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LAKŪNAI IŠPIRKTI

Praeita

KALBĖS A. F. KNEIŽYS, LDS. Sekretorius ir “Dar-

KAUNAS (Elta), 1927 m. kovo mėn. 8 d. — šiandien pa
sibaigė deklaracijos debatai. Opozicijoj pasiūlytoji nepasitikė- 
jimę formnla gavo tik 3’6 balsus, dėlto kaipo negavusi absoliu- 
tės Seimo visu balsu daugumos, einant statutu, atmesta*. Ma
žumes susilaikė. Ministėris Pirmininkas Voldemaras kalboj 
konstatavo jog niekas nepareiškęs rimtų principinių prieštara
vimų deklaracijoj numatytai užsienių politikai.
*. , Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

nuo 
mė-

. Iš karto niekas netampa 
piktadariu. — Štį Real.

KANTONIEČIAI VĖL 
PUOLA

KAUNAS
d. buvęs Lietuvos preziden
tas dr. K. Grinius vedė Or- 
1 ov'ienę. Jun gtuvės Į vyko 
stačiatikiu bažnyčioje.

Matyt, įsitikino, kad būti 
prezidentu reikia turėti ir 
žmona.

NAUJA ŠVENTOJI
Vokietijoj, Koelno arki

vyskupas pradėjo rūpintis, 
kad Emilė Šneideraitė, Šv. 

sesuo

Planas Britų ambasados naujų palocių Wa ihingtone, )kurį užgyrė dailės komisija ii 
statymo darbus bus greit pradėtas. Statys sulų tradicijinio angliško styliaus, iš raudo 
nų plytų su baltų akmenų kraštais, šis paveiki las parodo palocių iš šono.

PARYŽIUS. — Jau 
pereitų metų lapkričio 
nėšio bedarbiaujančių skai

TOPAH, Nev.—Ed. Mc- 
Kelvey atkeliavo į miestuką 
Weepah iš kalnų kur jis ra
do aukso. Buvo sekmadie-

%

nis ir miestuky buvo pilna 
žmonių. Žinia apie aukso 
radimą tuoj pasklydo po vi
są miestuką ir tartum kas 
būtų šluote iššlavęs visus 
žmones. / Visi tuoj išdūmė 
j kalnus iš kur McKelvev 
atkeliavo.

viams prisiartinant, Maurai 
imdavo į juos šaudyti, ne- 
aisvius gi pridengdavo, kad 
akūnai jų nematytų.
Pagailos lakūnams pasise

kė pranešti apie savo padėtį 
Cape Jubi komendantui ir 
jie tapo paliuosuoti.

MacDONALD ATVAŽIUOJA 
Į JŲNGT. VALSTIJAS

NEW YORK. — Ramsay 
MaeDonald, buvęs Anglijos 
preiųieras kalbėjo iš Angli
jos per telefoną su’ New 
York American ir pasakė, 
atvykstąs į Jungt. Valstijas. 
Jis turbūt išplauksiąs Kai. 
19. Sakosi važiuojąs ne po
litiniais tikslais, bet atlan
kyti tūlą savo draugą gyve
nantį Naujoje Anglijoje.>

eius vis-auga. ____
Šiandien yra 80,901 žmo

nių be duonos kąsnio ir be♦ w * • ' ' •— 
drabužių. Juos maitina val
džia. .

Sulig ekonominių reikalų 
žinovų pranešimo, tai darbi
ninkų padėtis vargu eis ge
ryn, bet greičiau blogyn.

- Visų šakų darbo darbinin
kai bedarbiauja ir skursta, 

' o ypač automobilių išdirbvs- 
v • cm.

Šaneha j a us svetimtaučių 
kolonija bendrai suorgani
zavo apie 1,700 kareivių. Y- 
ra ten anglų, prancūzų, ru
sų, vokiečių ir kitų tautų. 
Tarp kitų yra ir 200 rusų 
pasaulinio karo veteranų. 
Jie yra turbūt vienintelis 
pasauly samdomas kareivių 
būrys. Tas savanorių būrys 
žinoma neapgins miesto nuo 
Kantoniečių, bet bus nau
dingas atbaidyti plėšikų mi- 
nias.

XEW YORK, koco 13^4/ 
Nedėlioj Keiriiskv kalbėję* 
Centurv Teatre. Susirinkę * 
labai didelė žmonių minia. 
Jų tarpe buvo nemažai mo- 
narchistų, ‘‘caro” Kirvio 
pasekėjų. Būta taipgi ir ko-? 
munistų. • z

Prieš pradėsiant Kerens- 
kiiu kalbėti Katrė Bary‘34 
metų amžiaus prisiartino 
prie Kerenskio laikydama ’ 
kairėje rankoje mažą gėlių 
bukietą. Atrodė kad 'nori* 
duoti Kerenskiui bukietą, 
tečiaus priėjusi skėlė jam 
dešine ranka tris karius žan- 
dan užtat kad jis neva bu
vęs* jos sužiedotinio mir
ties priežastimi tuo laikui 
kuomet buvęs .Rusijos pre
mjeru.

ATLANTA, Ga. — Geor
gijų apskrity užėjo plakimų 
epidemija. Daugiausia yra 
nukentėję juodukai. -Yra 
daug baltųjų nukentėję, bet 
dauguma gėdisi prisipažin
ti. Policija yra bejėgė su
stabdyti tuos plakimus, o gal 
kaliais ir nenori.

Yra teko Ku-Kluksu" na-

“Slowo” rašo,! kad Vii 
niaus krašte susekta šnipi

SUĖDĖ DEGTUKUS

MILWAUKEE, Wis. — 
Bobo, šimpanzė, Mihvau- 
kee’s zoologiniame darže su
ėdė degtukų dėžutę, kurią 
kažkas įmetė į jo • klėtką. 

ton. Gavo pilvo paralyžių

LAWRENCE, Mass. — 
Susiorganizavę darbdaviai 
pasiryžo suardyti darbinin
kų uniją ir išmesti ant gat
vės darbininkus. Paskelbė, 
kad visi, kurie dar nesugrį
žo darban, turi eiti į darbo 
biurą, taip kaip ir nauji 
darbininkai.

Džiaugiasi, kad į unijistų 
vietas gauna streiklaužių. 
Kada darbininkai susipras 
ir išmoks laikvtis vienvbės?

niaus prekybos fjrmos eks
peditorius.

Organizacija, kurios na
riai buvę daugiausia renka
mi iš geležinkėiiiįnkų, pre-

cypusiems Ku - Kluksams 
nepatinkančius žmones. Ten
ka ir mažesnių* laikraščių 
redaktoriams. Ku-Kluksai 
vadina save tikrais< amerii 
kiečiais. Tštikrųjų jie yra 
Amerikos černosoteneai.

WASHIN.GTON.-Kbn- 
gresmonas Albert Johnson( 
ketina įnešti į Kongresą se- Dėjimo organiządja, dirbu- 
kantį gruodį bilių, kuriuo 'si Sovietų Rusijos naudai ir 

bus dar labiau turėjusi savo skyrius Gardi- 
Anot to biilaus ne, Vileikoj, Postavuos ir 

Organizacijos

KAUNAS, Kovo 10. — Valstiečių liaudininkų “Lietuvos 
Žinios” susprogdintos. Spaustuvė sunaikinta. Aukų nėra.

Romanas

Kanton iečiai artinasi prie 
Nankino. Atrodo, kad gene
rolas Čang Tsung-Čang tu
rės trauktis ir gal gaus ati
duoti. Šanchajų Kantonie- 
čiams be kovos.

“Tauta ginama ne jos 
ginklų, bet aukščiausios jos 
gyvybės.” (Vydūnas)

ALBANY. — Valstijos 
Labdarybės.Komitetas savo 
raporte pažymi, kad nepil
namečių kriminalistų skai
čius sumažėjęs 1926-ais me
tais. Vaikų nuiskaltėlių skai
čius New Yorke sumažėjęs 
nuo 3,091 lig 2,822. Iš ke
turiolikos miestų devyniuo- 
seT926-ais metais^buvę ttrf 
žiau vaikų-prasikaįtėlįų.

NUBAUDĖ KANOPIEČIŲ 
REDAKTORĮ

KAUNAS. ~ “Liet. Ži
nių” redaktorius p. Borike- 
vičienė už apšmeižimą stu
dento Burbos 1 nuov. taikos 
teisėjo sprendimu gavo 2 sa
va,iti arešto.

Stud. Burba per lapkri
čio 21 d. įvykius nuo polici
jos nagaikų smarkiai nu
kentėjo, o tas laikraštis jį 
šmeižiančiai aprašė.

COLUMBIA, S. C.—Ne
senai So. Carolinoje bigotai 
ėmė vykinti senai pamirštus 
taip vadinamus “mėlynus” 
įstatymus, kuriais seniau 
buvo draudžiama sekmadie
niais visokie pasilinksmini
mai. Yra tai puritonų pali
kimas.

Šiais įstatymais draudžia- 
—. nei gazolino pardavinė
jimas sekmadieniais'. Dau- 

i gi ausiai nukenčia, golfo mė
gėjai. Praeitą sekmaidėnį 
10 žmonių sulaužė “mėly
nuosius” įstatymus. Devyni 
•iš jų buvo golfieriai.

Tie nonsensai daroma ša
ly, kuri didžiuojasi, kad 
Bažnyčia ir Valstija yra at
skirtos 1

btninko” redakcijos štabo narys apie darbininkų reikalui 
čia ir Lietuvoje ir abelnai apie Lietuvos politinę ir ėkon< 
minę padėtį. ’ D

Dabar tokios prakalbos lietuvių kolonijose kaip tik rei 
kalingos, kad paskleidus teisingas žinias apie Lietuvą in 
darbininkus.

LDS. Ncw Y'orko ir New Jersey Apskričio prakalbų 
maršrutas, įvyks sekančiose vietose: : 7

Kovo 16 d., 7:30 vai. vak., LDS. 18 kp.,.Paterson, N. J.
Kovo 17 d., 7:30 vai.vak., LDS. 14 kp., Newark, N. J.
Kovo 18 d., 7:30 vai. vakare, LDS. 16 kp., Elizabeth, N. J.

x Kovę 19 d., 7:30 vai. vak., LDS. 73 kp., Linden, N. J. j
Kovo 20 d., tuoj po sumos, LDS. 15 kp., Harrison, N. J.
Kovo 20 d., 7:30 vai. vakare, Jersey City, N. J.

LDS._kuopų valdybos i s kolonijų veikėjai išgarsinki-? 
te šias prakalbas kuoplačiausia, kad visi turėtų progą iš
girsti svarbių ir naudingi) žinių.

Maršruto rengimo komisi ja ši laiką rado tinkamiau* 
siu prakalboms. . * ' k j J

Apie. Lietuvą šiandien kalba visas pasaulis. Kalba ii* ’ > 
mūsujientutramos raudonieji bolševikai ir snndariečiaL -"4 
Tad šiose prakalbose išgirsite, ką Lietuvos valdžia daro stf u 
darbininkais ir už ką suašudo. keturius raudonuosius bol- J 
šėrikus; ar Lietuva padarė sutarti su Lenkais dėl Vilniaus;’ 4 
kas yra fašistai ir ką jie veikia: ką reiškia profsojūzaijbr^i> 
valstiečiai liaudininkai?

Visi sueikite i rengiamas prakaltas. o nesigailėsite. 'A
P. S. Jei dėl kokių nors svarbių priežasčių paskirtose 

dienose negalėtumėte rengti, tai skubiai dulkite žinių ap- 
skričio komisijai adresu: A. KAZLAI 54 Litartv St, vį 

Neįtark, N. J. Telephone Mitehell 5612.'
.Ver.šruta ReliĮpma Kemtstja <

NEW YORK. — Pirmą 
vietą sulyg turto užima 
Plieno trustas, kuris turi 
$2,454,139,185, aplamai sa
kant, pustrečio bilijono ar
ba milijardo. Seka Penn- 
sylvania geležinkelis su $1,- 
818,550,564 arba nepilnai du 
milijardu. Toilau seka A- 

Visa meriean Telephone and Te- 
su $1,645,565,- 

474, arba virš pusantro mi
lijardo. -Toliau seka “bied- 
nesnės” milijardinės kom
panijos: New York Centrai 
gelžkelis. Sandard OtI of jlna 
New Jersey, Union Pacific 11111 
gelžkelis, Southem Pacific 
gelžrf General Motors auto
mobilių kompanija ir For
das. .

Tečiaus,’nors “biednesne” 
už Plieno trustą, General 
Motors pernai turėjo gryno 
pelno $186,231,182, Plien.o- 
gi trustas tiktai $134.837,- 
957.

imigracija 
susiaurinta 
į vietą 160 tūkstančių bus Molodečne 
ieįleidžiama tik 75 tūkstan- centras buvęs Vilniuj ir jo 
čiai* imigrantų per metus, prieky stovėjęs vienos Vil- 

Nei viena šalis negalės at
siųsti daugiau kaip 25,000 į 
metus. Per penkis metus t. 
v. nuo liepos 1, 1928 iki lie
pos 1, 1933-dabartinės kvo
tos bus mažinamos dešimčia 
nuošimčių ir nei'viypa^šalis q 
negalės atausti ^rš 25,000 į 

metus. Po peųkįų metų vi
sos šalys tildės teisę atsiųsti 
tik 1% sulyg-1890 metų cen
zo.

NEW YORK 
sekmadienį kiniečių teatre 
165 Bowery, New York, bu
vo surengtos prakalbos pa
gerbimui mirus'io du metai 
atgal Sun Yat Sen’o. 
publika, apie 900 kiniečių ir’jęgraph Co. 
apie 100 baltųjų atsistojo ir 
tris karius nusilenkė prieš 
Sun Yat Seno portretą. Bū-

• ta ten ir bolševikų.
Svarbiausiu kalbėtoju bn- 

vo Columbia universiteto 
profesorius Jobn Dewey. 

tp Jam prasitarus, kad Rusija 
■ remia dabartinius Kinijos 

nacionalistus, arba kaip 
juos tankiausiai vadinama, 

' kantoniečius, bolševikai ėmė 
ploti. Bet jie paskiau tylė- 
jo, kuomet prof. Dewey sa
kė, kad-kantoniečių jndėji- 

Ifį mas nėra anaiptol komunis- 
finis. Jis prilygino Sovie- 
tii pastangas subolševikinti 
kiniečius prie lapės, kuri 

jlj pati praradusi uodegą, nori 
y*. įkalbėti visoms kitoms la- 

pėms, kad uodega esanti ne- (Kryžiaus vienuolyno 
't reikalinga. būtų pripažinta šventąja.

Kaune Simano Daukanto 
mokytojų seminarijos moki
niai ir mokytojai, sudėję po 
3 litus pajų, įsisteigė koope- 
ratyvelį ir jis jau veikia nuo 
vasario 7 d. Kooperatyvėlio 
narių svarbiausias tikslas 
praktiškai susipažinti su ko
operatyvų veikimu, kad bū
dami liaudies mokytojai ga
lėtų liaudyje sėkmingai or
ganizuoti kooperatyvus.

ru^:\jmkusL meimaga apie 
lenkft kariuomenės skaičių, 
mobilizacinius pasiruošimus 
ir ekonominę padėtį. Di
rektyvos ir pinigai ėję iš 
Minsko GPU, su kuria ry
šius palaikydavę provincijos 
organizacijos nariai, nelega
liai pereidami sieną.

Padarytos . kratos davu
sios netikėtų vaisių. Rasta 
daug kaltinamosios medžia
gos- ir ginklų atsargos. Pa
aiškėję, kad organizacijos 
nariai gaudavę po 30-46 do-Įgaikos ragauti advokatams 
lerių algos, neskaitant didcr 
les sumas, naudotas šnipinė
jimo medžiagai įgyti. Algos 
buvusios mokamos iš kalno. 
Organi^icijos vadas gauda
vęs 80 dolerių per mėnesį.

Suimta iš viso 17 žmonių, 
jų tarpe 6 kariai.

MiNKALjaĖjmmesi» » * :'V .
v—'—n---- - —

ŠANCHAI.—F. W. Linde^ 
Sovietų Konsulas Šanchaju
je buvo atsilankęs pas Čang- 
Tsung-Čangą, Šantungo vur* 
šihinką ir. reikMavo, La<i> 
Borodiniene ir trys Sovietų, 
agitatoriai, važiavę drang su 
ja laivu “Pamiat Leniną” 
būtų paleisti. Čang Tsung- 
čang tečiau atsakė, kad tas 
priklauso ne nuo jo, bet. nuo 
Pekino valdžios. Pekino val
džia matomai neketina pa
tenkinti sovietų rvikalavi- 
mų, nes jau ir laivo vardą 
permainė iš “Pamiat Leni- 
Ina” į “Ičang.”

CASABLANCA, Morocco. 
—Urugvajaus lakūnai ma
joro Tadeo Larre-Borges 
vedami buvo bebandą skris
ti iš Afrikos į Pietų Ame
riką, kuomet jų aeroplanas 
sugedo ir jie buvo privers
ti nusileisti Afrikos pa- 
kranty. Čia vilnys dar la
biau apdaužė orlaivį. Lakū
nai buvo priversti apleisti 
orlaviį ir išėjo krantam Į 
valandą laiko jie~buvo .ap
supti apie 150 mauni ir pa
imti nelaisvėn. Iš jų atėmė 
visus pinigus ir viską kitą, 
kas tik buvo galima. Net 
bat ųpądus supjauto ieško
dami pinigų.

Pradžioje juos pėsčius ve
dė, paskui užsodino ant ku
pranugario. Tuo tarpu or
laiviai ieškojo jut bet oriai-
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£. m. vasario 23 ir. 24 die- 
nomis Kaipie ėjo Krikšč. 
Demokratų Partijos konfė- 
rencija, kuri pasibaigė va- 
Į sario 24 dieną vėlai vakarą, 
r Konferencijos darbai, kaip 

teko patirti, ėjo sklandžiai. 
' Centro valdybon suvažiavi

mas išrinko, maždaug, tuos 
pačius žmones, kurie buvo 
ir lig šiol; Centro valdybos 
ir partijos pirmininku ats
kiru -balsavimu išrinktas ku
nigas M. Krupa/ičius.

Tarp kitų dalykų Konfe
rencija svarstė ir Konstitu
cijos keitimo klausimą, ku- 
riuo esą nutarta pavesti 
Konstitucijos keitimo kląų- 
Šimą išspręsti ir nustatyti 
Centro valdybai su Tarvba. 
Kitas svarbus Konstitucijos 
programos dalykas buvo 
partijos programos keiti- 
mas, kuriuo tąip pat esą nur 
tarta pavesti Centro valdy
bai su Taryba išspręsti. Bu- 
yo-svarstomi konferencijoje 

. ir kiti šių dienų, gyvenimo 
aktualūs klausimai, tarp ku
rių ypač gyvų ir karštų de
batų išaukęs mokyklų ir 
apskritai švietimo Kiauši1 
mas. - 7

GYTI PROCENTINIŲ ’ 
POPIERIŲ

Kreditų Įstaigų inspekci- 
4^ pranešė visoųi^akcdnėms 
draugijoms ir bankams, kad 
einant akcinių bendrovių i- 
statymu, pusė bendrovių at
sargos kapitalo turi būti i- 
dėta Į valstybinius procenti
nius popierius, kurių gali
ma pirktis visuose Lietuvos 
Banko skyriuose.

; i f. ‘ ‘
r •

PARDAVINĖJA AKMENIS

Vištyčio apylinkėse pilni 
laukai akmenų dėl kurių 
gausumo net pusėtinai der- 
ling-ą žemė sunku buvo ap». 
dirbti. Šią žiemą Vištyčio 
gyventojai iš savo laukų 
pardavė vokiečiams labai 
daug akmenų po 15 litų ku
binį. metrą,pristatant juos 
į artimiausią vokiečių gele
žinkelio stotį. Dabar, ge
ram žiemos keliui esant, iš
tisomis dienomis pr Vištyti 
prikrauti akmenų vežimai 
be pertraukos slenka per 
sieną vokiečių pusėn.

PASKAITA APIE AMERI- 
' KIEČIUS

f - J / ’ > - .
VILKAVIŠKIS. Vasario 

6 d. L. Kat Veikimų Centro 
skyr. rūpesniu suruošta vie
ša paskaita apie Amerikos 
lietuvius ir jų gyvenimą, 
kurią laikė nesenai grįžęs iš
Amerikos kan. Steponaitis. 
Žmonių buvo pilnutėlė «a- 
lė. Susirinkusieji godžiai 
klausės apie mūsų išeiviją 
ir reiškė pritarimo palaiky
ti su jais • tamprius ryšius. 
Išklausę turiningos paskai
tos, dėkingi skirstės namon.

Didžiausia Dievo Aažnyčia/' 
žemėje yra žmogaus siela. /

JANKAI (Šakių apskr.) 
Vasario 3 dieną Viliušių k.

Jankų kaimo eiguliui Juo 
žui,Lydekai miške bevirsda 
figas medis sulaužė koją.

VYRUS PRALENKĖ

’ Ž. PANEMUNĖ (Šakių 

ąjjskr.). Mok. C. Bindokai- 
tės dėka, įsisteigė čia mergai
tėms vakariniai rankdarbių 
kursai. Daug kaimo mergai- 
čių juos noriai lanko. Pa- 
dėk, Dieve, gerų norų žmo
nėms.

.PATARĖ, NESIKIŠT KUR 
' . . NEREIK

py Lietuvos socialdemokratai 
netekę vietų valdžioje ir ga- 

__yę “kiką’' iš Maskvos už 
*?Hekrabrasti,,rperšasi klai
pėdiečiams į vadus.
: Paskelbus Klaipėdos sei

melio rinkimus socialdemo- 
kratai pasiuntė didlietuvi, 
rusiškos pakraipos žmogų 
Biėlinį, kuris norėjo suvie- 

visus sd-kratus ir jiems 
pavesti Klaipėdos krašto va- 

. dorybę. Bielinis mėgino Į- 

. tikinti klaipėdiečius social- 
’dinnokratus. kad jie viską 
turėtų daiyti pagal rusišką 
Kastą ir npt kaltino juos už 

• bendravimą su buržuazinė- 
nds partijomis. Bet klaipe- 
'dįiečiai Bieliniu! puikiai at- 

£ Įįiėz “Kodel-gi jūs patys 
'• Wįme bendraujate ir einate 

Mvien su buržuazine liaudi- 
| tinku partija, lenkų didžpo
nis Budzinskiais Imu kitais 
ne socialiai a is. ~

fe’ '{Klaipėdos socialdemokra
tui pataria Didžiosios Lie- 

! tavos socialdemokratams — 
Dėsi kišt kur nereik.

Mielinis gavęs spiri j už
pakalį grįžo j>as smala virius 
niekonepešęs. . — •

GELEŽINKELIŲ stočių 
pajamų už sausio mėnesį 
grynais pinigais Įplaukė 2,- 
490,000 litų. Iš jų pintie
siems geležinkeliams tenka 
2,260,000 litų ir siauriesiems 
— 230,000 litų.

ŽEMĖS ŪKIO TVARKYMAS

VENDŽIOGALA, Kauno 
apskr. Vendžiogalos vals
čiuje per kelerius paskuti
nius metus atlikta daug že
mės ūkio tvarkymo darbų. 
ĮšpareCliuota 8 dvarai suz4 
palivarkais bendro ploto 2,- 
139 hekt;, kurių žemė pa
skirstyta tarp 260 naujaku
rių bei mažažemių, kuriems 
pridėta žemės iki pilnos nor
mos-: išskirstyta į viensė
džius 5 kaimai bendro plo
to 2,246 hekt.. kuriuos su
daro 87 atskiri ūkiai.Dabar- 
tiniu metu paimta žemės re
formos reikalams ir jau ma
tuojamas Vikonių .dvaras, 
248 ha. ploto, be to, skirsto- 
miį viensėdžius Kikonių ir 
Vimbarų kaimai, bendro 
ploto 951 ha., kuriuos suda
ro 24 atskiri ūkiai. Tokiu 
būdu jau faktmai paliesta 
žemės reformos reikalams 

.2,387 hektarai ir žemės tvar
kymo reikalams 3.197 hekt.. 
o iš viso 5.584 hektarai že
mės arba 381 atskiras ūkis.

Netrukus numatomi par
celiuoti Boreko ir Barsuky- 
nės dvarai, Žiogaičių polv. 
ir Korzonaukos viunk., ku
rie sudaro 639,22 ha. ploto. 
Pasilieka tuo tarpu dar ne
paliestas ir nenumatytas 
parceliacijai Kazimiera vos 
dvarai su-F i tvano ir Urkš
tynes palivarkais. 357,87 ha. 
ploto.

IŠ ŠVENTOSIOS ŽVEJŲ 
UOST(^ ^RAVĖDAMA 

SAUSKELIS •

Iš didžiojo trakto Palan- 
ga-Liepoja į uostą buvęs 
paprastas kelelis dabartiniu 
metu pagerinama ir paver
čiamas į antros rūšies vieš
kelį. Kelias vedamas uosto 

' i

statybos valdybai susitarus 
1 <i*Kretingos Apskrities 
Valdyba. Iki šiolei žymi 
darbų dalis jau atlikta ir 
kelias bus baigtas dar šių 
metu vasarą: kelio darbai 
bus pradėti ankstybą pava
sari. /

KIPRAS PETRAUSKAS IŠ
VYKO RYGON

4 į “ ’■
- Teko patirti, kad Lietu

vos Valstybės operos majes- 
tro išvyko Rygon koncertuo
ti, kur užtruks keletu dienų. 
Taip pat patirta, kad iš Ry
gos, kovo mėli, pirmomis die
nomis į Kauną atvyksta žy
mus Latvių Nacionalės ope
lius aktorius Adolfas Kakti- 
pias ir dailiuos mūsų operoj 
j keliuose spektakliuose.

EGZAMINAI MOKYTOJO 
TEISĖMS ĮSIGYTI

I- ’ L ■ .
Prie švietimo ministerijos 

pasibaigė egzaminai moky
tojo teisemš Įsigyti. Dau-> 
ginusia laikė prad. mok. mo
kytojai; viso B5' asmens. Iš 
jų tik 26 išlaikė egzaminus; 
Egzaminų"komisijos- nuomo
ne visi laikę egzaminus bu
vo labai menkai pasiruošę, 
ypač lietuvių kalbos.

LENKŲ POLITIKAI STUDI
JUOJA PADĖTĮ 

LIETUVOJ

“Epoka” praneša, kad šio
mis dienomis lenkų draugi
joj tarptautinėms proble
moms tyrinėti Įvykęs diskm 
sinis susirinkimas, per kurį 
seimo atstovas Niedzialkovs- 
kis perskaitęs referatą apie 
Lietuvos dabartinę padėti. 
Tam susirinkime dalyvavę 
užsienių reikalų ir žemės re
formos ministeriai Zaleskis 
Į f StasuleviČiuŠ. prof. Kū- 
charzevskis. lenkų pasiunti
nys Rygoj Lukasiėvičius ir 
daug kitų žymių lenkų.di
plomatų. politikų, profeso
rių, ii^nisterių ir visomenės 
vei kė jų.—Susu:i ūkusieji gy
vai diskusavę. Niedzialkovvs- 
kio referate paliestus klau
simus. (E.)

eitis — pirmininku,' .Navc- 
kas—sekretoniim ir R. Au- 
gnstinaviėius—iždininku.

Rozalime yra Ūkininkų 
S-gos Įkurta pieninė.4ik-pa
narini kaž kodėl nedaro su
si rinkimu.

kuohet Harry Ace Murray 

nuvyko Floridon, tai jis užgir
do, kad Howard StribHng iš 
Cinciunati suvalgęs 63 oren- 
dšius ir buvo apšauktas čam- 
pijonu, tai jo draugai pasiun
tė jį į Ohio miestukų lenkty
nėms. Murray nuvažiavęs su
valgė virš 80 orendžių. Cin- 
ciDnati jis suvalgė 65 į 3 mi
nutes ir tuo laimėjo čampijo- vę. Patarnavimas mandagus. 
naH’. *3’ kainos be konkurencijos...

LIETUVIŲ KRAUTUVU
VILKA VISKIS. Nesenai 

Ūkininkų D-ja prie turga
vietės įsteigė didelę krantu-

ŪKININKŲ D-JOS KOPĖ-- 
RATYVAS JAU VEIKIA

VILKAVIŠKIS. Nors dar 
nesenai įsisteigė Ūkininkų 
D-ja, bet jau suspėjo žy
miai pasistūmėti- priekyn: 
atidarė savo parduotuvę, 
kurioj atvažiavęs ūkininkas 
piiTniausiai galės apsipirkti, 
pradedant žibalu, druska, 
cukrum ir baigant įvairiom 
mašinoms. Lig šiol pasise
kimas gana geras, Ir reikia 
manyti, kad apylinkės ūki-, 
mnkiis psišišėks šubtirti apie 
savus kopeartyviis.

UKMERGĖ. Mūsų aps
krities ligoninė iki šiol dar 
neturi nuosavų namų ir iki 
šiol niekas nesirūpino juos 
įsigyti. Ligoninė dabar ran
dasi vienos valdiškos įstai
gos namuose, o dabar ligoni
nei gresia pavojus atsidurti 
labai keblioje padėtyje, nes 
valdiški namai pasidaro rei
kalingi pačiai įstaigai o 
mieste tinkamų ligoninei na
mų išnuomuoti surasti labai 
sunku, o vieno žydelio siūlo
mi ligoninei namai yra ir 
netinkami ir perbrangūs.
-Paskui elgetų klausimo 
sutvarkymu pas mus ir nie
kas iki šiol dar nesirūpina.

PANEVĖŽYS. Karo lau
ko teismas Panevėžy nutei
sė Bajorų kaimo. Rokiškio 
aps.. du komunįstu sunkių
jų darbų kalėjimu po 15 
metu kiekviena.

Daugiau nė tūkstantis berniuku ir mergaičių Čhicagos 
mokyklosa-gavo certifikatua užbaigę Raudonojo Kryžiauskur- 
są namuosę prižiūrėti sergančius ir hygieną. Matome, vaikus, I 
kurie mokinasi nuprausti kūdikį.

1. Ak, myliu tave ..'............... %
2. - Befnužėl, nevesk pačios '...
3. Graži čia -giružė......................
4. Aleile ........................ .................
5. Meile uždegta kiūtinę.........
6. O pažvėlgki ..-............
7. Visuomet širdis surakinta .
8. Penkios linksmos dainos ...

DUETAI
9. Moterų Sąjungos Imnas ...

10. Skrenda, lekia mūsų mintis
11. Trisdešimt dainų..................

MERAM CHORUI
•

12. Ginkim šalį Lietuvos .........
13. Giesmė Į Šv. Kazimerą ...
14. Lietuvos Vyčių Imnas.........
15. 'Pirmyn į kovą ...........
16. Mes grįšim ten .......................
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė -............. . ■

18. .a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj...

19. a) Eikš mano mergele,
Aš sutikau žydeli,
Kam anksci kelcis ..»
Miels tėveli,
Oi skauda galvelę, 
Atsigėriau žalio vyno

c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjaiTvištą............................  .50

22. ą) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis, ’
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

23. Keturiolika dainų ....................................... $1.00

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
‘■‘Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet, adresuo-

“DARBININKAS” >
366 West Broadway South Boston, Mass.

SOSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytos 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 išlikimą Ame
rikoj. •*?.; ’

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
YRA IŠLEISTAS TUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

g Įimti paveikslais
Kaina 33.50 • ' Užsisakykite

“DARBININKAS” ’
366 West Broadvay South Boston, Mass.

i
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SEIMININKĖMS kelrodis

Ar Tiesa, Kad Keliolika 
Metų Atgal Kava Būdavo 

Daug Skanesnė?

DEGRADUOTAS VEIKLUS 
GUDŲ KUNIGAS

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

Jei jums reikalingi puodeliai ir torielkaitčs, puodai ar patelnčs, 
pradėkite šiandien taupyt leibelius Standard ar Challenge Pieno dėl 
jų brangių premijų apart gavimo geriausio pieno ir cukraus. Nuei
kite pas jusli groserninką ir paprašykite šios rūšies kondensuoto 
pieno. Visi groserninkai ji parduoda.

Vilniaus lentpjūvėse- jau
čiama didelė žaliosios me
džiagos stoka. Dėl to Par 
lieso lentpiūve sustabdė dar
bą ir paleido darbininkus.

“Sunkiu triūsu atsiektas 
daiktas malonesnis už leng
vai atsiektą.” (Mane V. E. 
Eschenbach) • '

Nesenai i vykusiam Vii- *■ «
niaus vaivadijos agronomu 
suvažiavime per debatus a- 
pie Vilniaus krašto žemės 
ūkio padėti paaiškėjo, kad 
javų derlius jame pasiekia 
8,3 centu., o bulvių 91 cntn. 
nuo 1 ha. Vilniaus krašto 
produkcijos verte remiasi 
90 nuoš. žemės* ūkio gamy
bos ir tik 10 nuoš. kitų ri
kio sričių, kas, turint galvoj 
žemės ūkio produkciją, gali 
atvaizduoti sunkų krašto e- 
konomini skurdą. E.

I»V. VADAS: Kun. Pranus Juras. 
Bradfonl St., T^uvrence. Mass.

PIRMININKAS: J. Tralnnvičlus. 
175 Ames Street. Montelta, Mass.

VK’E-PIRMININKF.: M. Btafausfcnltė, 
TO Fairvieur St., Nrw Britaln, Conn.

SEKRETORIUS: Antanus F. KnefSys. 
500 AV. RnMulvnjr. So. Boston, Mass.

IŽDININKAS: Antanus Vntstnuskns. 
371 Portfeliui St., Cnmbrldge, Mass.

I.ITERATINP. KOMISIJA: 
Knn. K. UrbonnvyėluS, fiO Gtb St., 

South Boston, Mnss.
Knn. V. TnSkunns, 30 St, George Stn 

Norwoo<l. Mnss.
Kun. JL žvnrfrirs- 20 IVcberter SL, __ 

Montello. Mnss.
K. J. Krnšlnskns. 50 Ten Eyck St, 

Bmoklyn, N. Y.
KONTROI^S KOMISIJA: 

Jonas Jarnfta. 225 "1/ ‘Street, 
South Boston. Mnss.

S. PRkonls. 385 Norfolk St, 
Cnmbrldge. Mnss.

A. Malūnas. 74 Bdden St, 
New Britaln. Conn. 

ATSTOVE I K. FED. TARYBĄ:
M. Rlntansknltč, TO Falrrlcv.St, 

New Britaln, Conn. (
i ' •

Žmonės staiga vėl grįžo vartoti Pasaldytą Konden
suotą Pieną j kavą—vietoj Smetonos ir cukro. Ne 
vien dėlto, kad Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
pusiau pigesnis negu Smetona ir cukrus. Bet dėlto, 
jog geros kavos puodeli padaro daug, daug geres
niu. Jeigu tikros kavos kvapas tamstai dang reišr 
kia, tai pradėk dabar vartoti Borden’s Pasaldytą 
Kondensuotą Pieną i kavą.

Taupykite Leibelius bei Brangiu Dovanų

Kiekvienos Jlorden Tūbelis knlp atvaizduota turi <!l<Wę premi
jų verte. Atlankykite nrtlmlnnslą premijų krautuvę Ir pažiū
rėkite knlp lengva gauti sidnhrlnitj daiktų. lėkScTy. hiikrwtžtQ tr 
dnneelj puikinusių <lnlykų DYKAI tik su Bonlėn fe-lbellals nuo 
šios nišles Pasaldyto Konilensnoto Pieno. Pradėk taupyt leHie- 
liūs RlnnrNcn. Tamsta ilžiiingslcs. Jei patogiau, reiknlnuklt 
DYKAI lllnstmoto katalogo, knriame .randasi daug premijų.

“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 
tt. ir tt

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa-

“Visų didžių darini užuo- - - 
mazga — pasitikėjimas savi- V- 
mi; būk drąsus, o laimė tau j 
nusišypsos.” (Kotzebue).

Gardino
'ivienuolynan. (E.)

KITOS PREMIJŲ RRAVTUVF.S

FAI.L RIVER, Mass. BRIDGEPORT. Ct. PROVIDENCE. R.T. 
14—.Vnl StrceC 105 Congress St, 40 Aborn Street
arti BedforiT Sf.  nrtl Mnln Street arti Wnshington St

TITE BORDEN COAI^ANY. BORDEN BLDG.. NEW YORK

• Gudų spaudos pranešimu, 
!šiomis dienomis aukščiau- 
sias~ Lenkijos teismas Var-, 
šuvoj nagrinėjo kun. ’God- 
leusko bylą. Kun. Godleus- 
kas buvo savo laiku Vil
niaus apygardos teismo nu
teistas dvejiems metams 
tvirtovės. Byla buvo per- 
duota apeliacijos teismui, 
kuris apygardos teismo nu
tarimą patvirtino. Nuteista
sis kunigas padavė skundą 
aukščiausiajan Lenkijos teis- 
Imąn Varšuvoj, kuris apy
gardos ir apeliacijos teismų 

piutarimą'patvirtino.—“4>z, 
Wil.4” praneša, kad kun. Go-

NAUJA “RYTO” VALDYBA
VILNIUS.—Naujos “Ry

to” valdybos nariai pasi
skirstė pareigomis šitaip: 
pirm. kun. P. Kraujalis, vi- 
ce-pirm.’ M. .šikšnys, iždi- 
Trinkas kun.-K. Čibiras,-sek
retorius V. Budrevhus.

Nariai be, atskirų pare^ dleuskas būsiąš patalpintas 
gij: d-rė V. Alseikienė, K. dvejiems metams 
įStašys ir kun. N. Raštutis

RODYKLĖ No. 72

< Virimo Receptas

šcimmhikės laikąs nuo laiko pa
sijunta kad negali sugalvot ką da
ryt vakarienei. .Mano šeimyna at
siraitė mėsos, biskvitų, kiaušinių 
ir visko. Permainai gali padaryt 
gerą karštų kornų zupę. Korinis 
galima pirkt dėžėse grosernėse. .Jie 
yra labai sveikas valgis, kadangi 
jų prirengiinui reikia daug pieno. 
Patyriau kad jeigu sekantis recep
tas bus padarytas su. evaporated 
pienu jis bus daug skanesnis ir 
smetoningesnis negu kitaip, ir 
daug mažiau kainuos.

“ ~ Rašo ISABELLE KAY —
Lletuvg. Setminiąkė Amerikoje visados trokšta gauti pątarlmų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus inddmijs kožnai Lietuvei Seimininkei.

VILNIUS. — Pranešama, 
a. a. Dr. Jonas Basanavi
čius mirė vasario 16 d. 6 vai. 
50 min. . vakaro kataraliniu 
plaučių uždegimu. Ligos 
priežastis — peršalimas, o 
gal gripas. Širdis ir pirmiau 
buvo silpna ir dėl to neišlai
kė.

VILNIUS (E.). Nežiū
rėdama parapijiečių užtari
mo Vilniaus kurija degra- 
davd gudą kun. Šutovičių iš 
klebonų į vikarus. Iš Bogo- 
dieničių parapijos jis per
keltas i Lydą. Kurijos ne
malone kun. Šutovičius už
sitarnavo aktingu veikimu 
gudų gyvenime.

“ŽVAIGŽDĮ”
. “Žvaigždė” kas mėnesi 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 skaitytojtrktara- 
simus.

Spaudos žiniomis. Vil
ui i aus Lukiškių kalėjimas 
perpildytas gudais su jų ats- 

- to vai s seime priešaky. Nair- 
Yįe;

«ų. Ė.

■^VILNIUS (K£ “Žycic 
Ludu” praneša, knd šutei- 
kuse mokyklų inspektoriam^ 
nepaprastų teisių, jau susi- 
laukta jų vaisių. Švenčionių 
apskr. vietinis inspektorius 
nubaudęs po 110 zlotų .arba 
dviem parom arešto lietu
vius mokytojus Krūmini, 
Podleckį, Stachoyskį, Jur- 
įkevieaitę, -Garlaitę* Ankic- 
niaitę ir Novickieiię už “ne
legalų” mokymą'.

Geras lininis audeklas turi jaus- " ^3 
tis minkštas ir Hmpus prie pirštų, -g 
o ne šiurkštus ir kietas.- Geras U-.l *..'3 
ainis audimas neluš per sulenki- > 73 
nūs.

-Prašalinimui dulkiu nuo auk-. ,■* ■ ’ * - • 
suolų paveikslų rėmų, naudok 
plunksną, nerf skarulis nutrins pa-.'-, -jB 
auksavimus ir apmažins žibėjimą. |

Surinkimui, sudužusiu stiklą, 
naudok šlapią šmotą vatos .ir dė-- ^8 
liok jj ant stiklų — pire vatos pri- l 53 
lips visi stiklo trupiniai. A; '’$a9

Grožės Patarimai lĮa
Pažiūrėk j savo odą po mikro- .3 

skopu ir pamatysi milijonus mažų.-» 
skylučių. Tos skylutės suręnką-- 
dulkes ir purvą iš oro. Tas pur- 
vas užkemša skylutes ir turi būti- 3 
prašalintas jei__nori turėt gražią- ». į-l 
odą ir iš-\ aizdą. Užlaikymui odos - g 
švariai ir sveikai labai svarbu va/'. ,3a 
laikyti tas skylutes švarias ir liuo- ■''■ąį 
sas nuo suteršimo. .Pirm gulsiant , 
vakare, nusimazgok veidą geru ,, ‘ 
muilu ir vandeniu ir paskui įtrink' 
gero cold cream. Tas atliuosuos- 
purvą ir išvalys skylutes. Jeigu 
norit turėt švarią, sveiką odą tu- t į 
rit taip ją valyti kas vakaras.

Ypatiška Sveikata' 3
‘‘Mano vaikai pareina namon,., 

tik valgyt, jie namus laiko lyg 
kokia prisipildymo stotim.” Taip’Vr^ffl 
tai vieną motiną girdėjau per juo- -.-j® 
kus_kalbant šią vasarą. Aš pate-;;, 
-mijau į jos vaikus kada jie parei- + ; 
dinėjo namon apsipraust ir valgyt. 
Tokie raudoni, linksmi veidai U" 
tokie tvirti luinai — vaikai kurių 
išvaizda sakė, jog jie fiziškai yrą žlS 
pilnai apsaugoti. Jie parėjo sku- 
jrhrr-'IiiuuLiiiii jų vl-ilvins
kia pripildyt ir kad jie gaus tinką." * ,7^ 
mą maistą. Vykdama namon -na- 5'^ 
iūau ssrti 'kad čia tai protinga 
tina kuri turi ‘linksmą šeimyną.-- * . 
Ilgos miego’ valandos,’ žaidimai - į 
lauke ir “prisipildymo stotis,” ku- 
rioj gauna maiši ingą valgi, veikė • 
išvien tos šeimynos sveikatai. ,

Per idtisns 19f aMos "ŽVAIGŽDE” trokšta ir 
jums nušyiČstrkiaidžtas dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijij Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų 

-Viešpaties;--------------------- - - —:_____ _ ________ _ -
“Žvaigždes kaina metams — 10 litų, o užsa

kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 Ii- 
‘ tus metams.

Adresas: "žvaigždės” Redakcija, Jesuitų Utenai, 
Kaunas, Lithuania.

t

Kongresas pripažino ir buvo Įteikti Garbes medaliai dviem 
lakūnam perskrydusiem šiaurgalį, gegužes 9, 1926.

Komu Smetoninė Zupė

2 puodukai evaporated pieno
2 puodukai vandens•_
1 dėžė kornų
3 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
2 riekės svogūno
1 šaukštaukas druskos
Į šaukštuko pipirų.

Sukapok kukuruzus (kornus) vi
sai smulkiai; virk su svogūnu ir 
vandeniu penkioliką minutų. Duok 
Į stalą su džiovimais arba pop-kor- 
nais.

\ Virtuvės Patarimai

Duodant kantalopą duok su le
du apdėtiUaplinkub-o ne viduj, 
nes viduje ledas tirpdamas' suga
dina skoni.

Niekad nedžiovink granito indų 
prie ugnies arba kur eina karštis, 
nes nuo šilumos jie plečiasi ir Tūž
ta. Iššluostyk tik su skaruliu.

Sulaikymui alyvų aliejaus nuo 
sugižimo, Įdėk jių kelis šmotelius 
enk raus. Cukrus užlaikys aliejų 
gerame stovyje, ir šviežiu:------------ -

Naminiai Pasigelbėjimai

Pirm padėjimo drapanų ant il
gesnio laiko, padėk jas- lauke ant 
saulės per dieną ir paskui išdul
kink kiaurai. Saulės karštis už
muš visus peni kiaušinėlius kokie 
susirinko drapanose.

Vansitart- - Niloni, • 1 ’ointis 
Niuso ir Anglų . .Dklmenų 
B-vių Sąjungos (liridctoripi 
Stbdflcrtas ir Kerteras: 

'/Mūsą J, operatorių išsimi 
lininio dėka, vieJ;o iir val
džios neprašome, tiktai pra^, 

. šoine reikimui laisves ir ne- 
sikišti į vidaus koperatyvii 
reikalus. Nenorime iš val- 

; ?* d žios paramos ir sasirttpin-
Inme, jei parama 'liūtu tei- 
kiama.”

Vokiečių-kredito kopera- 
. rijos tėvas Šulce-Deličas 
iiravcdė savistovumo dėsni 
ir buvo didelis valdžios i ko- 

~ peratyvų reikalus kišimosi X- t '

priešas ir neprileisdavo jo
kios piniginės paspirties iš 
valdžios jaisės. Tuo tarpu 
buvo didelis patriotas, moš- 

' ‘dkmns ’tvrrtns valstybei - pa 
grindus, gerindamas viduri
nio luomo būvį.

Dešiniosios koperacijos vy
riausiojo komiteto pirmi
ninkas D. Trimakas yra pa
reiškęs valdžios orgjanains. 
prašydamas koperatyvų vei- 

! kinftiilaisvūs, duodant, jiems

Garsioji buv. Sleževičiaus g; 
kabinėto deklaracija, pa- ,v 
skirsčiusi koperatvvus i n 
“neiti-alius’ ’ir “partinius,” 
pasižadant vienus remti, o ^si 
kitus smaugti, privedė pi-ie u 
liūdnų pasekmių. Kairieji !v 

» arba ‘*nvitralūs” koperaty- T 
vai taip Įsismagino, kad jd< 
šiandie priėjo liepto galo. Į K 
LaikydaaUesi s<M:ialistinės v; 
valdžios malone ir šiandie t; 
taikosi ją gauti iš tautinės įk; 
valdžios. Anot gandu, jei |ji 
šiandie atsisakytų valdžia si

— “nepartinius” koperatvvus n; 
remti, tai žemės ūkio kopi'- ct 
ratyvai neišbristųįminkios si 
padėties, likviduotųsi. Jų gi 
ekzisteneijai reikalingi keli p

- —milijonai. Bet kuriam lai- k-
kili tų kelių milijonų užtek-p 
tu? Per septynerius savo it< 
gyvavimo metus be jokios si 

-tvarkos ir plano išsklaidė a- g 
. pie 60 milijonu, prašomų :l 

kėlėtos j milijonų teužtektu 
keliems mėnesiams. n
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Korporalas Hugh M. Lamont, 
Kanados karališkos policijos 
narys paskirtas prie naujos 
Kanados legacijos Washingto- 
ne, kaipo informacijų raštiniu-, 
kas.

ikolu ir Tapo-1 - •į .. .1 mciui mirus.

ATIONOFLABOS 
ofUce at Boston, Masą

Anglijos diplomatijos lai
mėjimas ir Sovietų prakiši- 
?naSl f 1 ‘

rehcijoje, 
šiomis die 
sirašo po p 
ni j a žada pj 
je ateity.

Lietuv. Vyčių Ekskursija

LIETUVĄ
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Act O. CnMbet 8.1MT, authorizeg on July 12,1918**

SUBSCRIPTION RATES:
•• • • .*<.£440

aaO M/taxri)s 
cotatriea yeariy................ >5X0
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_ Čang-tso-Lin, ir tas jau ne-

tokedu. Anglija ir Franci- 
ja tpoinet pasirašė, bet Ifa-

Japonija 
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syti,
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*^7 1 ‘D A R BININKAS”
fi86 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Pradžioje Sovietu vadai 
gyrėsi padarysią perversmą 
visose Europos šalyse, su
griausią kapitalizmą ir įve
siu sovietus, Tos svajonės 
neišsipildė. Nesugebėjo su- 
bolševikinti net mažytes Pa- 
baltės valstybės. Nieko Eu
ropoje nepešę bolševikai nu
kreipė savo energiją Azijos 
link, tečiaų ir čia sekasi ne
kaip. Net ir toks sulygina
mai silpnas, kaip Mandžūri- 
jos banditas — maršalas

f
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priMaoso ponŲ luomui. Kuomet raidžia yra tiesioginiai, ar ne- 
f tiesioginiai turtuolių rankose, kaip pav. Jungtinėse Valstijose, 

vadiname ją plutokratija. Kuomet vienas, ar keli žmonės pa-, 
bia valdžią^—sakonre, Imdrtai yra diktatūra. Pastarais ke

taus metais atsirado dar luomų diktatūros. Rusijoje yra mies
to proletarijato diktatūra, Italijoje smulkių buržujų diktatū
ra. Rusijos diktatūra vadinasi bolševizmas, Italijos diktatūra 

fašizmas. Visų viršminėtų valdžių ypatinga žymė yra ta, 
| kad jos NEPAISO ŽMONIŲ DIDŽIUMOS SUTIKIMO. Joms 

■ūpi asmenų ar htomo, bet ne visuomenės gerovė.^žinoma, jos 
visos pasisuko ieškančios visuomenės labo, bet taip nėra.

Pagalios demokratija vadiname tokį valdymo būdą, kur 
ia nepriklauso nei nuo vieno, arba kelių žmonių, nei nuo 

amo, ar bent katro visuomenės sluogsnio, bet gauna sankciją, 
žte kitaip sakant galią, nuo visų piliečių tam tikra demokra

tine tvarka. Demokratinė valdžia tegali gyvuoti TIK VISUO
MENEI PRITARIANT.

Ar, ir kur yra šiandien demokratija? Gal nustebinsime sa
vo skaitytojus, bet tinime pasakyti, kad jos dabartiniais lai
kais beveik nėra. Sakysi, skaitytojau, kad mes gyvename de- 
-mokratingiausioje šaly, Jungtinėse Valstijose. Taip, paviršu- 

| tiniai jos atrodo labai dėmokratingos: tik renka, tik renka. 
| Renka prezidentą, renka kongresą, senatą, lęgislatūras, guber- 

r natorius, majorus, didžius ir mažus valdininkus? Berods jei 
kur, tai jau čia tikrai yra žmonių valdžia, demokratija. Plavir- 
šutinūū — taip! Ainerika yra demokratingiausia šalis pasau- 

- ly! Esmėje tečiau Jungtinės Valstijos yra plutokratingiausia 
, šalis pasauly. Jungt. Valstijas valdo Wall Street, kitaip sa- 
t kurt turtuoliai. Kadangi demokratija yra madoje, tai jie pa-. 

vferšutiniai ja užlaifa), duoda žmonėms pažaisti; su rinkimais ir 
jiems išrinkti kapitalistų pastatytus kandidatus. Pas- 
laikais jie pradėjo taip begėdiškai berti pinigus savo 

kmdidatų rinkimams, kad federalis senatas buvo priverstas 
iŽmesti keletą ‘ ‘išrinktųjų’ ’ senatorių. Amerikos spaudos nuo- 
ūtonės yra lygiai tokios, kaip tų, kurie duoda jai skelbimus, 
& JT. kapitalistų. Taigi ir per spaudą ir kitokiais, propagandos 
ir papirkimo būdais kapitalistai taip paintekmėja į rinkimus, 

ad veik visuomet yra išrenkami jų žmones. Demokratija yra 
žodis susidedąs iš dviejų dalių: demos—liaudis ir 

valdytu Taigi demosui—liaudžiai kapitalistai palie- 
k rinkimų darbą ir džiaugsmą, o sau pasilieka kratiją^-valdy- 

per sumulkintos liaudies išrinktuosius atstovus. Paviršu- 
pas mus yra demokratija, bet esmėje mūs valdonai yra

f

t.

roo Antradienfe^ovo 15 dienų, t&2$ ■

>

Iškilmingai ir džiaugs-uos buvo mano laikomos at- 
imingav plevėsavusi tailtos minimui ir- būčiau ligšiol iš- 
l vėliava 16 vasario, ryto me--laikęs, kad ne bolševikai, ku- 

~ vasario laikinosios so- ‘tie 1919 metais mane su-
. ' stinės gatvėse juodu kaspi- 'areštavo, iškratė Komiteto

it?:?: nu Parišta liūdnai suplevė- [archyvą, visą tvarką suardė 
ir tas istoriškas plunksnas 
kažkur nudėjo.

Nepriklausomybės aktas 
buvo, pasirašytas^LG vasario 
vakarą.

Ir reikia tokio supuolimo! 
Lygiai devyniems metams 
praslinkus tas žmogus, d-ras 
Basanavičius, kursai žadino 
tautos dvasią, gaivino ją ir 
paskelbė savo Tautos laisvę, 
tą pačią dieną ir beveik tą 
pačią valandą miršta, palik
damas jau gerokai paūgėju
sią, nes 9 metų, Liętuvos 
valstybę.

Skaitlinė “9” pas lietu
vius yra tarp kitų skaitli
nių daugiau pažymėta. Sa
koma : devynios galybės, de
vynios pėtnyčios, devyni 
mieliausieji, trejos devynios, 
trauk tave devyni ir k.

Tautos Tėvas, taip bran
ginęs lietuvių papročius, ir 
pasimirė tikrai lietuviškoje 
skaitlinėje, devyneriems ne
priklausomybės metams pa
sibaigus.

Kai kas, pašiepdamas lie
tuvius, sukūrusius po vo
kiečių okupacija ii- jųjų glo
boje esant nepriklausomą 
Lietuvą, vadindavo tai ne- 
normaliu įvykiu ir sakyda- 
vo: tas perankstyvai ir* sun
kiai, beveik operacijos pa
galba, gimęs kūdikis neaugs 
—Lietuva neišsi^ystyš į val
stybę. —Blogi] žmonių liežu- 

__ viai niekais nuėjo. Lietuva 
jau išsivystė, ir paūgėjo, ir 
savo kojomis vaikščioja, ir 
net nuo savo priešų apsigin
ti moka. Lietuva ir -savo 
Tėvui mirus gyvuos.—“R.”

Kan. P. Dogelis

“Katalikas, kuris galėda
mas neremia katalikiškos

. a1^1 savo reikšdama gedulą Tau- 
Tėvui d-ruį J. Basana- 

. v ivičiui mirus. -
rašyti artimo-1

as; reiškia^ kad j Istoriškąjį Lietuvos Ne- 
įei-Sovietai pultų Rumunus priklausomybės aktą 16-11- 
ir kesintūsi paveržti Besą-*1918 m- pasirašiuiss pirmo- 
rabiją, viršminėtos valstijos ie vietoje Dr. J. Basanavi-

belabai paiso sovietų galy
bes. Faktas, kad jis pa
smerkė mirtin keletą? sovie
tų agitatorių, turi nemažos 
reikšmės.

Šiaip ar taip, bolševikų 
propaganda labiausiai neti
ko anglams, kurie turi dau
giausiai kolonijų Azijoje. 
Suprantama, kad Anglija 
veikė kiek galėdama prieš ; 
Sovietų propagandą ne tik ' 
Azijoje, bet ir Europoje. 
Pilnai patikėtinas daiktas, 
kad Anglai darė ir daro 
spaudimą į Lietuvą ir Len
kiją, kad jodvi susitaikinti] 
ir sudarytų bendrą frontą 
prieš bolševikus?

Šiomis drenomis—bolševi
kus ištiko skaudus smūgis. 
Čia irgi neapseita be Angli- 
os įtakos. Dalykas tame: 

1918-ais metais Rumunijos 
cariuomenė užėmė pirma 
tusi j ai priklausiusią Bfesa- 
rabiją. ‘Pradžioje buvo pa
žadėję iš ten pasitraukti, 
bet pažadų neišpildė, nes 
Besarabijos gyventojai esą 
didžiumoje rumunai. Rei
kalingas buvo didžiųjų val
stybių pripažinimas ir ga
rantija. 1920-ais metais An
glijos, Francuos, Italijos ir 
Japonijos ambasadorių kon
ferencija.* pripažino Rumu
nijai- Besarabiją ir pasiža
dėjo ateiti jai talkon, jei 
Rusija kėsinsis atimti Besa
rabiją. Kad ši sutartis į- 
eitų galčn, buvo sutarta, kad 
bent trys iš viršminūtų vai , 
stijų turi pasirašyti po pro-

• V

Taigi kas svarbiau? paviršutinė demokratijos išvaizda— 
forma—ar jos esmė? kitaip tariant, jos rūbai, ar siela? Nėra 

kalbėti, kad demokratijos forma—rūbai nieko nereiškia 
trūksta esmės—sielos. Ką reiškia pav. Italijos parla- 

? Ar jis buvęs, ar nebuvęs, visvien tik Mussolini vienas 
do ir tik savo nuomonių tepaiso. Italijoje demokratijos ne- 

kuomet jos esmė dingo, nors formos dar ir yra užsiliku- 
n kitos vėl pusės kaikurie Amerikos miestai pasisamdo 

taip vadinąmą City Manager, t. y. Miesto Šeimymnką ir 
jam^eunynifikautimfešte/Jisyraiyg koknaJe»O73Pt" 
čia demokratijos forma nėra išlaikyta, bet užtat demo- 
esmė yra, nes tas manageris ne^pats miestą užkariavo 

žmonių norą, bet tapo pačių žmonių per jų atstovus pa-

pasižada ateiti Rumunijai ĮČius, istoriškosios dienos su- 
talkom Čia;neužginčijamas-.kąktuvese 16 vasario 1927 

m.pasimiiė.
Istoriškasis asmuo Dr. J. 

Basanavičius tikrai nepa
prastai yra miręs.

Koks. įdomus skaitlinių 
supuolimas!

Man, buvusiam anuo me
tu Lietuvių Komiteto Vii-’ 

' niuje sekretorium, arti sto
vėjusiam visų svarbiųjų gy
venimo įvykių, dabar tie į- 
vykiai darosi dar įdomesni 
ir reikšmingesni.

Lietuvos Taryba 16 vasa
rio 1918 m. susirenką Moks
lo Draugijos namuose pas 
d-rą J. Basanavičių į savo 
nepaprastą posėdį. . Tary
bos nariai beposėdžiaudami 
pas d-rą Basanavičių men
kai tėįkūrentuoše kamba
riuose sušalo. Iš ten bėgo 
d-ru Basanavičių vedini į 
Lietuvių Komiteto butą, Di
džioji g-vė Nr. 30. Pas mus 
buvo šilčiau ir jaukiau. 
Kambarys nepereinamas, i~ 
zoliuotas nuo svetimų gy
ventojų. Čia gerbiamiesiems 
svečiams buvo patiektos 
plunksnos taip svarbiam ak
tui pasirašyti. Tos plunks-

ATVYKSTA LEONARDAS 
ŠIMUTIS.

Kovo 18 d., laivu “George 
Washington” atvyksta .Lie
tuvos Seimo atstovas, senas 
amerikiečių visuomenės dar
buotojas, buvęs Federacijos 
Vice-Pirmininkas p. L. Ši
mutis. ' .> '

Kadangi p. Šimutis kuone 
metus laiko darbavosi Lie
tuvos Seime ir turėjo pro
gos arti susipažinti su vi
dujine Lietuvos padėtimi ir 
kaipo buvHsis Kaune lap
kričio 21 d. laike gaišios ex- 
komisaro Požėlos x< tikrosios 
demokratijos” nagaikų iš
mėginimo ant valstybiniai 
nusistačiusiu studentų gal- 
------ -  giedojimą tautos him-

BALTIKO AMERIKOS 
LINIJOS

Laivu

“IITUANIA”
.L __ __

no, taipgi mačiųsis, kaip 
tautos laisvės gynėjai — ka
riuomenė tuos ex-komisarus 
sū visomis’ jų nagaikomis 
pavarė šunims šėko pjauti, 
taigi kupinas įvairausių ir 
tikriausių žinių iš mūsų 
gimtinės Lietuvos.

Beabejo gerbiamas dar
buotojas sutiks aplankyti 
lietuvių kolonijas ir ameri
kiečiai turėsime progos iš
girsti tikriausių žiniu/ipie 
du istorinius LietifVos įvy
kius, būtent:

“Tikrosios demokratijos/’
: lapkričio 21 d. studentų.na- ikuogeriausiij/šekmių. 
gaikomis plakimą už giedo-

j imu tautos himno ir gruo
džio 17 d. nekruvinos revo
liucijos įvykius.

Tikimės gerbiamas dar
buotojas tą viską prie pir
mos progos mums papasa
kos.

Savo seną darbuotoją Fe
deracija sveikina ir linki

.____spaudos* neturi teisės vadin-
Fed. Sekretorijatas tis geru  ̂Bažnyčioj vaiku!”

Išplauks
BTRžELIO-JUNE 14, ’27
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Iš New Yorto-

TIESIOG! KLAIPĖDĄ 
Važiuokit šj pavasarį į Lietuvą 

-su Amerikos lietuvių jaunimu.
kur jaunimas, ten gyvumas, ten 
smagumas. Išpildykit tuos širdies 
troškimus, pamntykit savo Tėvy

nę. brolius, seseris ir gimines. Ką 
akimis žmogus įmina to, (ai amži
nai neužmiršta.

Kainoe^štačiai j KlaipMą : 
Trečia klesa ................ .$107.00
Turistinė trečia ...... .$117.00 

Kainos j Klaipėdą ir atgal: 
Trečia klcsa...............$181.00
Turistinė ...................... $1!X5.00

Revenue tax ir head tas 
atskiriura.

Augščiau minimos ekskursijos 
reikalais kreipkitės pas savo vie
tinį agentą arba tiesiog pas:

IJALTIC AMERICA LINE 
8-10 BriOge Su. New York. N. Y.

MINISKIipABilimEKLAIIOA - visa Lietu- i Cii 1<r>U M-i«lrvnT0'
z . . Kaimynų, ± asaiuimo Kaio metu, kai visa metu-Įsai, pasirasę liciMis nK-m'SĮ 1920 m. Maskvojc tai-

sišlieti.prie kurio nors iš savo trijų didesniųjų Įbes —Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva. Ru-

Skaityta 1927 m. vasario 2ūd.
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pranta pamatinius užsienių politikos reikalavi
mus. Jų tėra du: „ < *1

v~

kad Lietuva artimesniais ryšiais — politiniais 
bei ekonominiais — susirištų su ja. Vokietija su
tikdavo tiek pripažinti savarankišką Lietuvą, 
kiek ši siusi rištų kalbamai šiais j yšiais. Bet dėl 
sostines Vilniaus, pradėjo kilti jau ginčų. Vo
kiečių 1916 pripažinti nepriklausomi Lenkai jau 
1918 m. pradeda dorotis su jais, kad Vokiečiai 
pripažintų Vilnių jiems. Jie reikalavo tik Vil
niaus todėl, kad apie visos Lietuvos jiems atida
vimą rtegalėjo būti nė kalbos. Gi po suirimo Vo
kietijoj Lenkaijnčgino paimti visą Lietuvą gin
klais 1918 ir 1919 m., o kai tas jiems nenusisekė/ 
tai ]>asitonkiUo Vilniaus su Gardinu užėmimu. 
Iš kitos pusės Lenkai, išnaudodami' Vokiečių 
baubą, Europos Vakaruose skelbė nuolat, kad 
Lietuvoje valdžios nesą lietuviškos, ji esanti pa
statyta vokiečių ir besilaikanti tik per vokiečius. 
Išėjus gi okupantams vokiečiams, ji subiresianti.

UŽSIE^IŲ POLITIKA

Dabartinės vyriausybes priešaky tenka atsi
stoti vėl tiems žmonėms, kuriem lemta buvo pir- 
m6se eilėse stovėti ruošiant, skelbiant ir įku
riant nepriklausomą Lietuvą. Jiems pasitrau
kus iš šių vietų, teko jas užimti visoms kitoms 
Lietuvių partijoms bei srovėms.^ Visa tai užė
mė apie JO metų. Per tą laiką buvo mėginama 
visaip.nukreipti Lietuvos užsienių politiką. Ne
nusisekus vienam mėginimui buvo laukta, kad 
ateis IAetuvoje nauji žmonės ir gal atųeš naują 
kryptį politikai. Dabar nebegali būti vietos^vil- 
tims susilaukti ką norint dar nauja, neišmėginta 
Lietuvos užsienių pol itikoje. Dabar visi turi pri
pažinti, kad visos lietuviškosios partijos, nuo pa
čios dešiniosios iki pačios kairiosios, vienaip su- Lenkų propaganda padarė tagalo daug žalos lie-

sos*
tinę Vilnium,

• I

2) Lietuva negali įeiti į jokius ypatingus ar
timesnius ryšius nei su viena kaimyne didele val
stybe. Už šią polįtinę programą stovės visi lie
tuviai bę parijų skirtumo; kaip vi^iAs. žn^ogus.

Pirmoji šios programos pusė neberanda di
delio pasipriešinimo dargi svetur: Lietuva galin-

• .... ♦ 
ji svarbi ne demokratijos forma, t y. nesvarbu, ar val- 
Jeimas bus renkami šiokiu, ar kitokiu būdu, bet demo- 
esmS, t y, kad valdžia ir Seimas priklausytų ne nuo 
ar luomo, tat tarftų visuomenes sankcijų, kitaip sa- ti būti atskira Valstybe, galinti turėti sau net 

įtarimų. . ’. -
*

t

'■*' ?- sostinę Vilnių, bet tokiu atvejų ji prh
. f - - - J?
• ...

K ik*

tuviams. Lenkai trukdė kiek galėdami pripaži
nimų TJ vos de facto ir de jure. — Kitoniškiau 
susidėjo ir ęsi santykiai sjl Rusais. Kai tc- 
"kai rudenį 1917 m. valdžią paėmė komunistais tai 
jie, kad ir pripažino teorijoje, jog kiekviena tau
ta gali išeiti iš Rusijos suverenumo, pasiskelbusi 
nepriklausoma, bet praktiškai pripažinę buvo 
naudotis šiųja teise vienam proletarijatui. Iš 
t|n ji] kova su kitomis, ypač, mažomis tautomis, 
jeigu j°s nesiskėlbė sovietų reįniblikomis. Ga» 
vę paspirties iš Vakarų,, šios naujos valstybė^ 
ginklais apgynė savo nepriklausomų likimų.

mūšiuose su Lenkais, besitraukiant, pastarie
siems iš Vilniaus, Gardino ir besiruošiant apleis
ti Varšuvą, leido paskelbti Lietuvos ir Gudijos 
Raudonąją Sovietų Respubliką su žinomais 
Kapsuku-Angariečiu priešaky, visai nepaisyda
mi Lietuvos valdžios protestų. ’

Vokiečiai, Lenkai, Rusai — tai juk senai 
mums žinomi Lietuvos istorijoje veiksniai, su 
kuriais mes turėjome daug susidūrimų ar tai 
priešiški], ar tai draugiškų. Su visais jais susi
dūrė ir atgimstanti nepriklausomam gyvenimui 
naujoji Lietuva. Bet be jųjįi kartą atsirado nau
jas didelis veiksnys — Europos' Vakarai, kurie 
rėmė bękovojanČias už savo laisvę Pabaltos tau
tas. iš pradžios silpnai tikėdami, kad jos liktų 
nepriklausomos, lx*t norėdami sunaudoti jas ko- i 
vai su bolševizmu. Tikėtasi Vakaruose, kad bol
ševizmas busiąs Įveiktas, Rusijoje įsiviešpatau
sianti demokratinė tvarka ir tada pakraščių val
stybės geruoju ar bloguoju turėsią grįžti Rusi
jon atgal su platesne, ar siauresne autonomija. ’

Tokiomis nplinkybemiš riatiTralu"*Wų l>uvę 
susijungti arčiau visoms Pakaitės valstybėms. 
‘Bet čia neprašalinama kliūtis pasirodė Lietuvių 
ginčas su Lenkais, kuriuose Lietuviai mate pa
vojingesnį savo nepriklausomybei priešą, nei iš 
bolševikų pusės. Gi Latviai su Estais tuomet te
galėjo matyti pamatinį sau priešą bolševikus ir 
be to Vokiečius, prieš kuriuos iiatųrahis sąjun
gininkas buvo Lenkai. Tas trukdė ir iki šiai die
nai trukdo Pataitės kraštams sui
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kirkužė

leidžiamos jau nuo va

TEATRAI
*

2 aktų komedija; parašė S. Tarvyd
- trijų veiksmų komedija. Parašė

— mėginimą pradėti 
visos nepriklausomos 

aplinkiniu keliu.

Šis yra vienas iš pirmųjų paveikslų nutrauktas laidotuvėse mirusio Japonijos impera
toriaus, kuris pasiekė Jungt. Valstijas. Parodo pasirėdžiusius sulig Japonijos papročių 
sauliečius ir mėnesiniečius su vėliavomis procesijoje iš Asakawa stoties į mansoleum’ą. 
Sauliečių vėliava dešinėje.

GILIVKINGAS VYRAS
ELGETŲ GUDRUMAS 

rijų Juozukas___ _
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą: parašė Seirijų Juozukas
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI

’ Jėzaus Kristaus.
SNIEGAS—Drama 4 aktų
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų
ESUMAS—3-čia dalis dramos

Kun. L. Vaicekauskas___  _________
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.______ v .^Į
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo- 
• nas Tarvydas_________ 1_________________________________  M
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas Ž8 
DRAMOS : ljLOtrrnana; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų; parašė Jonas'farvvdaš * . —~.....  ją
VAIKŲ TEATRAI: dalis I: 1) Pagalvok ką danai; 2) Jono lai- , 

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N. 11
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanakaa 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N. . ; ' -M

MALDAKNYGtS *.
PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais fe t&l

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taq
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston, Mai

atėjimas ir gyvenimas ant žemės
Vaidinimas su gaijdoreis_______ 4

Vertė Akelaitis ____ . .
pav. Ve%tė J. M. Širvintas j 

G4ms Tautos Genijus.” Parai*

. Nuobodu buvo sėdėti pra
garo ofise Liucipieriaus be
laukiant. Pradėjau dairy
tis, ar kur nėra literatūros. 
Literatūros jaesimatė, bet 
patėmijai keletą smaluotų 
laikraščių. Paidomavau pa
žiūrėti. kokie tie laikraščiai. 
O-gi žiūriu veik visi gerai 
man pažįstami. Žymiausio
je vietoje Chicagos /‘Vel
nias.” Matomai velniams 
patiko vardas. Netoli guli 
ir Brooklyno “Nelaisvė.” 
Ten pat ir Bostono “Valka
ta” su “Sudarką,” “Šakė” 
ir daug kitų gyvų ir miru
sių gazietų. Netoli sėdėjo 
klerkas. Paklausiau, ar ne
turi katalikiškų laikraščių. 
Pasižiūrėjo į manę baltom 
ir smarkiai papurtė ragus.

Bevartydamas gazietas la
bai nustebau užtikęs iškar
pą iš vas. 26-os d. Broekton 
Baily Enterprise. Na, ką ji 
čia dabar daro—sakau sau. 
Perskaitęs neiškenčiau ir 
balsiai nusikvatojau. Sužiu
ro į manę klerkai-velniukai. 

“Gal Tamsta ir su mumis 
pasidalysi savo geru ūpu” 
— prabilo vienas storulis, 
biesas.

Nieko nesakydamas paki
šau jam “Enterprise’o” iš
karpą. Permetė ją akimis, 
šyptelėjo bemurmėdamas: 
Opening services of New 
Methodist Church. Hm... 
hm. ..hm... The singing 
a nd speakėrs will follow the 
service. Among those sche- 
duled to speak are... hm... 
hm... hm..., editor of “Ke
leivis”: S. Michelson, editor 
of “Sandara”: K. Paulaus
kas. *

“Ar iš to Tamsta juokie
si” paklausė manęs. “Tai 
ir kas ? bene judviejų liežu
viai iškris iš burnos, jei pa- 
prvČvs Metodistu 
je?”

►
“Liežuviai gal 

‘ kris,” tariau, “bet 
su jų “tikėjimu?’

Mūsų senasis Vilnius lau
kia vėl tikro lietuvio vysku
po, kad ten veikiausia pasi
baigtų lietuvių skriaudos ir 
skausmai. Žiaurūs okupan
tai to neleidžia.

Taip kaip Jurgis Radvi
la buvo istorinvs Lietuvos 
pirmasis lietuvis kardino
las, taip dabar atgimusios 
Lietuvos - pirmuo j u kardino
lu, nėra abejonės, kad būtų 
dar kiek pagyvenęs, būtų 
tapęs a. a. Jurgis Matulevi
čius, kaip didelio mokslo, 
gabumo ir pavyzdingo šven
tumo žmogus.—“Rytas”

1387 m. lietuviams apsi
krikštijus Vilniaus kr. ki- 
taisTnetais buvo paskirtas 
pirmasis Vilniaus vyskupas 
Andrius Vosylius, kuris ge
rai mokėjo lietuviškai kal
kėti, bet tautybe jo nėra ži
noma. Antruoju buvo pa
skirtas vyskupas lietuvis Jo- 
kūkas Plikiu. Trečiuoju Vil
niaus vyskupu buvo paskir
tas 1408 m. lenkas Mykalo- 
jus*Gorzkovskis. Toliau bu
vo Vilniaus vyskupais ski
riami įvairūs lietuviai ir 
lenkai, bet vėliau įsigalė
jus Lietuvoje lenkybei daž
niausia vyskupais patekda
vo tik sulenkėję lietuviai ir 
lenkai, kurie lenkino mūsų 
kraštą. Geriausieji lietuviai 
Vilniaus vysk, buvo: Motie
jus Trakiškis, paskirtas 
1421 m., didelis lietuviu tei
siu ir kalbos gynėjas; Vai
tiekus Taboras, paskirtas 
1492 m., labai atsidavęs baž
nyčios ir tėvynės reikalams; 
Jurgis Radvilu, paskirtas 
1581 m., didžiojo Lietuvos 
kovotojo Radvilo Juodojo 
sūnus, vėliau šventojo tėvo 
paskelbtas kardinolu’, žino
mas mokslo globėjas;-Bene
diktas Vainius (žemaitis), 
paskirtas 1600 m., kuriam 
rūpinantis buvo pripažintas 
šventuoju Lietuvos karalai
tis šv. Kazimieras; arkivys
kupas Jurgis Matulevičius, 
paskirtas 1918 m. kankinys 
uz liefuviuteisešViluiuje, 
kun 1925 m. lenkai iškeldi
no iš Vilniaus, kuris dabar 
mirė. Jis buvo iš eilės, ben
drai imant, 38-sis Vilniaus 
vyskupas ir pirmasis atgi
musios nepriklausomos Lie
tuvos Vilniaus vyskupas. 
39-ju Vilniaus vyskupu bu
vo paskirtas 1925 m., tuo
jau mirnsis lenkas arkivys
kupas Ciepliakas ir dabarti- 
niuoju, būtent, 40-ju Vil
niaus vyskupu yra arkivys
kupas Jalbrzikovskis, senai 
išvirtęs i lenkus iš suvalkic- 
čiu lietuvių, duRTiš lietuvių 
persekiotojas ir nėapkentė- 
jas.

Pavasaris artinas ir dau
gelis Amerikos lietuviu ren- »
ginsi važiuoti į tėvynę, Lie
tuvą, pamatyti savo tėve
lius, brolius ir seseris, savo 
gimines ir Lietuvos grožy
bę .

Amerikoj dažnai’ pavasa
rį žmonės išvažiuoja keletai 
savaičių į įvairius kraštus, 
kur praleidžia šimtus dole
rių- dėl vadinamo “good 
time.”

Birželio 14 Baltic Anier- 
ican linijos laivu “Lithua- 
nia” išplauks Vyčių ekskur- 
sija tiesiog i Klaipėdą. .Eks
kursijoj galės dalyvauti ir 
pašaliniai / lietuviai, kurie 
nepriklauso prie Vyčių or
ganizacijos. Bus galima mir 
važiuoti į Lietuvą ir praleis
ti kelis mėnesius už beveik 
tiek, kiek atseitų atostogos 
Amerikoj.*

Lietuvos Vyčiai sportinin
kai dalyvaus ekskursijoj ir, 
be abejo įvairins kelionę vi
sokiais lošimais. Ant laivo 
bus galima šokti lietuviškus 
šokius, kuriems grieš puiki 
orkestrą. Visi būs gražiai 
primti ir viskas kelionei pa-

Kurį iš savo giminių myli 
daugiauisai?. ■

Už vis? labiausiai myliu ma
no pačios vyrą.

’ - PGEZIJA. DAINOS IR EIL£S
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________________
BLAIVININKU HIMNAS—Česlovo Sosnausko ___ _________
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_____ _
ŠIŲ NAKCELY ______________________________________ ’
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_______________________________
VAI AŠ PAKIRSČIAU______________________________ ________
UŽ ŠILINGĖLĮ________________________ ___________________
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ_______________ ____________________
LIGHO (latviška)___________________________________________

rūpinta. Valgis geras, kam
bariai švarūs.

Ekskursija važiuos kaip 
viena didelė šeimyna, nes 
laivas paimtas vien Vyčių 
ekskursijai.

Klaipėdoj lauks priėmimo 
Komisija, kuri susidės iš 
žymių Lietuvos veikėjų.

Po įvairių iškilmių. Klai
pėdoj Amerikos Vyčiai va
žiuos į Kauną dalyvauti Pa
vasarininkų Kongrese, .ku
ris tęsis per kelias dienas. 
Po to Amerikos 'sportinin
kai. susikirs su Lietuvos 
sportininkaisĮvąiriais žai
dimais Lietuvos Olvmpia- 
doj, Kaune. Sportininkai 
tada varys maršrutą po di
džiausius Lietuvos miestus.

i *

Organizuokime jaunimą, 
rengkimės dalyvauti šioje 
milžiniškoje ekskursijoj;

Dabar laikas pasirūpinti 
vizomis ir pasais. Nelauki
te, paskutinės dienos, nes ta
da bus per vėlu.

.Valio! , i Lietuvą, mūsų 
numvlėta tėvvne!

. . Lazda

vo,' kad Lietuviai, nustoję vilties gauti Vilnių,“ 
apsipras-su savo likimu, ii'., pradės, santykius su 
Lenk i j a. N ogalė j imas pakeist i faktiną padėtį 
ir viltis priversti Lietuvius užmegsti ryšių su 
Lenkais vedė prie Vilniaus pripažinimo Lenki
jai. 1923 m. Klaipėdos pripažinimas Lietuvai 
specialinėmiš sąlygomis rodėsi duosiąs gerą įna- 
gę spirti Lietuvius, prisinietus ekonominiais ar 
tranzito reikalais, ištiesti Lenkams ranką. Tran
zitas rodėsi galįs vilioti Lietuvius tuo, kad duo
siąs i>elno. Be to palengvinti santykiams su Len
kais užmegsti galima tuo, kad Lietuviai .gali 
reikšti iškilmingiausiu būdu, jog jie neišsižada 

į savo teisių į Vilnių ir niekadosneišsižadės. Pats 
tranzitas galis reikštis sielių plukdymu Nemunu, 
o kad tai būtu galima daryti, reikią įsileisti Lie
tuvon, 1)0 ko kito, Lenkijos konsulą, ar bent kon
sulam agentą. Tai Kopenhagos-ir Lugano dery
bų išdavos. Lietuvos visuomenė, gyvybės instink
tu vedina, pasmerkė šias visas derybas, nėščia 
ji mate — ir ne Jie pamato 
spręsti jau ne Vilniaus, o 
Lietuvos likimą

_ Tuo pąči.u.jnętu, kai mėginta privesti Lietu
vą-prie užmezgimo santykių su Lenkija,‘Vakarų 
ir Vidaus Euroj>oje eita ir prieita prie susitari
mo, kuriam duotas Lokarno vardas. Daug nu
sidžiaugta visame pasauly dėl to susitarimo, ku
ris laisvu noru pasirašytas ten tarp didžiųjų ir 
kitų valstybių. Nespėliojant kokis rytojus lau
kia Lakamo sutartį, reikia pastebėti, kad Euro- 
,p<»s Rytams ji-atnešė nemaža nerimo. Atsisaky
mas Vokietijos nuo pat derybų pradžios pripa
žinti jtejtytij sienas, taip kaip ji pripažino sa-

ĮV AIRIO S KNYGOS
MANDAGUMAS- Įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 

visuomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A. Staniukynas.... .........20c. •
APIE KATALIKU TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos *.

privalumu, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel.__________________________________30e.

TRETININKŲ* JUBILIEJUS—700 metų, sukaktuvėms paminėti
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų Įstatai__  8c.

HUCKLEBERRY ITNNAS—labai įdomi apysaka________ ______75c.
PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims ją asmeninia

me, šeinfyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun.
V. Kulikauskas_______________________________________________15e.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila___________________________ ________ ______________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsą išel-'™. 
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. T urnas_________ ,50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. - Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.______ ____ _______ 40c.

TRUMPI SKAIJYMĖL1AI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas._______________ 45c,

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c,
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 mėtį’

Parašė P. Žadcikis. - v-,—- - '■ ’ į TBc.
/ i

GERUMAS—aprašymas apie ‘ gehūrtą pčK Tėvą 'Faberą-Fffipin#***'
Vertė Kun. P. L.____________________________ _—_------- ---------- jSfc

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikofekj *
parengė S. Kaimietis_______________ ________________________ i___J5e«

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS—
a p y s a k a_________________________________________ —------------_15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun.
T. Žilinską s_..... ----------------------------------------------------------------------- —10c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Šaurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio_________________________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_______________________________25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui___________ _50c.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas___  ___15c.

i *- 4 * j . p - o*-

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje______________________ _______ 2--------------- ---------- —_15t.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis. ..... ....... ....... .5Be»

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus______________ _______ ______ _ 50c.
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindą mūsą tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas_______________________ __________________ __50e.

vo dabartines Vakaruose sienas, tegalėjo būti su
prastas — ir tikrai buvo suprastas — kaipo stisi- 

rėti jos rytų sienas. Čia, žinoma, galėjo būti tu
rėta galvoje Dancigas, Lenkų koridorius ir Sile
zija, kurių tuo būdu grąžinimas ateity Vokieti
jai lyg numatomas.

Kada tai gali įvykti, niekas nežino, bet kaip 
gali įvykti visi tiki matą: Lenkai nustodami mi
nėtųjų kraštų, tūri gauti atlyginimą, bet iš kur? 
Suprantamas daiktas, kad tokių kompensantų 
galima ieškoti Lietuvoje, Pabaltėje (Liepojus) 
ir Sovietų Rusijoje (Gudija, Ukraina). Todėl 
laikraščiuose, ypač Vokiškuose, (kam gi iš Vo
kiečių nerūpi juo greičiausia atgauti Sileziją, ar 
koridori su Dancigu?) 
saros žinios apie pasiūlymus kompensuoti Len
kiją Lietuvoje. Apie Rusiją, žinoma, jie nega
li viešai kalbėti. Reikia pripažinti, kad Lenkija, 
kaip matyti iš jos spaudos ir atsakomingų vyrų 
pareiškimų, atmeta kompensatų mintį, bent tiek, 
kiek siūloma viena tik Lietuva. Turime dar pa
stebėti, kad kompensatos ar Lietuvoje vienoje, 
ar su Pabalto, ar ir SSSR plote be karo, nėįvy- 
kinanfhs. Nekalbant jau apie Lietuvą, kurios 
fx» sunkaūs’kard negalima būtų Užimti, sunku 
būtų abejoti, kad Rusija leistų-ramiai perkar- 
pinoti politinį žemėlapį Europos Rytuose, nes 
•Lietuvoje išnyk imas skaudžiai užgautų jos intere
sus. Gi karas sti Rusija galėtų greitai pavirsti 
visos Europos karu. To vengs visais būdais visi 
Europos atsakingi politikai. Taigi, kada galima 
bus įvykinti Lokame pripažintą Vokietijos rytų 
sienų bevizi ją. — šiandien dar niekas nežino.

. (Bus daugiau)

gazietose netiki į Dievą ir 
net žodį Dievas rašo maža 
raide, o kirkužėje gaus Die
vą garbinti, ir atrodo, kad 
net po pamokslą išdroš. 
Kaip-gi čia dabar? tiki, ar 
netiki į Dievą?”

Biesas patraukė pečiais 
ir sako: “Well, business is 
business, nebūsi bagoČium 
su idealais.”

Ir vėl likau vienas nuobo
džiauti.

•S
I
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Ten Wyoming’o ^valstijoj

Giedor.

Greit gauname
JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedašT Didž. Britani

joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
"skaityk7 '•~v-.'•y77

artimoj ateityj šventįs Buffalo Bill 
čia

kur skrybėlės
muziejų ir jie nori, kad Prezidentas Coolidge dalyvautų ir paporytų jiems “spyčių. 
matome skrybėliuotą delegaciją-atvykusią į Baltuosius Rūmus ir apdovanojo Preziden 
tą skrybėle. - X

Lietuvių Svetainės B-vės 
darbuotė________

buvo priimtas. Tada senoji 
valdyba pasisakė užbaigus sa
vo raportus ir darbus pereitu 
metų ir paprašė naujos valdy
tos užimt savo vietas. Nau
jos valdybos yieo-pirmininkas 
K- Steponauskas, nesant pa
ties pirmininko,, užėmęs vietą

ir gražiuose dezese 
iš blekos ir poperio 
LithuanianSalesCorp.

366 Broadway, So. Boston, Mass.

bile kokiu svoriu

Gavėnios laike Federacijos 
yriai rengia čia svarbias 
■ftkalbas.
Prof. J. Olšauskas organi- 
toja L. Vyčių 102»kp. chorą 

nori Velykoms turėti 100 
imu. O po Velykų turėsime 
pelį koncertą.

Vargų žiedelis

yąsario 27 d. Linden Hali 
Wood Avė. ir 16th St., mes 
lietuviai susirinkę paminėti 
Lietuvos . nepriklausomybės 
sukaktuves ir išklausę prane
šimus apie Lietuvos pervers
mą nutarėme:

1. Pasveikinti Lietuvos Res
publikos Prezidentą pu Anta
ną Smetoną ir visą vyriausy
bę;

2) Pasveikinti narsią Lietų-, 
vos kariuomenę ir šaulius iš
kovojusius Lietuvai nepriklau
somybę ir padėkoti kariuome
nei už budru Lietuvos nepri
klausomybės saugojimą

3) Pareikšti mūšų troškimą 
kad Lietuvos, piĮięrjai susivie- 
niję tautiškam darbui augtTK 
tų tautinę akciją atvadavimui 
mūsų sostinės Vilniaus.

T jai gyvuoja laisva nepri- 
klansortm Lietuvos respubli
ka! *

girtieji tankiai perstoją lavi
nę 'balsą, bet atsižymėjusiųjų 
argi galima pamiršti.

.T. Kudzma, nors dar jaunas, 
bet jau bals? turi nepaprastai 
graž ir malonų. Jei tėvai’jį 
leisti? ir toliau lavintis, tai jis 
ne tik tarpe lietuvių, bet ir 
svetimtaučių tarpe bus žino
mas. Ne tik balsą bet ir drą
sos turi dainuoti miesto teat
ruose ir stebina net patyrusius 
anglų giedorius.

A. Zapėnas labai prijuokino 
jaunimą su savo monologu.

Vargonininkas padykavo jo 
tėvams ir jaunimui už parėmi
mą giedorių, taip pat ir orkes-

Vasario 27 d. parap. choras 
urėjo didelį ir labai pamar

gintą koncertą. Vakaro vedė- 
jas klebonas kun. P. Daniūnas 

į skaitlingai susirinkusią pu
bliką pasakė keletą žodžių. 
Paskui benas, vedamas Pr. 
Kupčiūno pagriežė keletą la
bai gražių maršų. Apart cho
ro sudainuotų dainų, labai 
gražiai angliškai ir lietuviš
kai solo padainavo p. O.- Ver- 
kauskiutė. Tai mūsų -mieste 
nei svetimtaučiai neturi tokios 
giedorkos._ Ą. Lastauskas ir
gi solo “Suskintas kvietke- 
lis” gražiaį, padainavo. Ka- 
rauskas ir Zautra kaipo seni 
giedoriai dar neužsileidžia 
jauniesiems giedoriams savo 
gerai išlavintais balsais. Tik 
teatras buvo pertrumpas. .Pa-

Visuotinas mėnesinis susi
rinkimas L. S. B-vės įvyko 
sausio 30, Bendrovės žemuti
nė? svetainėj. Susirinkimą ąti- 
darė senos valdybos vicė-pir- 
mininkas .Antanas Umrozas. 
Protokolas skaitytas ir priim
tas. Svarstymams nepabaigtų 
reikalų iš protokolo užsibai
gus, prasidėjo didieji raportai 
L. Sv. B-vės visų 1926 metų. 
Finansų raštininkas J. Bart
kus išdavė raportą ir pažymė
jo, kad Svetainės Bendrovė 
turėjus $16,712.67, o išmokė
jimų buvo $15,542.32 ir kąson 
palieka iš tų ant 1927. metų 
$1,163.55. Senoji valdyba pla
čiai paaiškino, kur kokios sko
los vra, kiek ir kam kiek at- 
mokėta. Knygų peržiūrėtojų 
išduotas raportas ir sykiu su 
finansų raštininko raportais 
buvo priimti su mažais patai
symais. Naujos paskolos ga
vimo svarbų raportą išdavė

minėjo Lietuvos šventę
r
s kolonijos koresponden- 
atyt, "patingo, kad netora- 
1 į “Darbininką.” Tad, 
suvėluota, bęt pabriešili

Linksta prie .gizelių

Šv. J. P. draugijos šokiai į- 
vvko gizelių—bolševikų tvar
te. Visgi gėda draugijai dė
tis su kruvinos revoliucijos 
skelbėjais bolševikais. Rim
tesnieji nariai turėtų užprotes
tuoti ir neleisti darkyti drau
gijos gražaus vardo ir ąikvo- 
ti jos turtą.

trai padėkavojo už taip daug 
gražių maršų ir dainų atgro- 
jimą. ,

“DARBININKĄ”
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 

^reikalus, Seimo ir vyriausybes darbus ir valsty
bės vidaus ir užsienio politiką.

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

“DARBININKAS” rašo naudingi? nurody-
* ■ J ”

mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūki, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki- 

- tų žemininkų būrį-ir reikalus. __ 1________

“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 dori? žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”r

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

• ..<•••

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- 
jos.adresas: Kaunas, N’epriklaiisomybčs Aikšte ■' 
2 ra, LITJiUANIA. - ' -

sveikino visus šėrininkuš pra- j 
šydamas juos visus į vienybę 
— bendrą darbą svetainės 
jendrovės^erovei. Dar kal
bėjo apie klubą ir jo ateities 
svarbesnius reikalus ir įsigiji
mą kiekvienam šėrininkui pri
gulėjimo tikietą, kurio kaina 
$1.00. • •

Einant prie naujų sumany
mų gerovei Svet. B-vės, svar
styta rengti bazarą, pikniką, 
koncertą, teatrą, balių, šokius 
ir visokius kitus parengimus. 
Bazaras atidėta ant rudens ir 
jo surengimui išrinkti gaspa- 
doriaiš R. Piragis ir P. Petrė- 
nas. Koncertas nutarta su
rengti' po Velykų. Komisijon 
išrinkti: J. Bartkus ir R. Py- 
ragis. Tvarkos prižiūrėtojais 
išrinkti šie šėrinihkai: R. 
Kundrotas, J. Kielys, P. Tri- 
mirka ir P. Artmanas. Kun.

J

I. Boreišis davė įnešimą, kad- 
į naują Federacijos skyrių Šv. 
Antano parapijoj išrinkti ats
tovus. Pateko šie: P. Šimkus 
ir J. Kielys. Pikniko surengi
mui komisijon komisijon iš
rinkti: J. Kielys ir P. Saka
lauskas.

Šis susirinkimas buvo skait
lingas ir rimtas. Baigiantis 
susirinkimui matėsi pasitenki
nimas, draugiškumas ir meilę 
tarne v^sų šėrininkų. Tai gra
žiausias* ženklas užbaigimui tų 
visų nesusipratimų, betvarkės 
ir suiručių.

Naujoji valdyba, board di
rektoriai ir didžiuma šėrinin
kų pasiruošė dirbt kaip galint 
išvieno, kad pakėlus bendrovę 
iki aukščiausio laipsnio.

Šioje kolonijoje darbai dirb
tuvėse sumažėjo, bet norintie
ji dirbti gauna prie gatvių tai
symo arto kitnr ir vis nors 
pragyvenimui užsidirba.

Yra ir tokių, kurie niekad 
nedirba, tot savo žmonas išva
ro dirbti. Daugiausia tokių 
randasi pas Maskvos gizelius 
iš “.Nelaisvės” tvarto. 1

Pa ieškau Vlado Jasevičiaus, kilęs iš 
Vilnijos, Kalesnykų parapijos. Ameri
kon atvyko 1913 na. Ajįsigyveno Brantu 
for<l, Conn.. dabar nežinau kur gyve
na. Turiu svarbų reikalų, todėl rualo- 
•lėkit atsišaukti, ar jį žinantieji Ma
lonėkit pran<*šti žemiau paduotu adre
su. už k<i išanksta širdingai dėkuoju.- 
ANTANAS PZEKEVlčIl'S, 27 Cam- 
t!en Avė., rrovhleiu-e, lt. I. __ ■

Molis. Pranešė, kad 
senoji paskola pamainoma. 
Naujoji gaunama iš Builder 
Bond andi Mortgage .Co. ir 
Guardian Trust Co. $65,000 
ant 1.0 metų, per du metu mo
kant tik 6-tą nuošimtį ir ma
žą dalį sumos, o vėliaus bus 
einama ir prie didesnių dalių 
mokėjimo. Nors neknrie iš šė
rininkų ir nelabai prijautė šiai 
paskolai, nes iš tų pinigų tos 
pačios kompanijos pasilieka 
sau daug “tonusų” ir tt. Bet 
paaiškipus visas bėdas ir di
džiausias kliūtis bėi sunkeny
bes Svetainės Bendrovei, koks 
grąso likimas to nepadarius ir 
kas jau laukia mūsų ir kiek į 
ją turime sudėję, tik tada visi 
mirimo ir nutilo, kuomet per
sitikrino jog ne juokai. Nau-

Pareiškimas sąjausmo dėlei 
’ mirties a. a. Dr. Jono 

Basanavičiaus
Š. m. vas. 21 d. A. L. R. K. 

Federacijos 22 sk. ir Vilniaus 
Vadavimo K-to susirinkime, 
nutarta išnešti pareiškimą są
jausmo dėlei mirties a. a. Dr. 
J. Basanavičiaus. Tad šiuomi 
reiškiame didžiausio gailesčio 
sąjausmą dėlei mirties tikrojo 
Lietuvos sūnaus ir žymaus 
karžygio. A. a. Basanavičius 
mirė, bet jo dvasia gyvuos am
žinai, jo darbai bus mums kel
rodžiu ant visados.

Pri e progos reiškiame užuo
jautą Vilnijos lietuviams-ne
tekus sumanaus ir .prityrusio 
vado. Mes jaučiame jūsų 
skausmą, bet raginame nenu
siminti, turėti viltį ir toliaus 
varyti pradėtą darbą — kovo
ti Už lietuvių teises — grąži
nimą Vilniaus Lietuvai. Mes 
pasižadame jums duoti para
mą kovai už Viliįių. Nenusi
minkite — mes su jumis!

Tame pat susirinkime pa
reikšta pageidavimas, kad A- 
merikos lietuviai pastatytų pa
minklą a. a. ark. Matulevičiui 
ir Dr. Basanavičiui- Priemo
nes ir planą turėtų išdirbti lie
tuvių organizacijos savo sei
muose.

Pareiškimo komisiją: 
t■ F. Saukiavičius, 
~ *' Alek. Banys, ■ - '

Jurgis Kuzas.

Mėiierinis leidinys TIESOS čviosajejq.ušviečian=__. 
tis dienos klausimus.

Prenumerata metams...................................  .$1.20
» • ' .*"* J

Atskira knygele. •••*••«•»«•• , 10c,

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

t r

kp. narių pasidarbavimu ir vi
suomenėm parama suteikė no- 
mažą^ilovanėlę nukentėjusiai 
mergaitei, nesenai iš Lietuvos 
atvažiavusiai. Petro Stonio se
sutei įteikė $119. Daug pasi
darbavo pardavinėjime tikie- 
tų p. Ona Šatienę.

Savo “nelaisviškijmis” teori
jomis.' Savo pačiutęstiklais 
ir bonkomis “myluoja.” Tai 
raudonų j t^ganlūkų 4 4 tėvas. ” .

Darbininkas 
' * ’• - *

^toHmtmmįNmpmą-gavhno^raportas 
i d. vasario paminėjome iš- 
dngai. Vasario 20 d. įvyko 
kalbos su programėliū. Va- 
I vedėju buvo pu A.JC Ma
li Vietok parapijos koras 
&iavo keletą daindių ir 
uvos imną, p. Jurgiui ša- 
ūi vadovaujant. P-lė Na ta- 
Masaitė pasakė odes “ 16

Didžioje Britanijoje: Metams J2 šilingi?, pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai,

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3-jnėn. 90 reniu. ” '1 *—'»■. — ■ _ --14 x ji, - . . .

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

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

:————? 

^- KTRorF, mich. nxr1:“,j.i‘.'Darhipiako,'\^ 
į (West Side) ' Kalbėjo gerb. klebonas kun.

—— K. Strimaitis apie Lietuvos
Vasario 16-tą lietuviai kata- praeitį ir dabartį. Plačiaikiš

kai .šiais metais iškilmingai aiškino perversmą ir pasmerkė 
pvaikščiojo Lietavo, nepri- hoBevikų-sandanefi, prasima- 

lausomybes > devynių metų ^5^4^ 
ventę. Kadangi tuo tikslu Visi buvo patenkinti vakaro 
Rengtos prakalbos jau buvo programa, 
grasytos “Darbininke/’ tai Koncertas
š paduosiu tik tą, kas pra- . .

c t' -v * • vasario 27, įvvko gražusžįsta. -Sulig jzangos žinomų , , - . t\. ,W . koncertas. Daimmnkai-artistai
.avo apie 700. Nors įuvo į- t)uv0 is

anga, bet laike pertraukos p.lė.M. Grybaitė savo malo-
taryta kolekta. Aukotojų var- niu balseliu užžavėjo visus,\ o 

S. L. Stasys $5.00, K. ypač jauniklius. Taipgi artis- 
itaupas ir J. Juškienė po $2; tas-smuikininkas p. A. Zidana- 

? zrn ir, t> ii tx vicius, X. Jenkin>, solistą?- )r>o $1.00: P .Balkus, D. Blažys,- _ p-le O. Ciurliute labai gerai įs-
L Širvaitienė, A. Abišaliene, programą. Publika skirs- 
FįaPemienas, Z. M. Damans- patenkinta, nes šioje kolo- 

J^Jermakas, M. V. Buks- nijoje dar pirmą kartą toks 
iys,’ V. Uselienė, P. Petrėnas, gražus ir turiningas buvo kon- 
L Jeseliūnas, P. Sarintas, A. cerius.
įįšys, knn. I. Boreišis, S. DaH^aT1 tob”! bon«“rt’?!

.T Patrarnitis. .T. Darbai.

gi Ūrūtuolis K. Požėla su belgų 
^ristiku Em. Vanderleenden 
fe((3iampion of the World). 
^Ristynės buvo tarpe svetim- 
^taučių. Požėla belgą paguldė 
E- j 27 minutes, o antrą kartą į 
^' 2 miiL Publikos buvo dau- 
į? giąusia belgų tautos^—-Lietu- 

tiui laimėjus, visi belgai skir- 
y stesi nosis nuleidę.

p Neužilgo čia žada ištikrųju 
s y 15 ■

šteikibtLmūsų milžinai J. Ko-
L itoras su K. Požėla. Dalvvaus- 
* ir Michigan čampijonas J. 
/; €rocb, lietuviškai Juozas Ta- 
I ruta. Imsis nejuokais, 
į Vasario 5 d. L. K. Moterų 
r Sąjungos kuopa surengė pa- 
f/gerbimui savo dvasios vado 
| kun. I. Boreišio vakarienę, 
r Buvo daug svečių; Laike va- 
^ karienes sudėta daug lmkėji- 
b mų. Programą vedė p-lė V. 
c Saulaitė. Pasibaigus progra- 
? mui buvo šokiai. L. Vyčių 79 

^’^lpaskplcs. Jojmisijos piprjjnin
\ apsigyveno darbšti Re-' p a s
fe; tuvaitė iš Brighton, Mass, p-lė 
K V. Saulaitė. Moterį? Sąjungos 
ILkuopa ją išsirinko už pirmi-

“IŠEIVIŲ DRAUGA” ;
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

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

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pvsakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokiujydengtus ' 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo | 
žmonių laikraštis. . |

—= ___ Jo. Kaina Visur Veik Ta Pati:

L. Tvaska, 
Povilas Mficšis,

' > r ‘
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Antradienis, Kovo 15 dieną, 1927

žinios
BAYONNE, N. J

DeHoius ta-

užima.

MONTELLO, MASS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos apskričiams ir kuopoms reikalaujant

SKAITYTOJŲ VAJUNARIŲ
Pratęsiamas iki musų organizacijos metines šventės

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

“ Įvyks šiame ketverge----------

17 D. KOVO MARCH, 1927 

GRAND OPERA HOUSE
Ant Washington Street 

kampas Dover Street
• B O ST O N

čia parodo šanghaijos liuosnorių korpn 
svarbią vietą kariniame prisirengime Kinijoj

IVorccster, Mass.
— V. J. Blavackas, 
104 Dorchester St., 
\Voreester, Mass.

UŽ PASAULIO ČAMPIJO 
NATĄ

Džiaugiamės garbingais 
vadas

Turbūt nėra to žmogaus, ku
ris nežinotų apie šią koloniją. 
Raudonųjų saužudystės ir kri- 
minališki darbai išgarsino lie
tuvius ne tik tarp savųjų, bet 
ir tarpe kitataučių.

Bet iš po audrų ir tamsių 
debesių blykstelėja vienas ki
tas šviesos spindulėlis. Smar
kesnis vėjelis prasklaido debe
sėlius ir susilaukiame giedros. 
Šiandien ir Montellas jau ne 
be tas ką buvo desėtkas metų 
atgal. Turime ir mes kuo pa
sidžiaugti. Davėme mūsų išei
vijai tris garbingus dvasios 
vadus: kun. J. Vaičiūną, kun. 
F. Juškaitį ir kun. F. Vįr- 
mauskj. Svietiškių inteligentų 
ik profesijonalii x irgi turime. 
Daktaras Bųdreckis yra geras 
lietuvis ir patrijotas. Jis y- 
ra paskirtas miesto daktaru. 
Išleidome du jaunuoliu Į ad
vokatus: P. Kvaraciejų ir J.

Dv. Vad. — Kun. P. • Saurusaitis, 
23:14 So. Oaklcy Avė., 
Chieago, lllinois.

Redaktorius—Kun. C. Matulaitis, 
2334 So. Oaklcy Avę^ 
Chieago, lllinois.

I Viee-Pirm. — J. Svirskas,
104 Dorchester Street 
\Vorcester, Mass.

II Viee-Pirm. — O. Adomaitienė,
36 Norton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė,
6 ComnioiBvealth Avė."- 
Worcester, Mass.

Iždo globėjai — 
l\'un. P. V. Strakauskas, 

50 W. 61 h Street 
So. Boston, Mass. —

išpuošia namus 
pigiai

ANT RENDOS
barbernė puikioj vietoj, prie lie
tuviškos pirties. Pirmos rūšies i- 
taisymai. Gali atsišaukti gerai mo
kąs savo darbą dirbti -už algą. 
Chcsteris nemažas miestelis o tik 
viena lietuviška barbernė. Atsi
šaukite : M1 KOLAS NAVICKAS, 
(.23 Potter St., Chester, Pa. (K22)

Iš darbininkų padangės
LDS. 72 kuopa gyvuoja ge

rai. Finansų raštininkas V. 
Jedinkus pranešė, kad narių 
yra 192. Reikia atiduoti kre
ditą p. V. Jedinkui, nes jo 
pastangomis šiame vajuje pri
rašyta arti šimtas naujų na
rių. Dabar prailginus vajų be 
abejo mūsų generolas " Jedin
kus, o gal dar prisidės ir kiti 
išauginsime kuopą iki 400 na
rių. - > . -

Malonu matyti, kad mūsų 
broliai ir sesutės pradeda

Draugiška vakarienė
LDč£ 70 kuopa buvo kaip ir 

užsnūdus, nes jokių pramogų 
nerengė. Tačiaus šiuo tarpu 
pradeda judėti.

*: ♦ -

Vasario 26, parengė drau
gišką yakarienęr-Šeimyninkės 
buvo pirmos rūšies šios LDS. 
narės: Bobinienė, Vepčienė ir
p-lės Rymaitė, Kriviutė ir 
Skusevičiutė, paruošė labai 
puikią vakariene. Pirm pra
dedant vakarienę kuopos pir- 
mininkas^’Krancėvtėirrs -pa
sakė įžanginę prakalbėt? nu
rodydamas reikalingumą pri
gulėti prie LDS., vienatinės 
katalikiškos darbininkiškos 
organizacijos, kurį teisingai 
gina darbininkų reikalus. Bai
giant vakarienę, tapo išpildy
ta inuzikališkas programėlis: 
1) keturioms rankoms skam
bino pianu p-lės Skusevičiutė 
ir Piniutė; 2) piano solo Ona 
Bobiniutė. Minimos pianistės 
savo užduotį gerai atliko. A. 
Marcinkevičius armonika, o 
p-lė Tamošauskaite pianu su
darė nepergeriąusj duetą, nes 
baisai netiko. Bet už tai p. 
Marcinkevičius solo pagriežk 
labai puikiai. Pasibaigus pro
gramų! pirm. F. K. padėkavo- 
jo atsilankiusiems ir rengė
joms šeimininkėms už jų pa-

BAYONNE, N. J.

Naujos darbininkų kuopos 
susirinkimas įvyks sekma
dieny, kovo 20 d. Prašome 
rišu narių sueiti, kurie tik 
pnsirasete ir padavete var- 
dus ir adresus laike prakal- 
■y 1/<r' r ' * i< j ■ ą.i; 
Įj ; Valdyba

Gavome naujų narių ir 
darbuotojų

Sekmadieny, kovo 13 d. 
tuoj po sumos įvyko vietos 
LDS. narių ir prietelių su- 

Kaibėjo A. F.
. Iš 

įsirašė ke- 
kiti pasiža

dėjo prisirašyti kaip kuopos 
valdyba sušauks susirinki
mą. Kadangi susirinkimas 
arba prakalbos nebuvo iš
garsintos, tai prisiėjo kalbė
li kitos draugijos susirinki
me. -Pasitaria su tos kolo
nijos veikėjais ir gautas jų 
pasižadė j imas pa sidarbuot i 
LDS. labui. ’ Čia darbuoja
si studentas J. Tamošaitis, 

‘ Navikas ir Maksvitis.
Rep.

Draugystės Lietuvos Duk
terų po globa Motinos ŠvČ., 
kovo 8, 1927, laikytame su
sirinkime prisirinko narių 
beveik.pilnutė svetainė. Su
sirinkime buvo svarstoma 
gyvai ir ieškoma priemonių 
apsaugoti draugiją nuo be
dievių. ■.

Delegatės į Katalikų -Sei
mą išdavė raportus. Jauna 
narė Genovaitė Zaujūtė, ne
senai iš Lietuvos atvykusi, 
nupiešė puikiausiai, kas bu
vo ant Seimo kalbama. Pas
kiau virš minėtos draugijos 
raštininkė, Bronė Čiūnienė, 
papildė raportą kitos dele
gatės. Visos sutiko su iš
duotu raportu.

VZ >• UUVUUIJV IZlVMVUt V M •
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Tad, prašome visų darbuotojų dar su didesnia energija stoti į šį kilnų ir išganingą darbą.
\ L. D. S. CENTRAS - ,

•Paskiau išdavė raportą 
kvietkų baliaus komisija. 
Pelnas padarytas nemažas 
"dėl parapijos mokyklos, arti 
Šimtas dolerių. Kiek trūko 
lig šimto, papildė iš kasos ir 
kasierius nunešė klebonui K. 
Urbonavičiui visą šimtą.
• Ši draugija visumet re-

Statys naują bažnyčią.
Kol kas turime ,;tik bažny

čiai skiepi ir jame, yra laiko
mos pamaldos. Ger.b- klebonas 
kun. J. Švagždys jau planuo
ja statyti naują bažnyčią.

Turime savaitinę mokyklą. 
Mokytojauja Jurgis Samsonas.

Parapijos parkas, tai cent
ras visokių pramogų, o ypač 
vasaros laiku.

Puikiai mokina chorus, ma
žųjų ir didžiųjų, p. Burke. Tai 
žmogus, kuris žino savo darbą 
kaip ABC.

Koncertas
Vasario 27 d. buvo vaikų 

koncertas., _ Vfeanfeč vadovavo 
p. Burke. Balandžio 17) d. di- 
džiųjų choras ruošiasi prie 
bažnytinio koncerto. Geriau
sio pasisekimo. K. P.

Susiorganizavo nauja 
kuopa

Sekmadieny, kovo 13 d..
4 vai. po pietų įvyko pra 
kalbos. Susirinko gražus bu 
relis žmonių. Gerb. klebo- sirįnkimėlis. 
nas kun. L. Vaičekauskas Kneižyš ir I. Kulikaitis 
atidarė prakalbas paaiškin- apie 30 žmonių pr 
damas jų tikslą ir perstatė Ii prie LDS., o 
kalbėti A. F. Kneižį, kuris’’ 

supaižndino su L. D. S. pro- j.' 
grama, jos idealais ir sie
kiais. Gerb. I. Kulikaitis, 
apskričio organizatorius iš-

— rodinėjo spaudos „svarbą. 
Laike jo kalbos A. Kazlus 
ir A. F. Kneižys prirašyn?- 
jo naujus narius ir “Darbi
ninkui” naujus skaitytojus. 
Priisrašė apie 25 nauji na
riai. Gerb. klebonas kun. L. 
Vaičekauskas labai nuošir
džiai parėmė L.D.S. ir pats 
pirmas įstojo į ją raginda
mas ir kitus rašytis.

Tuoj ant vietos padarytas 
\ organizatvvis susirinkimas 

ir išrinkta valdyba.
.1

- A Tikrai puikūs ir vaišingi
žmonės Bayonniičiai. Tad,

'• valio LDS. nauja kuopa!
-* -St

rykus ir vyriškus^ moteriškus 
ir vaikų drabužius.

Išalkusius pavalgydina J. 
Jodaitis. perą restauracija. .

J. Kašėtiene, sena biznierka, 
moteriškų ir vaikn. drabužių. 
Pas ją pirkę nesigailėsite.

Šviežių valgių galite gauti 
pas S. Sveklą.

J. Trainavičius, LDS. Cen
tro pirm, turi saldumynų, vai
sių ir kitokių daiktelių krau
tuvę. Pigios kainos ir manda
gus patarnavimas.

M. Abračinskas, senas ir pri
tyręs biznierius. Pas jį gau
site geriausius valgomus daik- 
tnsrir už prieinamas kainas.

Rogių ir ratų čeverykūs ir 
kitokius daiktus taiso R. Jer- 
•nolavičius.

V. Zinkevičius parduoda vai
sius-, daržoves, gezoliną. Pa
tarnavimas geras. ’ '

P. Grigas 
puikiausiais rakandai 
ir gerai. _ ’7
^^.Germanavičius, barlierys, 
nudailina visus ir padaro kaip 
“ sweeL sbdeen. ” '

Apie kitus bizniėtius ir pro- 
fesijonalus pabriešiū kitą kar
tą. ’......... “

smarkiau veikti organizacijo-|T\upką. R. Juška savo gaba
le ir imasi platinti dorą kata
likišką spaudą. Štai vasario 20 
d., susirinkime pastebėjau na
rių, kurie niekad veikime ne
dalyvavo, o dabar gyvai svars
tė įvairius organizacijos rei
kalus. Visi buvo gerame ūpe, 
tvarkūs ir pavyzdingi. Toks 
narių susidomėjimas .^organi
zacija iššaukė reikalą išrinkti 
komisiją įvairiems darbams. Į 
komisiją įėjo J. Ringai la, L. 
Umikis, V. Ramanauskas* P. 
Gustaitis ir St. Abromavičius.

Numatyta reikalas rengti iš
važiavimus, prakalbas, disku
sijas, literatinį ir. informaciji- 
nį skyrių ir tt.

Valio darbininkai! ••
Viens iš komisijos

mais dailėje džiugina visus. 
Turime jūrininkų, kapitonus: 
J. Kubilių ir P? Mancevičių. 
Keletą /slaugių, raštininkų, 
mokytojų ir šiaip visokių ver
telgų.

Biznieriai ir profesijonalai 
priklauso prie LDS.

Prie LDS. 2 kp. priklauso, 
apart paprastų darbininkų, 
profesijonalų ir šiaip visokių 
biznierių:

Daktarai Bųdreckis medici
nos ir J. G or manas, dentistas 
yra žymūs nariai.

Puikiai veda bylas advoka
tai J. Verv-ečka, P. Kvaracie- 
jus ir A. Kupka.

Graborius J. Motiejūnas vi
sus palaidoja, o gyvus puikiai 
nufotografuoja. : — . •.

J. Ramanauskas turi ankštą 
k o

vietą distrikto teisine.
J. Mickc'vičius parduoda pui

kiausius ir stipriausius čcve-

GUMINIAI “KAILIAI”
BOSTON. — Profesorius į 

James F. Norris kalbėjo ir 
demonstravo “kailį,” kurį 
jis yra padaręs iš gumos. Jis 
sako, kad galima padaryti 
guminį kailį kokios norint 
spalvos, ir kad tuo dalyku 
yi-a susidomėję biznieriai ir 
artimoje ateity turėsime kai
linius be medžioklės.

ania Tautą ir Bažnyčią,; vi- 
suomet pirmutinė su šįmti- 
nėmis, taip pat aprūpina ir 
savo narius ligoje ir viso
kioje nelaimėje.

Taip pat davė liuosybę į- 
stoti į šią draugiją jaunoųis 
mergaitėms nuo 16 .iki 20 
metų be Įstojimo mokesties 
ir K1 daktaro*. Tas. vajus tu
rės galės iki gegužės mėne- 
šio. Užtad kivečiame jau
nuoles pasirūpinti įstoti į 
šią draugiją. Ši draugija 
auga nariais ir finansais 
kas metą didėja.
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ROXBURY. N. H.—Per 
visus pereitus metus nebuvo

AUSTRALIJOS ŽEMIŲ 
TYRINĖJIMAI

j Mes parduodam tiesiai iš .musu ! 
• “vvholesale houses” geriausios ru- ( 
įšies vyrą ir moterų drabužius, ser- j 
imėgas. kailius, auksinius daiktus, j 
Į rakandus, karpetus, pianus, fono-1 
į grafus, radios, ir tt.. už prieinamą ] 
; kainą. Išlygos lengvos — pritaiko-l 
; mos jums.

L. GOLOSOV CO.
s 39 Washington St Boston: 
į ''(Antros Lubos)

Į Šitas, kuponas yra vertas ! 
p $2.00 kaip pirksit 
^®@®©@©©©@©@®ę3©©s©©®<?ss©s-

Greit, Pigiai, Stipriai ir Gražiai

__ atlieku visokius prie j

nė gimimų, nė mirimų arba 

vedybų. Reiškia miestelis 
gyventojais nė kiek nejiasi-

Ofso Telefonas University 7967 
Bes. TeL Porter 2945-R ~

DR. LEDW. MURPHY
(DANTISTAS)

Lietuviams galima susikalbėti 
nes randasi lietuvė slaugė

1348 Cambridgc St., Gambridge 
(arti Inman Sq.) -

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

Dabar Ne Seniau

TeL. Brockton 5112
- DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

SekmadieLiais po pietą
705 Main St., Mantello, Mass. 

(Kampas Broąd -Street)
H-saBKaaaBSBsJ

Tel. Haymarket 1307 
) Vakarais iki 6—Subatomis iki 10; 

Į JU$y KREDITAS YRA 
I GERAS :

I>ataisynniB ir pądailinim 

WALTER ADOMONIS 
painting, pąper hanging, vvhite 

ivashing and kalsomining 

SS F Street Sonth Boston, Mass.
Duodu patalinius ir mokinu “ 

‘ > ** 4

I LIETUVIS DZ2 ZL:
SĮūR,ST,į.' 

(GAliNMJSKASP 
414 Broadway, So.

Telephone So. Boston 2900 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryt< 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 
iki 9 vakare. Šventą dieną pagal 
sitavimą. 
Mr— . t.

Geriausiai žinomas būdas šaltį su 
•stabdyti yra Hill’s Cascara-Erouūdo 
Quiąine. Milionai tą įrodo kas žiemą 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
ksta. nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
|nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30c

INE

NEW YORK. — Mary ir 
Margaret Gibb 15 metų yra- 
turbūt vienintelės taip va- 

| ginamos Siamo dvynukes gi- 
musios“ Jungt. Valstijose, t. 
y. jodvi yra suaugusios į 
Iriivų. Jos nmšo golfą Van 

prtland Parke. Jod vieni 
pakanka vienos bolės. Šiaip 
jos.yra linksmios, kai}) ir ki
ti Vaikai.

Australijoj yra daug ne
ištirtų žemės plotų. Jiems j 
ištirti Sidnėjuje buvo orga-] 
nizuota oro ekspedicijos. La- 
kūnai gijžę iš kelionės pa- 

“ reiškė, kad Australijos vi
dury esą daug tūkstančių 
kvadratinių kilometrų gerai 

: • drėkinamos i rvaisingos že
mės; kai kurie pastebėję net 
gyvenamąsias vietas. Iš tos 
kelionės lakūnai atvežę 50 
svarų auksinio smėlio-h- tik
rino, kad į pietus nuo Daili
no uosto yra daug vario ir 

B kabalto rūdos.—“Trimitas’

••a-

į'T.i ' >

Eg-J
O . klausimų—kodėl kalėjinnio- 
£-: se vyrų daugiau kaip mote- 

rų. Dovana buvo pripažin- 
ta šiaip atsakiusiam—“ka- 
įėjimuose vyių daugiau kaip 
moterų dėlto, kad bažnyčio- 

K se moterų daugiau kaip vv-

- -»=

<v*-
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MIESTELIS NĖ PAAUGĖJO,

—ffis miestelis turi "33 gv- 
vęntojus, kurie moka taip 
vadinamas ‘‘poli” taksas.

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- ] 
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žino|ina. Laiko ne- ! 
gaaštani visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly ; 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš- i 
tis, paveiksi uotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- j 

’’ tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- | 
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy- I 
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11., o be j 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- I 
tuvos veikėjo paveikslų. • , ’

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, | 
gauna priedo įdomių 160 pusi, knygų “Špionažo paslap- .1 
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- j 
kinį “Vakaro kaukės.”

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- ; 
šiam penkiąs naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam J 
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
tuvoje. . . ‘

TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.
>

TRUPUTIAPSIRIKO
—Kaimietis hnvn'sukirtęs lui- 
žvbų, kad suvalgys dešimtį sil
kių. Aštuonias silkes jis su
valgė, o dvi dar liko.

Pakaušį kasydamas jis tarė;
— Ot, čia truputį apsirikau: 

man reikėjo tūodvi šilki po 
pirmu suvaįgvti, tai nebūtų jos 

i kusioš.—‘ ‘Pavasaris ’ ’
C * V* *

KOJA... KOJA.. !
Du žemaičiai susitarė vieną 

svki važiuoti Šiaulių miestan I * * *■
į turgų. Gerai įsigėrę važiavo 
vakare atgal namo. Bevažiuo
jant vienas užsigeidė dainuo- 

jti ir klausia: “Žinai kų bro
lau, kun nors uždainukim.” 
į “Gerai!” atsakė antrasis “Tu 
įdainuk, o aš pritūravosiu” ir 
ipavarė arklį smarkiau. Tuo 
Isykiu pirmasis įkišo į ratą ko- 
’ją, ir ėmė visa gerkle šaukti: 
Į“koja...! koja..! koja..!” ”O 
antrasis pritūravodanias irgi 
šaukia: “Kojytė!., kojelė! ko
jytė!,. kojelė! kojytė! k-ųelė!..’ 
Tr taip tūravodami važiavo to
liau.—“Pavasaris”

FUIT..FEL.------------
■ Sakomavkad geriausiai ga- 

Įima prieiti prie žmogaus šir
dies per jojo pilvų; bet kas, po 
galais,norės perlystf per pil
vų?

LIETUVIS DENTISTAS

Prieštarauja ir 
mirties '

Tūla moteriškė įkrito 
ir nuskendo; vyras atbėgo ieš
kotų jos lavono fr nuo įkriti- 
mo vietos ėjo paupiu “ prieš 
vandenį besidairydamas ir ai
manuodamas.

— Ąpakčli! — šaukė jam 
žmonės — ar nežinai, kad ta
vo nuskendus pati turėjo nu
plaukti pavandeniui, o tu ei
ni prieš vandenį?..

— Tam netikiu—atsakė na
bagas—mano pati buvo prieš
taraujanti, tai ir po mirčiai be 
abejonės ji plaukia prieš van
denį.

upėn

Raudona Dėžė

?? DĖL ŽMONOS PASIDARĖ 
SAU GALĄ

Vienas prancūzų laikraš
tis pažadėjo dovanų tam, 
kuris geriausiai atsakys į

CHICAGO. III.—Cnistaf 
• A. Moberg' pirm negu jis 

- nusižudė parašė šioki rašte-

“Jeigu ten yra gyveni
mas, tai aš tikrai ateisiu pas 

ir pranešiu apie viską.

MES BUDAVOJAME NAMUS, GARADŽIUS IR 
KRAUTUVES

ROSTON’D DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

BENE AMŽINOJO ŽYDO

Ar ne puiki skrybėlė! Pir
kau virš pora metų atgal, esu 
davęs tik porą, sykių išvalyti, 
sykį restauracijoje išmainiau 
ant kitos ir vis atrodo kaip 
nauja!

f.

perkam, parduodam ir išmainom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
bučernes, bekerncs ir restorantus. In- 
siftrinam (ftpdraudžiame) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodant ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
kambarius.. Užlaikome kaniarninką, 
arkifektą; padarome planus dcl bu- 
devotejųv-užlaikome- namų.-ta-isyto-r- £ 

•jus, stogdengius, plumberius ir ėlek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antrų morgičių. Teipgi su
teikiam legališkus patarimus per sa- 

, _ vo advokatą visokiuose reikaluose,
kaip tai: pirkime ir pardavime visokio turto ir L t. Reikale 
kreipkitės pas:

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

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

Aš visumet būsiu arti prie 
tavęs ir gelbėsiu taVę sulig 
išgalės, nes aš jaučiu, kad 
Šiame jnątęTiaĮipi a m^ pašau 

rfy nėra galima.”

I
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Lietuvos Duktem Draugystei 
Po Globa Motinos Švenčiausio: 

Valdybos Antrašai
; i .*

Pirmininkė — Jieva Marksienė;
623 E. Eighth St.. So. Boston. Masu 

Prot. Raštininke — Ona Siaurienč,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

'in. Raštininkė!— Bronislava Ciunienfe
29 Gould St., W. Rosbury, Mass. 

Iždininke* — Ona StanJuliutC,
105 W. 6th St_ So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgircrienė^
1512 Coiun’bia Rd.. So. Boston. Masa 

Draugija savo- susirinkimus laiko kar 
ahtrę. utarntnieą kiekvieną mdueat 

vakare,: pobažnytinėj svetainėj 
Visais tlr-jos- reikalais kreipkitės pas 
protokolą raštininkę laišku ar telefonu.

.t

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. Seventh St. So. Boston, Maga
Telephone South Boston 3552-R. ’

Vice-I’irmininkas — J. Petrauskas, 
~17 Vale St.. South Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — J. Glineckls,

5 Thomas Pk., South Boston, Man 
Fin. Raštininkas — M. Šeikis,

36G Broa<1\vay, So. Boston, Mass. 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway. So. Boston, Mas» 
Tvarkdarys — J. Zaikls. _________

7 VVinfield St. So. Boston, Mass. 
Brausi ja laiko susirinkimus kas trečią

nedėta ien j kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą no pietų, parapijos salėj. 492 B 
Seventh St, So. Boston. Mass.

NEPRIKLAUSOMYBĖ

DUKTĖ. — Tėvuk, ateik šį 
vakarų atlankyti mano vyrų.

TĖVAS (nustebęs).—Ar jau 
tu ištekėjai? kuomet?

DUKTĖ. — Nejaugi Tams
ta neskaitai laikraščių?!

(

PERDAUG PASISKUBINO

ONA.—Jonas išmokino *ma- 
nę šokti su dvidešimts penkio
mis lekcijomis.

MARĖ. — Tai, žiūrėk, bjau
rybė! O man tai vos tik šešias 
lekcijas tedave ir išmokino.

SEILĖ VARVĖJO, DANTYS 
NEREGĖJO

“Tai
manę nenauda!” riktelėjo ka
lėjimo viršininkas. “Neduot 
jžuri nieko apart duonos ir van
dens.”

“Bet, Tamsta, jis ir dabar 
nieko kito negauna.”

“Gerai, tegu ir toliau taip

tas kalinys pavadino

-------------------- 1
D. L^CKEISTUČIO-DR^JOSA>llva- -B« to dar. duokit jam.

VALDYBOS ANTRAŠAI iškaityti “Lietuvos Virėja.”
____  I ' __________

*

ADVOKATAI .

VERACKA IR VIŠINSKIS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE) 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BR0CKT0N MASS.:
683 No. Main Street

Tel. Brockton 7180__
~ • M Į ■■■

J -

t

!

GRABORIAI
[Tel. Nonvood 1503

E. V. WARABOW & CO
4

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUB) ;

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 

. ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip’ tai:;ųtyra-tibleti
niais spinduliais, kvvartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
eiektro. medikališkais .budais. 
EgzaiAinuaju kraujų, šlapumą 
ir špiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa-, 
veikslus. Teipgi Nuteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare •

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass. ’' 

(Antros lubos)

i r /.4

LinnJm 16 
LIETUVIS DANTISTAS.

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O]šio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 130 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas ’ 
uždarytas subatos vakarais ir ne
dėtaisiais, taįp-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
“T" 
T"

1
5 TEL. So. Bostoo 0506—W. **

5 LIETUVYS DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS i
251 Broadrcay, So. Boston j

("Keleivio" nanel
Oneo Vmakdo«: nuo 9 iki 121 oaą { 
x^0 JB61r nvo6^Q Ik! 9 rąkani, f 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną į 
Sobatomls noo 9 i£L6 vak. Ned8 5 
Įlomis ano » iki 12 (pagal sutarti!

gK33BX30Bt«6»K3ĖX^^

«

•n-t---------

(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJASREDAKCIJOS ATSAKYMAI

t

DAKTARAS EIN, M. D.

::

I

4*

::

■n imi”

B
ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI 
So. Boston, Mass.

1179 WASHlNGTOJf STREET
Norwood» Mass.

i:

eei
.X

| JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI | 

į PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. | 
| TAI IŠRAŠYDINK JIEMS ' i

I i • ’ - »s -'-f • * ..

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadvay So. Boston 
Ofiso tik vakarais

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“S a ui u te”

S

4 I

Draugui, Detroit, Mieli. — 
Tamistos “žodžio Aprašyto- 
jai” iš vasario 20 dl LDS. 72 
kp. susirinkimo netalpinsime.

Strausui, Biržai, Lietuva. —
'■ Žinutė gal ir tiktų Lietuvos lai- 
t kraščiams, bet “Darbininkui” 

netinka. Nedėsime.
Adagiui, Newark, N. J. — 

; Žydbernius pasiųskite į Mas
kvą o kartu ir bimbalų “Var
pų.” Apie jų “čiudnus” dar
belius nedėsime, nes sknitvto- A1,
jams neįdomūs, o bimbalui bū-

per didelė “ garbė/’
J. Sereikai, Nebark, N. .T. — 

/Kadangi korespondencijoj nio- 
ko4okio nebuvo, kuo katalikas 
galėtų įsižeisti, tai nė Tamstos 

ešimo dėlei.raidžių ‘‘.-LJS.’ 
sime.

• M. V. A., Cleveland. Ohio. — 
LD6. 51 kp. susirinkimas per 
klaidų liko nepaskelbtas. Atsi
prašome.

Korespondentui, De ♦ roit,
Mick — Žinutė apie gerb. kun. 

- Jonaičio išleistuves visu inone- 
siii pasenus. >N<*lalpinsim<‘.

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
2SO E Street. Sonth Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
95 C Street, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas, 
» 450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,

127 Bovven St., So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andrius Zalieckas,

611 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kaz. Mikailionts,

90G E. P.roadway;. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnsintus susirinkimus kas pirmą 
nedeldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 tVashington St., Boston, 
Mass.. 1:30 vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų nartą prie mnsą drau
gijos prirašytu

NU S IK ŪKAVĘ S
KAULAS. — Ar Jurgis bu

vo čia!
BUTLIlfe. — Taip, jis čia 

buvo gal kokių valandų tam 
atgal.

KAULAS. — O aš ar buvau 
su juomi!

- Į . | |

/Daugybėpaveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, ! 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to- ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir < 
pramogėlės. — Patarlės,- priežodžiai,- mįslės.“ Darbeliai—-; “ 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams !

; j 2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. I 
; ; Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 

; džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A Giėdraitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. ; Į

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke '

Pirmininkas — Jonus Jnroša,
225 I. Street.‘South Boston. Mnss. 

Vięę-I’irmininkan — R Svagždys,
LU....Bu\ven St^.SouLhnbston..Mxugk. 

Prot. Raštininkus — V. Mickevičių*.
405 Thinl St.. South Boston. Masą 

Finansų Raštininkas — M. šeikis.
306 IV. Brondtvny. So. Boston, Mass. 

Iždininkas — V. Balutis.
30 Meropr Street, So. Bošton, Mass. 

Maršalka — P4 LanČkn,
393 Fifth Street. Sonth Boston, Mana. 

Draugija laiko ausirinklmns kas antrą 
nedėta ien į kjekvleno mėnesio 2-rą 
vai. pd pietų, JParapIJos Salėj. Septln 
ta Gatvė. South Boston, Mana.

ŽYDO PUSĖ IR ŽYDELKOS 
PUSĖ...

Vaikas rėkia ir rėkia ir ne
duoda žvdelkai užmigti. Ši ir 
supa ir šaukia: “Mik mišugi- 

’ne, liūlia, liūlia.” Vaikas pri- 
snūsta, ji nori užmigti — vai
kas vėl rėkia. Nbbeiškentusi 
šaukia vyrą “Ei Joške, Joške 
s.upkjaikok aš jau pavargau. ’ ’

— Ui ar mano darhs vaikus 
supti, tavo vaiks tu ir supk

— .Tuk vaiks ir tavo ir ma
no. mūsų abiejų, tavo puse ir 
mano puse.-

— Gerai, tu savo puse supk, 
o mano puse tegul rėkia.

‘‘Pavasaris”

- DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir cbroniš- 
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

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

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

Ofiso Telefonas Pn
Reridencijos Tel. U

D. A. ZALETSKAS 
Grahorivs ir Balsamnotoi 
4«1FHSCSVERYDdU

CAMBRIDGK, MASS.

(Europeiškas Specialistas) 
Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
Dorpato universiteto kltnikoj. Per 
11 metą specijalizavosl geriausiuo
se vokiškuose, rusiškuose, fn^cu- 
alšknose Ir amerikonlškuoOe tafe- 
pftalluose. Giltai studijavo' vidarb 

uos ligas. Kviečia pas save pacien
tus. nepaisant kaip ilgai arba kaip 
giliai llp, yra įsigalėjusi. Atlygi
nimasgan vidutiniškas. Valandos: 
12—2: 6—8 ir pagal susitarimą. 
S4O Centre St., Jamafch Ptete,' 
Mass. Tel. Jamaica 3075AV.

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETUSTAS


