ir 
Liudvikos Vencienės (Čebato- 
riutės). .
• c # e *

Piano solo paskambino p lės 
Onutė Baubiniutė, Adelė Pi- 
niutė, Bronė Skucevičiutė.Tar- 
pais suteikė ir duetų.

Svetainės tvarkdariai buvo 
p. Vencius iv Zenevičius.

Po skanios vakarienės ir 
malonios muzikos visi gar
džiai pasišoko “Trunipakeji ” 
ir “"Suktini” po vadovyste 
muziko^ LDS. nario, M. Mar
cinkevičiaus. Vakaro vedėju 
buvo F. Krancevičius, kp. pir
mininkas.

Federacija

Šioje kolonijoje, vasario 21 
d. Įvyko bendras susirinkimas 
bolševikų su nezaležnais. Kal
bėjo Šleinis ir Prūseika-Vaba
las.- Abu smerkė Lietuvos val
džia ir verkė, kad neatidavė ’ 1 * i
Lietuvos sovietams.

Vabalas kandžiojo katalikus 
ir skleidė niauriausius prasi
manymus ir melus. Tuom> pa
sipiktino • ir karščiausieji jų 
pasekėjai.

Šleinį ir Vabalą sudraudė 
Dr. Mikolaitis. Pasakė, kad 

Štai CIevelando lietuvių taip perversmas Lietuvoje buvo 
vadinamos “bobų” žiniose jie reikalingas, nes kitaip būtume 
net tyčiojasi iš katalikų nesu- {turėję Sovietus Lietuvoje ir 
Sipratimo, kad katalikui skait- i“eekos” agentai butų susau- 

•.................... ...... 1 dę šimtus Lietuvos vadų. Jis
sakė: “Smetona yra džentle- 
monas ir žino ką jis daro.”

Daktarui kalbant bolševikė- 
liai nėrėsi-Jš kailio, bet lermo 
kelti nedrįso.

Pasibaigus kalboms pašoko 
Lipliūnų dzūkelis, J. Urbonas 
ir sušuko: “Atsistokite, nes 
dabar sudainuos choras už žu
vusius komunistus Lietuvoj.” 
Na ir atsistojo keletas žiop- 
lėlių. Kiti sėdi ir sako: “jei
gu jiems žydelių agentėliai to
kie garbingi, tai tegul ir sto
jasi.” *• •

Matyt ir daktaras neįtikino, 
kad sušaudyti bolševikėliai 
neužsitarnavo pagarbos.

Tūlas A. Bagdonas skaitė 
neva protestą prieš Lietuvos 
valdžią už tai, kad jie “sutur- 
baeijo” bolševikus pasiryžu
sius nužudyti vadus ir atiduo
ti Lietuvą Maskvai. Paminė
jo draugijas, net ir su šventų
jų „vardais, bet pas jas šven
tumas seniai išgaravęs ir yra 
grynai anti-katalikiškos ir bol
ševikų įtakoj.

Šio? kolonijos katalikai nie
ko bendro neturėjo su prakal
bomis, nė protestais.

Katalikai buvo ir yra ištiki
mi Lietuvai ir jos valdžiai.

Tėvynainis

------------ ............................ .... ■ ■ - 

-------—-*■-....-.........................................—i .. —

Darbai silpnai eina ir nau
jai atvažiavusiam darbas sun
ku gauti. / . •*>

Koncertas

Vasario 19 <1 kompozitorius 
M. Petrauskas turėjo koncer
tą. Apart . Petrausko dainavo 
ir vietos solistas p. J. Rim
kus.

"DARBININKU”
. “DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politikų.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingi; nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

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

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių ir .naudingi; skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

“DARBININKAS” yra visų don; žmonių 
draugas ir patarėjas... Kiekvienas privalo.skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO” kaina tik 8-litai metams, 
pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu-. 
bai. -

duodame- stipresnį Įrankį ko- 
voje prieš mus pačius.

Tuo reikalu turėtų ir mūsų 
klebonas .dažniau sudrausti 
silpnesnius katalikus nuo lan- 

«• kymo bedievių vakarus. Mes 
• turime savus parengimus; tu- 

rime draugijų ir kuopų, idėji- 
nių ir pašalpini ir mes turi- 

£ me jomis geriau susidomėti ir 
.jose uoliau veikti.

Darbininkai privalo smar
kiau pasidarbuoti Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos labui, 
kurios kuopą mes turime; tik 
gaila, kad daug dar yra dar
bininkų neprigulinčių prie šios 

| jorganizacĮjos. Dabar eina va- 
I Įjos ir visi turėtų dėtis prie 

vienintelės darbininkų organi
zacijos. Prisirašę dar ir dova- 
Xių gausite.

' . . Marijampolietis

gij būtą dažniau, žmonės links-
nuii laiką praleistų ir pnrapi- 
jai būtų didele parama. I “

Vienas iš parapijonų gauti tyrą ir nesuardytą balsą per radio.

Dalyvavo gerb. kun, J. ' Susirinkimas K
Valantiejus - LDS. '8 kp. mėnesinis ^usi-

L1)S. 5 kp» susirinkimas į-• rinkimas įvyks" kovo 8 d. pa
vyko vasario 27 d. Susi rinko rapijos mojęyklos kajpbarv, 
gražus būrelis TiHiiin. tai įh\7:30 vai. 7 ~
kurių buvo gerb. kleb. kun. J. j Visi nariai ateikite ir atsi- 
Valantiejus rir prof. J. A lėk- ^veskite naujų. \
ris. Į Šiame susirinkime bus jš-

Gerb. ^un. J. Valantiejus .duotas raportas iš buvusio’ N. 
išdavė* raportą Iš buvusio N. 'Anglijos LDS. apskričio suva- 
Anglijos Katalikų Seimo ir > žievinio. ir Katalikų Seimo.'1 
ragino darbininkus pasidar-j Taipgi pi 
buoti savo organizacijos labui, .tįkietus, kni 
Visi nariai dėkojo už raportą Įduoti, 
ir gerus patarimus savo dva- * '' *
sios vadui. -

“IŠEIViy DRAUGI”
^‘IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užąieny^ taip ir 
Lietuvoje. '

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskakyiūus. todėl' yra mylimiausias darbo 
žmonį^l a ikrašti s.
■'' U ' ■

h * Jo Kaina Visur Veik Ta Pati: -
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----- Svarbios prakalbos—----------
Kovo 14-d. ivvks LDS. 12 

kp. prakalbos. Prakalbų fen- 
gimo komiriia smarkiai įmo- •

* -* ’ • * 'j,' > 1
šiasi, kad sutraukus kuodau- 
giausia publikos, nes tokios 
prakalbos tai retenybė. Kal
bėtojai bus

Plačiai žinomas kalbėtojas 
Antanas F. Kneižys, L. D. Š. 
sekretorius kalbės apie darbi
ninkų ir Uetuyos reikalus. .**

Antras kalbės nesenai grį
žęs iš Lietuvos, o trečias vieti
nis veikėjas.

Tikimės, kad Į šias prakal-. 
bas susirinks skaitlinga pu
blika.

Lietuvių Krikščionių Sąry
šis, susidedantis iš apie dvide
šimts draugijų surengė labai 
iškilmingą;,ir turiningą vaka
rą, pamini^imui devynerių me
tų Lietuvos nepriklausomybės, 
sukaktuves. Žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Vakaro 
programą išpildė įžymūs as
menys: gerb. kun. J. Zimbiys 
pasakė įžanginę prakalbėlę ir 
perstatė vesti programą pa
garsėjusį lietuvį p. A. Užu- 
meckį. P. Užumeckis trumpai 
bet aiškiai papasakojo apie 
Lietuvos padėtį ir gyvavimą 
per devynius metus. Pirm to 
suvienyti chorai sugiedojo A- 
nierikos himną po vadovyste 
p. J. Hodelio, diriguojant p. 
Vitkauskui. Kalba Įžymus ir 
garbingas svečias, misijono- 
rius kun. Brigmanas. ’ Savo 
kalboje išdėstė Lietuvos padė
ti ir išgelbėjimą, nuo pražū
ties, kas visai jau buvo arti, 
nuo plevėsavimo raudonos vė
liavos Kaune. Pasidėkojant 
karininkams ir' kariuomenei 
Lietuva išsigelbėjo nuo pražū
ties. Po ilgos ir turiningos 
kalbos publika atidavė'pagar
bą antru kartu atvadavusiems 
Lietuvą atsistojus vienai mi
nutei. Taipgi gedulą miru- 
siem Tautos vadam a. a. Ar
kivyskupui Matulevičiui ir Dr. 
Basanavičiui.-

Dainavo vietos jauni, bet 
gabūs dainininkai solistai. P. 
S. Barauskas .savo griausmin
gu baj^u nustebino visus ir 

publika iššaukė rankų ploji
mu pakartoti. P-lė A. Geleži- 
niutė lakštutės balseliu džiu
gino, ir žavėjo publiką. Ji bu
vo iššaukia kelius kartus pa- 

ir p. S; Barauskas verti di
džios pagarbos už dalyvavimą 
šioje iškilmėje. Abu yra ta
lentingi dainininkai ir jiedu 
lavina savo balsus. Neblo
giau dainavo p-lė V. Tąreilįu- 
tė. Vienos i ponios pavardės 
gerai nenugirdau

Naujoji valdyba užėmė 
vietas

Šių metų valdyboj yra nau
jas pirm. B. P. Šilkauskas 
darbštus kuopos narys ir rašt. 
J. Zujus. Kiti valdybos nariai 
tie patys.-Naujoji valdyba pa
sižadėjo smarkiau veikti orga
nizacijos gerovei.

Komisijų raportai

Prakalbų rengimo komisija 
išdavė raportą. Apgailestavo, 
kad' išvažiavus gerb.. kūn. J. 
Bakšiui, aktyviam kuopos ir 
komisijos nariui, prakalbų ren
gimas buvo atidėtas. Likusie
ji komisijos nariai rūpinsis to
kias prakalbas surengti. Ra
portas priimtas.

' Nauji nariai

B. P. Šilkauskas prirašė T. 
Daunorienę, o J. Klimas pri
rašė P. Kuzminą. Pasižadėjo 
ir ateity dirbti ir didinti kuo- 
P9- ’ - ,

\

Ragino susidomėti 
koperacija

r

Gerb. prof., J. Aleksis davė 
naudingų patarimų padidini- 
miii kuopos veikimo ir pri
traukimui nauji; narįų. Ragi-’ 
no visus susidomėti koperaci
ja.

Taipgi naujas pirm. Šilkaus
kas karštai ragino 
skaitlingai lankytis į 
kimus ir dalyvauti 
runose.

Nariai sumokėjo mėnesinė
mis $50.75.

Susirinkimas buvo tvarkus 
ir pavyzdingas.

Vakaras gerai pasisekė
LDS. III kuopa parengė te

atrą, “Tautos Genijus,” 27 d. 
yasario, 1927 m. Teatras vi
sais atžvilgiais gerai pasisekė. 
Pagarbos žodis priklauso ren
gėjams: Pranui Kudirkai, Ma
rijonai Balutienei ir B. Ado- 

HBaaitienąkr^ Tx)šėjąi ganą, garai 
savo roles išmokę ir išpildė 
kaip tikri artistai. Vaidino šie 
asmenys: J. Tvaska, M. Prei- 
bienė, G. Kakanauskas, A. Čei- 
kiutė, O. Pazniokiutė, A. Sta- 
saičiutė, K. Mačys, K. Navi
kas ir J. Pauplis; sufleriavo 
X). Kudirkiutė. Visi lošėjai at- 
sužymėjo gabumu, bet turiu 
jniminti. kad J. Tvaska ir 
Preibienė, kurių ilgiausios ro
dis buvo, taip gerai būva iš
mokę, kad net iš puiriikos gir
dėjau šnekant, kad tai tikri 
artistai.

y, Kadangi artistai buvo gerai 
jyrisirengę o taipgi gerb. kun. 
V. į'aškūnas bažnyčioje už
kvietė visus skaitlingai atsi
lankyti, todėl publikos buvo 
gana .'daug, iš kb LDS. 3-čia 

.kuopa turės gražaus pelno.
Tfengėjams, lošėjams ir savo |Pasibaigus programui puTilika 

kaimynams So. Bostoniečiams skirstėsi kupina džiaugsmo, 
už suteikimą artistams dralm- Gerai būtų, kad tokių praarto 
žiu, o taipgi ir visiems atsilan
kiusiems, LDS 3-čia kuopa ta
ria Širdingą ačiū.

Korespondentas
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Rado $1,800 ant stalo ’

Doręliesteris pasidarė po- 
<5 -

SUAREŠTAVO 30 GAM- 
BLERIŲ

jyeit jos atnaujins jūsų stiprumų, am
bicijų. pep ir pulteli. Jos suteikia ma
lonų atšviežinanti miegų ir Jus pradė
site jaustis geriau beveik tuojau. Iš
dirbėjai Nuga-Tont- žino labai gerai ką 
jos itadaro tokiuose atsitikimuose, jie 
privertė visus aptiekoriu-s suteikti ga
rantiją ir sugrąžinti pinigus jei jąs 
nebusite užganėdintas. Rekomenduoja, 
mos ir pardavinėjamos pas visus ge
rus aptiekorius. ,

DIRBS 9 V AL. DIENOJE
1 ■ \ i • ' F • . t * - k }

Didžiojo^-Bostono vežikai 
nuo kovo 7 d. pradėjo dirb-vių kelnory. . . s

kos ministeris Nikaraftai, ak
tyviai dalyvauja) pasitarimuo
se, kad padarius taiką, suiru
sioje Respublikoje.

dingos. Prisirašė keletas 
narių ir taipgi daug kų nau
jo išgirdo.jo išgirdo.

■ l
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TIKRAS PALENGVINIMAS 
NUO NEVIRŠKINIMO. Jš- 

frUTIMO IR UŽKIETĖ
JIMO VIDURIŲ

Daktarai, Kurie Daug Metų 
Braktikavo, Nusistebėjo, 
"Kaip Greitai Too Gy-------,
duolės Veikia Tokiuo

se Atsitikimuose

Jeigu jūsų įla^lanu dar neužrašė 
jums tų gyduolių tik nueikite i aptie
kti gaukite butelį; jos vadinami Nuga- 
Tone. Jos yra malonios vartoti, ir jus 
galite gauti visam mėnesiui tų gS<lun- 
lių apie už dolerį. Jus nusistebėsite 
fcaip greitai jos veikia. Nuo nevirški
nimo, kraujavimu, .užkietėjimo, neveik
lių kepenų, prasto apetito, galvos skau
dėjimo, stokos irmhk'ijos. atrasto niū- 
gojum*, ir tt. nieko nėra geresnio kaip

Bep.
■ • •

ti po 9-vai. dienoje, vietoje 
10 vai. Taip išsprendė val
stijos tarpininkavimo komi
sija-

r
RAUDONŲJŲ PR0P0GAN- 

DA MOKYKLOSE
" BOSTON, Mųss— Pasi- 
rodė, kad raudonieji Jungt. 
Valstijose yra plačiai pa-

TAI BENT PIETAI

Kiekvienas svečias užsimokėjo 
po $100 už pietus 

Tokių svečių, buvo 300

Trys šimtai vyrų ir mote-
žy dėlių

5/ •

tos, jau jis daugiau nebe
ateis ir dar kitiems pasa
kys. Aišku, kad tokie na
riai veržiasi į draugijų, kad 
pasinaudojus.

Šios prakalbos buvo

skleidę bolševizmą tarpe jau- 4)Uiei‘ūs. Štai sekmadieny,;
nųjų studentų—vaikų. Štai i^ovo ® policija nugabeno 
policija susekė, kad Dor- kazirninkn Į belangę, 
chestery Oliver WendeU !Juos bekazyruojančius; 
Holmes mokykloje vaikai jP***0 ^eP°nset ir Minot gat-: 

. ±uit orgaiuzaciją, kurios 
skyriai veikia ir kitur. ^Or
ganizacijos vardas yra “Jau
nųjų Pionierių Amerikoje. ”, 
Jos svarbiausias tikslas gel
bėti “darbininkus.”

Jauni Pionieriai priima i 
savo nrganizaciją vaikus nuo 

Į 6 iki 14 metų, kuri yra tam- 
į priai susirišus su Jaunų Vv- 
! rų Lyga Amerikoje, kuri vėl

turi ryšius su taip vadina
ma Darbininkų Partija, or
ganizacija grynai bbšlevikiš-

PAMINĖJO 20 METŲ 
‘ SUKAKTUVES

Sekmadieny, kovo 6 d. Šv. 
Kazimiero R. K. draugija 
minėjo 20 metų sukaktuves. 
8:45 vai. ryte buvo Šv. mi
šios, kurias laikė gerb. kun. 
F. Strakauskas. Jis pasakė 
gražu ir turiningą pamoks
lą:; Priminė draugijos pa
trono Šv. Kazimiero gyveni

•Tb'
r

zZ

ka. Sako, kad tos organiza
cijos skyrių yra visoje Ame
rikoje.

mą-. Ragino narius sekti ji
rų susirinko į

ir būti ’ ištikimais Dievui.
Nariai pasipuošę draugijos
ženklais (viso apie 3^0) da-

Policijos galvos renka ži- Tė gražu Įspūdi.
nias ir Įrodymus, kuriuos
perduos valstijos prokuro
rui.

Pasirodė, ka d vaikų lyde
ris yra tūlas žydelis spaus
tuvininkas Rosenberg, 

MEažčfr v. ■

metu amžiaus.■ "'V* f *■ ‘ * y f'f
■t
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Prakalbos

Vakare Įvyko prakalbos.
Susirinko neperdaugiausia
žmonių.

Temple Mislikan Tefila,
Roxbury, kur turėjo gerus
lietus. Žydeliai gavo vištie
nos ir kitokių yalgių ir už
ą visij kiekvienas užsimokė-
o po $100.

Tokią aukštą kainą įnokė-
o, kad sukėlus kapitalą pa

KAS DIENA— KITA 
NAUJIENA

3-čias Seimas susirinko
Sukti naują katarinką
Sulig rusiška gaida:
U V Maskva matuška aidai”
Prasidėjo “dzyvij dzyvai’’ —
Tai bent temų kuriSpaktyvail’
Tik rėškučiom imk ir semkis
(Kol valdžioj dar ne' Nacliam-

kos!)
Ministerijos komisarai

Kainos stačiai j Klaų>ė<lų-:-
Trečia klės:: ...............  .$107.00
Turistinė trečia............$117.90

Kainos j Klaiį>čd:t ir atgal:
Trečia klesa................... S1S1.90
Turistinė 1.......................$196.00

Revenue tax ir head tax 
atskirtum.

Lietuv. Vyčių Ekskurąr)

LIETUVĄ
----... .4 .1
BALTIKO-AMERIKOS 

LINIJOS

minimos ekskursijos 
reikalais kreipkitės pas sav^ vie
tinį agentą arba tiesiog pas: -

BALTIG AMERICA LINE
S-10 Bridge Si., Nevv York, N. Y.

Po

8
Augščiau

.t

Laivu

“LITUANIA”
Išplauks

BIRŽELIO-JUNE 14, ’27 
--------— Iš New Yorko

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Važiuokit ši pavasarį į Lietuvą 
su Amerikos lietuvių jaunimu, 
kur jaunimus, ten gyvumas, ten 
smagumas. Išpildykit tuos širdies 
troškimus, psunatykit savo Tėvy
nę, brolius, seseris ir gimines. Ką 
akimis žmogus pamato, tai amži

umi neužmiršta.

Valdybos Antrašai -E
Pirmininkė -- J ieva Marksleuė,

623 E. Eightb St., So. Bostųn, Ma*» 
WM. RaStininK —‘Ona Siautime, *" -T

443 E. Tth Su, So. Boston, Man* 
Telephone South Boston 3422-R.

In. Raštininkė — Bronislava Clunleū<
2» Gouid si.. W. Roxhury, Masu. ’ -»

Iždininkė — Ona Staululiutą ' '
1U6 W, 6th St., So. Boston, Masu, 

ivarkdarė — Ona Mizglratenfi,
1512 Cblumbia lbt, Bo. Boston, Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą uttirclūką kiekvieną mėuęsi 
’tSO vakare, pobažnytlnėj svetalotj -« 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštlniKkc laišku ar telefonu.

■ 3
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ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston, Mass.
Pirmininkas.— Jonas Jaroša,

225 L Street, South Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — L. Švagždys,

111 Bowen St., Soutli Boston, Masa 
Prot.’Raštininkas — V. Mickevičius,

405 Third St., South Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas ■— M. šeikis,

366 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — V. Balutis,

36 Mercer Street, So. Boston, Mass. 
aršalka_=r I’. Laučka,
393 Fifth Street, South Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrų 
nędėldienj kiekvieno mėnesio 2-rą 

f. vai. po pietų. Parapijos Salėj, Septinį 
ta Gatvė, South Boston, Muss.

_________ ■”

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELB — 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
Pirmininkus.— M. Žioba,

535) E. Seventh St, So. Boston, M*ao> 
Telephone South Boston 3552-R.

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

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

Fin. Raštininkas — M. Šelkls,
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, U&M 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 NVinfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 4U2 EI - 
Seventh Sjt. So. Boston, Mass. ______  _________ _____ ____ *

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS : 
VALDYBOS ANTRAŠAI__ :

Pirmininkas —-Jonas Adomavičius, 
280 E Street. South Boston, Jlass.

Vicę-rirmininkas — Povilas Kuka, 
!>5 C Street, South Boston, Mass.-

1‘rot. Raštininkas — Ant. - Macejunas, > 
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Fin.' Raštininkas — Pranas Tuleikis, 
127 Bowen St.. So. Boston, Mass.

Kasierius — Andrius Zalieckas, 
611 E. Fifth St, So. Boston,

Maršalka — Kaz. Mikailionis, 
906 E. Broarhvay, So. Boston,

D. I.. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnslnius susirinkimus kas pirmą 
netlėblien: kiekvieno mėnesio, po nu
meriu .. 694 IVasliington St., Boston,__ _
Mass.. 1:3 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau n<i 
gijos prirašytL ts -

- ■>. r

Mass.

Mass.

Visa išvirkščiai tik daro:statymui naujos žydų mo
Taupo” ten, kur duoti reikia, 

O ižde... bus tuščia veikiai.
a

. Draugijos pirm. p. Jonas
Jaroša atidarė vakaru ir r---"1' -f j
paaiškino draugijos tikslą 
ir naudą prie jos prigulėti.

22 kyklos Dorcliestery.

Sako, kad tas namas bus
f

Leido brošiūras ir laikraš naudingas vaikams ir suau-
Nes valdžios mūs privalumas:
Skirt “bedarbiams”

tukus

Rosenberg sako, kad “vai-
kai nesibijo žodžio “raudo
nieji,. nors raudoną ženklą 
^ie supranta tokią vėliavą.
s

■ Ą Vaikai leido brošiūrėlės ir
jaikraštukus Į kuriuos jie 
§paris rašvdavo. Tuose laik-

S
estukuose vaikai mokinami 
eištrkimybės mokytojams

Perstatė p. J. Adomavičių
pirmąjį draugijos narį ir
oreanizatori, kuris -savo kai-k z «-7

‘ -4’ .
^r šaliai. Viename numery 
ji! po šioks pasakymas: “Pio- 

■ * nieriai P. B. mokvklos rei- j -
kalauja daugiau kambarių

J

.. ^mokykloje, ir prašąlinimo
Šalčio ir sukrypusių stalų.” 

. i.t ' I,- Kašlink Lincoln’o pasakė 
šiaip: “Laike karo Lincol- 
nas paliuosavo vergus ne 

p dėlto, kad jis jų pasigailėjo, 
.liet kad susilpninus pietines

Tai būsiąs žydųgusiems.
centras. Turėsiąs 24 mokyk-
os kambarius, šešius kliubo

gražias ■%

sumas;
Nes už vis meiliau palaiko *.

Šiandien ji bet kokį streiką,

boję supažindino visus su
draugijos 20' metų nuveik
tais darbais.

A. F. Kneižys kalbėjo a-
pie politinius reikalus ir a- 
pŠe skaudą. Pažymėjo, kaip
biauriai bedievių spauda
šmeižia užsitarnavusius Lie
tuvai vadus ir kad
šmeižtais išnaudoja

I

w ...

♦X valstijas. Štai delko Lin-
i______y._____

i:'

B
coln’as nėra mūsų karžygis 
kaip, kad Draugai Leninas, 
Karolis Marksas ir kiti, ku
rie kovojo ir mirė už dar-

x Pasirodo, kad viešose mo;
bininkus.

iž-'- ~ '
—"kvki^se būtinar ^reikalmga

B
■ &

3-1- f
mf'

operacija. Mokytojai turė
tų žinoti kiekvieną vaiko 
žingsnį. Neužtenka vaikui 
skaitlvniu, skaitvmo, rašv- 
mo ir t. t., bet jam turėtų
duoti gerą išauklėjimą.

• 1 SUSIRŪPINO MOKYKLO
MIS

tais
savo

skaitytojus. Be to prisimi

ruimus, gimnastikos ir au-i
ditoriją, kur tilps 1,500 žmo-
lini Šis namas bus po nu
meriu 800-816 Morton St.

Tat mūs pramonė! silpnytė
Jau, kaip reikiant, ima griūti...
Užtatai: “Šalin tikyba!”
Užtatai: “Šalin tautybė!7,

. Užtat lenkui akyĄ žiba—.
Kažin ar nies lietuviai be-Jj^ niokyklų jau pridygo!.', 

sirengdąmi statyti mokyklą I Kad blųgai; pas mus^nūnai 
negalėtume nors pusę tiek Pats, brolau, tu numanai! - 

’ s “ponams” į akis 
I Tiesą drąsiai pasakys?! —

*

r\

sumokėti už pietus ar vaka
rienę ?

T"

•r
Tik kas “i

Pasakys ją ne kas kitas,

W vai. po pietų. Ateidami .<

aujų narių prie musų dra» „ • 
ašytL

■5*J
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Dabar Ne Seniau
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas Įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektiną i? žinotina. ~ 
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” \

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- I! 
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- j | 
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- | j 
nimo klausimais; be to, deda Įdomių apysakų, eilių, Įžy- 1 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 1.1., o be j 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda Įžymaus Lie- p 
tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams1 arba pusei metų, | 
gauna priedo Įdomią 160 pusi, knygą “špionažo paslap- ! 
lys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenurfieratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt. 50c. ir trims mėnesiams'3 lt. 75c. Užsieny dvi
gubai Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie-

• V

1
■'

Tiktai vienas mūsų “Rytas.
•••-

'I 

.'•sįį

. "Mži

?Ar žinai
\ . ■

kad gauname

Iš Lietuvos
BIRUTES!

Tat jei nori tai girdėti 
Ir visam kas daros sviete 
Vis žinoti ir skaityti — 
Turi •“Rytą” išrašyti 
Arba pirktis jį kasdiena, 
Nes kasdien — kita naujiena.

“Ryto” Redakcija ir Adimi- 
nistracija Kaune Ožeškienės 
g-vė 3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina:

Pristatant į namus metams 
62 lt., mėn. 6 lt. i .

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėn. 51t. .

Užsieniuose metams 100 litų,

nė ir apie lašinini sandarie- 
čių atstovą Radi.

Gerb. Kun. F. Strakaus
kas gražiais vaizdeliais pyi^ 
vedė naudą iš pašaipiau 
draugijų. Ragino, kad tėv 
ii ai prirašytų prie jų sav 
vaikus. v

Daktaras P. Jaki 
paaiškino apie savo užsiėmi
mą ir reikalą su nariais. Jis 
sako: “Būti draugijos dak
taru nėra lengvas darbas. 
•Jeigu nori draugijai pada- 
r yti-gerą. fa f netek si kariais 
ir gero, nuolatinio paciento. 
Nepriimsi nario dėl- sveika-f 366 Broadway, So. Boston, Mass. Lietuvos tarifas)

BOSTON, Mass. — Ži
nios apie raudonųjų propo-
gandą mokyklose pasiekė 
miesto Majorą Nicliols ir 
K^rjMiracijos Patarėją. -Tie
du kooperuos su distrikto 

■r/ > prokuroru, kad išsiuvus lauk 
raudonųjų šlamštus iŠ mo
kyklų. Be to, tą klausimą 
svaistys ir Miesto Taryba.

Dorchesterio gyventojai 
reikalauja, kad valdžia su
stabdytų visus bolševikų 
ŠlmnŠfūii? ~~;

Tuose šląjuštuose ne vien 
skleidžiama liolševiznio te- 
orija, liet taip pat niekina
ma pavyzdingos organizaci
jos, kuriose auklėjamas pa- 
trijotizniais kaip tai, skau
tai.

«

, f

• . ■' > r-

f

• v* viei

i

Saugokitės
Saltis reiškia pavoją. Vien nuo pneu

monijos kasmet miršta 150.000. L7J 
skaitomos kitos bėdos kila iš šalčių, 

šiaušiu ir veikliausiu būdu.

<

• X

i.

ŠVIEŽIŲ SALDAINIŲ
Lithuania n S a I e s C o r p.

_ ----------------------------- ------------ T
- menėsimy 10 'litų (Vokietijai - X 
’ Latvijai ir Estijai taikomas

N čsu-

Snstabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei- 
:r v““;-“.;;“ bė.-lv.. Imkit 

Hill’s Cascara-Bromide-Quininc. Ji:; šal- 
fį sustabdo į 24 vai., o gripą i 3 die
nas. Jį dabar milionni vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
f]a gali^gant šitą. Visos aptickos par-

Kaina 30c 
-S ©

f j sustabdo į 24 vai., o’ gripą i
i
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- <" ... - 
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk

• ? - - -

Raudona Dčžė^OJOS* su paveiks’

_______ -.___________.—
1 “TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Kr. 
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Tad, prašome visų darbuotojų dar su didesnia energija stoti į ŠĮ kilnų ir išganingą darbų.
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daro čią ir suskambindavo. 
Tuoj ateidavo teisėjai ir 
teisdavo. Kaip ten atsitiko, 

ykad ir arklys užklydo į tą 
.varpinyčią ir graibstydamas

ARKLYS TEISME

Sename Vinetos mieste, 
—kadaise—turtingas 

pirklys, vardu Usedom. Jis , v. ..v I. , H«1I1CU1
turėjo daug laivu, pirkdavo bado dantimis kas tik į- 
ir parduodavo daugybę pre- kandama, pačiupo virvę, ir 

. kilu 'Jo rūmai buvo be galo varpas suskambėjo. Greit 
sienos ir grindys atėjo teisėjai ir pamatė 

■ Žinodami, kiek 
arklys patarnavo pirkliui, 
teisėjai susijaudino. Jie pa
šaukė pirklį. Šisai labai nu
stebo pamatęs skundėją. Jis

gražūs; _____ „
buvo išklotos; šeimininkas skundėją, 
if jo žmona vilkėjo šilkais.

^Jc arfelidėjc buvo ketiui ar
kliai važiuojami ir vienas 
jojamas. Šis arklys buvo
greičihusras visame mieste, norėjo, teisintis: bet teisėjai 
Pirklys vadino jį “Vėjo (tarė: “štai stovi tavo ištiki- 
Arkliu.” Kartą pirklys jojo jmas arklys ir skundžiasi ta-
per mišką apžiūrėti jam ga
benamų prekių. Staiga iš
šoko šeši plėšikai, ir jei ar- 

. klys savo greitumu nebūtų 
išgelbėjęs savo pono, jis ne
būtų jau pamatęs gimtojo 
miesto. ’ Vienas plėšikas jau 
buvo nutvėręs arklį už apy
nasrio, kitas laikė skersai 
kelią ilgą kartę; bet arklys 
ištrūko iš vieno, prašoko 
pro kitą. Visas apsiputojęs 
arklys parnešė savo poną 
.namo. Ponas nutaręs nie
kuomet jo neparduoti ir šer
ti jį kuogeriausiai, — palie
pė tarnams kad arklys gau

btų kasdien tris didelius avi
žų saikus. Taip jis darė per 

. kelerius metus. Bėt paskui 
pirklys užmii-šo savo arklio 
patarnavimą; jis duodavo 

. jam tik du avižų saikus ir, 
/kai arklys paseno ir apako, 
jis paėmęs lazdą pavarė jį. 
Nelaimingas gyvulys stovė- 

‘ jo septynias valandas prie 
vartai, laukė ir nieko nesu- 

. laukė. Per naktį šalo ir sni- 
,_ go; arklys turėjo gulėti' ant 
- kįetiĮ akmenų. Galop badaš 

jį'privertė eiti pašarauti. O 
tame mieste buvo varpinv- 
čia, kuri buvo diena nakti 
atidarai Ji buvo pastatyta 

• tam, kad išnaikintų netei
sybes. Jei kuris buvo kieno 
nors Skriaudžiamas, jis atei-

vimi; Tu esi kaltinamas dėl 
jo varginimo. Tavo elgima
sis link jo buvo begėdiškas 
ir mos įsakome tau: J vesk 
arklį į arklydę ir gerai jį 
maitink!” Taip jis ir pada
rė. Atminimui šio atsitiki
mo buvo pastatytas iš ak
mens paminklas prie varpi- 
nyčios. Ant akmens buvo 
iškaltas. skambinąs varpą 
arklys.—“Lietuva. ”

i

RENDAI
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5 kambariai naujame 3 šeimynų name 
gražiausioj prie Krankliu Kark vietoj 
su naujausiais įtaisymais ir patogu 
imtis. Kreipkitės pas “Darbininkas,“ 
360 W. Broadtvay, So. Boston. (K8)

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montęllo, Mass.

(Kampas Broad Street) ■

Rinktimausieji Kantomecių kareiviai, tai produktas Whampco akademijos, susirinkę į 
iškilmes San Foo, sūnaus mirusio Dr. Sun Yat Šen, kaipo majoro miesto Wuhan. Deši
nėj kalba pats Šun.

500.
jKMlOHEfcTER’Y

nėr. 3 šeimynų, 14 kambarių su įtaisy
mais. Renda $90. Prašo $7,!M)O. r’.;;v:
niūkus Išvažiuoja.

BRIGIITONK —• 2 šeimynų, naujas

p* B )Se, /j
* z .: . G

4

KLAJOJANČIOS ŽVAKUTĖS 
EŽERĄ PRARYJO 

1926 m. žurnalas “Kos- 
moš” Nr. 10 praneša, kad 
pereitą vasarą ^Vokietijoj 
išnyko ežeras nuo žemės pa
viršiaus per 15 minučių. 
Siautė audra. Tuo metu eže
ro vidruyj kilo judėjimas, 
paskum vanduo didžiausiu 
trukšmu buvo išmestas 4-5 
metrus aukštyn kartu su že
mės gabalais ir ežero vietoj 
paliko vien dumblas. Aiški
nama tuo, kad ežero podug- 
nis buvo susidaręs iš visokių, 
puvenų. O pūnant įvai
rioms organinėms (lapams, 
žolėms, medžiams — augalų 
lir gyvulių kūnams) upėse, 
balose, pelkėse pasidaro to
kios dujos, metanu vadi
namos. Šitų dujų ežero dug
ne prisirinko labai daug, 
bet jos negalėjo išsiveržti 
pro žemę. Audros metu pa
sidarė kiek^-Vnažesnis oro 

spaudimas, dumblo sluogs- 
nis sprogo ir lėkiaričios auk-

PanelėEileenSimpson, 13 štvn dujos išmetė vandenį ir 
metu amžiaus iš Grand Ra-jdumblą. a™-™

pids, Mich. buvo apdovanota 
$1,000 už išgelbėjimą dviejų 
asmenų Ottawos pakrantyj, 
Mlchigan ežere pereitą vasa
rą. ' /.

PRAKALBĮI MARŠRUTAS
r

| LDS. Ne\v Yorko ir New Jersey Apskričio prakalbų 
maršrutas įvyks sekančiose vietose:

I Kovo 13 čt tuoj po sumos, New York City
Kovo 13 d. 7:30 vai. vakare, Bayonne»N. J.

■ Kovo 14 d. 7:30 vai. vakare, LDS. 12 kp., Brooklyn, N. Y.

Kovo 16 d., 7:30 vai. vak., LDS. 18 kp., Paterson, N. J.
Kovo 17 d., 7:30 vaL vak., LDS. 14 kp., Newark, N. J.
Kovo 18 d., 7:30 vai. vak, LDS. 73 kp., Linden, N. J. 

Kovo 19 d., 7:30 vai. vakare, LDS. 16 kp., Elizabeth, N. J.
Kovo 20 d., tuoj po sumos, LDS. 15 kp., Harrison, N. J.
Kovg 20 d., 7:30 vai. vakare, Jersey City, N. J.

fT-

. Apačioj, dujų vie
toj,' pasidarė tuštuma, kur 
ir subėgo vanduo, o pavir
šiuj užgriuvo žemė.

Mūsų senesni (*ji žmonės 
beveik visi yra matę klajo
jančias žvakutes ir daug a- 
)ie jas pasakoja. Tai yra 
as pats metanas, balų 

dujos, kurios susidaro pū- 
nant balose įvairiems la
pams, žolėms ypač gyvulių 
bei žmonių kūnams ir pas
kum iškyla į orą. Susijun
gę su oru tos dujos savaime 
užsidega ir lengvam vėjeliui 
pučiant pamažu slenka. Jei-

____ ... . .... . .
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DAKTARAI
I -

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISK1*»rle Fiohls Cor-

Renda Prašo $7.:m Savi-

5-«; kaluliai iai. Visi griausi (taisymai. 
Pluinberts užirrielK- už savo dariiŲ, da
bar nori greitai panluoti. Prašo Rll,- 
5O>. Tikrai verta Įauginus. .

a'-AMBRIIM5ETJ—netoli sodo, t, Sei- 
tnynę. 14-15 kambarių.,Gimdžius ir 
didelis kiemas. Hondos apie S2OU. Pra< 
s<> .$10.50). 'įnešimo $5.900. Gera pro-- 

‘į J į j ■ * I t » ■
=šo. ąoS'BONE— 8 šelnjyaią tr krau

tuvė, kampinis namas. Remiu neša a- 
)4e $200. Prašo $10.500. Įnešimo $2.000.
•JHIRCHESTKR’Y—0 šeimynų, tnu-.

.17-17 J^mįąv-ių, jįsĮKvmais. No
ri imnnytr finr** Šeimynų namo Muttii- 
imn arba Hyde Parko. Prašo S2::.!MM). 
Verta? *

PINIGAI NESVARBU; aš turin-kele- 
in gerų namų mainais.- ateik įjunkai 
lieti.

INSI’RANCE—visokios rūšies, infor
macijos dovanai. ‘

OFISAS ATDARAS VAKARAIS- 
Matyk: Vincent I?. Ambrose. 255 IV. 
Broa<lway, Tel. So. Boston 0506-M.

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So, Boston 
—Teieppone So.. Boston 2300-----
Ofisas atdaras nuo 1O iki 12 ryte, 
nuo 1:45 iki 5:20 po- piefc- ir -ano’ T 
iki 9 vakare, švente dieną pagal so* 
sltarimą.

Ofso Telefonas University 7967 
Bes. Tel. Porteę 2945-R

DR. J. EDW. MURPHY
(DANTISTAS)

/

Lietuviams galima susikalbėti 
nes randasi lietuvė slaugė

1348 Cambridge St., Cambridge 
(arti Inman Sq.)

Vai.: nuo 9 ryte iki 9:30 vak.

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti,; Kiekvienas sportininkas privalo 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam skaityti “Kari,” nes jis paduoda 
riini lsrašto Vilnioje daug Sporto Žinių iŠ LietUVOS ir

užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
j reikės atlikti karo tarnybą, turi 
.skaityti “Karj,’J kad iš anksto su- 
įsipažintų su kariuomene. Toks jau- 
Įnuolis patekęs kariuomenėn iš kar
sto jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys.” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai “Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žu, spalvuotą sieninį Kariij Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šiij -dienų.

“Kari” redaguoja pulk.. įeit. 
B u r'o kas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja.

rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikrašti

KARĮ”
“Karys”-rašo_jie. tik api Įvai

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

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Kari,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
Įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra- 
ncšūflus apie kariuomenės švieti
mą, kurie Įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus kai-o pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateit\\.Įokie karai gali kil
ti

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
Įvykdyti savo aiaižiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų rr'f t. ' ' -

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

| MES BDDAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR I

GERAS PIRKIMAS
Parsiduoda sodas, dvidešimt metu se

numo. Arti tūkstančio vaidinių metlžių 
■ Jš kurių Cinuįiatiših yru obelys Mcln- 
foslt ir Baldtvin. 'Kaipgi devynių kam
barin narna:: ir tvartas lel 30 gyvuliu. 
Žemės 2ą») akrų, pusė dirbamos o kita 
ganyklai; 5000 k.atų tiialkos. Lengvas 
ni; kūnas. Kas tuma interesuojasi mel
džiam ntsijnukti •u'lasičiai: ANTANAS 
OKENTAS. fott.-ige & Chestnut
Sis.. Atilok Mass. , K.-Il)

Tel. Haymarket 1307 |
Vakarais iki 6—Suimtomis iki 10 | 

JUSLI KREDITAS YRA
GERAS I

Mes parduodam' tiesiai iš musų į 
•*who)esale houses” geriausios ru- 4 
šies vyrų ir moterų drabužius, ser- s 
mėgus, kailius, auksinius daiktus, | 
rakandus, karpetus, pianus, fono- Ž 
jrraftts, nulies, >r rt„ už prieinamų 3 
kainų. Išlygos lengvos — pritaiko- * 
mos jums. a

’ r.. GOLOSOV co. )
39 IVastiington St.. Boston. Mass. | 

(Antros Lubos)

šitaft kuponą v yra vertas $2.00 kaip& 
pirksit ‘ g

ADVOKATAI

.. n. T - ~ m , Z
Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti
niais spinduliais, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir' kitais 
elektro. medikališkais budais. . 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais. -

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos) !

?•

VERAfiKA |R VIŠINSKA3
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: ;
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180
■ ■■■ iJį— iru. .. ■ ■■ ■ s

1

f (

r

DR.J.MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass. 
Room 7—Tel. Richmond 0668 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

L .

perkam, parduodam ir išmainom na- 
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai X 
bučernes, bekernes ir restorantus. In- v 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu- S 
ves ir aufomobilius. Parduodam ang- S 
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam x 
kambarius. Užlaikome kamarninką, 
arkitektą; padarome planus dėl bu- 
davotojų; užlaikome namų taisyto- 
jus, stogdengius, plumberius ir elek- \ 

“ ttikiįlinkus. Skoliname^pinigus jant 
'pirmų ir-antni morgi^’P- Teipgi šir - 
teikiam legališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

kaip tai-.-pirkime ir pardavime visokio turto ir t. t. Reikale 
kreipkitės pas: '

A. J. KUPSTIS' 
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

įOffice Tel. So. Boston 1662 arba 1373
/

GRABORIAI
l

Tel. Norvvood 1503

E. V. WARABOW & 00.
(WRUBLIAUSKAS)

JH-tUAL 1IUV T 

oro srovė ima slinkt paskui 
žmogų ir tos žvakutės gali 
pradėt .‘4 vyt i s. ” Kas daug 
<arfų žmonefs gerokai išgąs
dina. Dažnai jų iškyla ir 
kapinėse. Panašios dujos 
susidaro ir anglių kasvklo- 
se, kur tai kada padaro di
delių fniostolių ir net veža
mas laivuos anglis padega.

t v' 
I

—

»J

r

1179 WASHINGTON STREET
Norwood, Mass.

>» r

Maršruto R e v girna Komisija
puolamojo ginmo — geros k&- į 
taliki&kos spaudos. Pijus X.

J 
4—

Paveikslus piešia K. RIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B- v ė. Redaktorius A. Giedraitis.

Vienas Nr. sari pažint i siunčiamas veltui.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke >

: JEIGU NENORI, KAD. TAMSTOS VAIKAI
: PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. \

'i TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ‘ :

IR BALSAMUOTOJAS

i

■fi. f Kalbės plačiai žinomas kalbėtojas A. F. KNEIŽYS, 
LDS. Sekretorius apie darbininku ir Lietuvos reikalas. 
Dabar tokios prakalbos kolonijose reikalingos, kad pa*- 
skleidus teisingas žinias apie Lietuvą ir darbininkus.

t . ____

Maršruto rengimo komisija ši laiką rado tinkamiau
siu prakalboms. / r* Ofiso Telefonas University 883lXv f 

Rezidencijos Tel. University 8834-Rf 

D. A. ZALETSKAS ’
Graborius ir Balsamuotojas
448 ir 9S3 CAMBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

i i.
«

LDS. kuopų valdybas prašome, užimti svetaines pa- 
skirtująiku ir gerai išgarsinti.

Jeigu dėl kpkių nors svarbių priežasčių paskirtose 
dienose negalėtumėte rengti, tai skubiai duokite žinią ap
skričio komisijai adresu: A. KAZLAS, 54 Liberty St., 

. Newark, N. J. Telepbone Mitchell 5612.

h

Kristaus gimimo laikais 
Italijoje gyveno 6 milijonai 
žmonių, o šiandieną šešius 
s^k tiek* būtent. 38 milijo- 
nn i. O. visoje. Europoje 1a- 
4a gyveno apie 32 milijonu 
gyvefitojlį, d šiandieną gy
venamoje 450 mili jąnijrt. y.

f

Residencijos Telephonas: 0779-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-V

S. BARDSEVIČIDS
LfetSTlSkas Oratoriui, taąaaraoto- 
Jaa, Real Estete Ir PubUė Notarai

258 W. Broadway 
Santh Boston. Mass.

ResldencŲa 838 Dorcnester Areno*

Tad dar kartą prašome visu kolonijų kuosmarkiau- 
šia rengtis, prie prakalbu.

. v-
Visais reikalais kreipkitės pas Apskričio Komisiją 

virš paduotu adresu.

Hbvejk-10 syk daugiau.

• <

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengfflte misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite vartoti apsiginamojo ir 
puolamojo ginklo — geros ka*

........... . ' ............. I ■ .1
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai Piesos vaikų teatrui. Zinutės iš gimtojo 
to ir platauš pasaulio. Įvairumėliai.
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriau s, molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 

-Tžtot.,

DAKTARAS EIN, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
Dorpato universiteto klinikoj. Per 
11 metų specijniizavosi geriausiuo
se vokiškuose, rusiškuose, franco- 

• Riškuose ir 'amerikoniškuose boo- 
pitaliuose. Giliai studijavo viduri

nes Ilgas. Kviečia pas save pacien
tus. nepaisant kaip ilgai arba kaip 
gilini liga yra Įsigalėjusi. Auši
nimas gan vidutiniškas. Valandos: 
12—2: 6—8 ir pagal susitarimą. 
340 Centre St.. Jomalca Plain, 
Mass. Tol. Jamaica 3975-1V.I

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

I
P. J, AKDNEVIČIUS i

Lietuvis Oratorius

890 E. STN^TI ST.. SO. BOSTON ]
TW. 8. B. 4486

Res. Talbot 5863

J.J.ŽABARAM
OPTOMETRISTAS 

ekzaminupja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvay 8a Bortpa 
Ofise tik rakamfa .

t


