
įtonie-

Majoras Sarmento

ir pagazdinus Rusijos 
Šimu Pekino valdžią.

DE PINEDO GYVAS *
MANAOS, Brazilija. — 

Drąsus Italijos lakūnas de 
Pinedo perskrido laimingai 
per baisiuosius Brazilijos 
pelkynus. Jis skrido palei 
upes, nes kitur nebūtų buvę 
gal ima-*i«si leisti reikalui e- 
s’ant. Jis sako, kad reginys 
buvęs žavėjantis.

Neturėta apie jį žinių per 
kelias -dienas ir; buvo bai
mės, kad jį nelaimė ištiko.

mą ją pasauly rytų tAutų. — Uz 
bekistano, Turkmenistano, To 
torijos ir kitų — teatralinestu 
diją.

ti Jukino valdžios už siu 
nta agitatorių prieš Pek 
vĮjdzią. ;• * į-

Dekino valdžia vadirta 
vietų protestus nachalU 
mu. ir visai teisingai. ‘

rara

ŠANCHA4
čia i užėmė kiniečių miesto 
dalį. Šancvhajaus ginėjų va
das generolas Pi Chsu-Čen 
pasislėpė Prancūzų koncesi
joje. Šanchajaus dalis, kur 
kitataučiai gyvena, kareivių 
saugojama. Daugiausia yra 
anglų kareivių. Viso labo v- 
ra apie dvidešimt tūkstan-v • <»UĮ.
Šantungiečiųi atidavė Kan- 

toniečiams Šanchajų be pa
sipriešinimo. Matomai Kai- 
Šek turi slaptas sutartis su 
šiauriečių vadais. Kalbama, 
kad esanti sutartis tarp Kai- 
šeko ir stipriausio šiauriečių 
vado Čang-tso-Lino.

steigsią lietuvių bov 
SEVIKŲ RESPUBLIKĄ

R u sijos bolševikai, kaip len-. 
kų laikrasičai rašo, vis dėlto 
steigsią lietuvių bolševikų res
publiką. Vyriausiais komisa
rais būsią Aleksa Angarietis ir 
Mickevičius Kapsukas. , Visa 
bėda bolševikams, kad Rusi
joj neranda tokių vietų, kurio
se gyventų lietuvių. Todėl ke
tams kur prie Daugpilio (Di- 
naburgo) miesto parinkti že
mės plotą ir apgyvendinti jį 
lietuviais bolševikais. Tokia 
bolševikų lietuvių valstybėlė 
Rusijos bolševikams yra reika
linga tam, kad lengviau galėtų 
Lietuvoje varyti žmonių bolše-

FORDį
Seniau fondų nereikėdavo 

garsinti, dabar juos smar
kiai agrsinama, bet Čhevrol- 
tai pradėjo imti viršų. Tūlas 
John W. Hill^rai 
do laikrašty 
Trade.

KIEK TIKINČIŲJŲ 
PASAULY

Apskaitliuota, kad visame 
pasauly y rąj ^720,(1)0^000 gy
vent ojų (vienas milijardas 
ir septyni Šimtai įt "dvide
šimt milijonų). Iš skaičiaus 
išpažįstančių kokių nors ti
kybų, ęsą 1,646,000,000. Tai
gi atrodytų, kad tik 74 mili
jonai, neturi jokio tikėjimo. 
Turbūt* didžiausia jų dalis 
gyvena Jungt. Valstijose.

BOLŠEVIKŲ SMURTAS 
HANK0W’E

ŠANCHAI. — Nežiūrint į 
cgfRiūrų kaskart labiau pa
aiškėja, jog Hankovv’e yra 
įvykęs raudonųjų pervers
mas. Matomai Borodino sai
ką 5rra laimėjusi. "Tenka la
bai abejoti, kad jiems pasi
sektų subolševikinti visų 
kantoniečių judėjimų. Vy
riausias Kantoniečių armijų 
vadaa. yra. nusįstatęs prieš

NEPERLEKE PER PJETŲ 
ATLANTIKĄ

PERNAMBUKO, Brazi 
Ii ja.
Beires, Portugalijos aviato
rius atskrito iš Bissagos sa
lų į Fernando de Noronha 
salų. Jis lygiai kaip ir Ita
lijos lakūnas, Pineido, ne
perlėkė per riša Atlantikų 
iš Afrikos į Pietų Amerikų, 
tik nuo salų arti Afrikos 
prie salų arti Pietų Ameri
kos. Bet jau pats bandymas 

' parodo, kad aviacija pro
gresuoja.

UŽ AGITACIJĄ MASKVOS 
f NAUDAI SUŠAUDYTAS
j Spaudos pranešimu iš Muk
deno , kinų rytų geležinkelįp

žirnį ' Mfaų btaAgų L. IW 
Naujos Anglijos Apskričio or
ganizatorių J. Jeakelevičių išti
ko ntfaimė. Dirbtuvėje perkir
to akį. Buvo paimtas į Brock- 
ton Hospital. Montellicčiai la
bai nuliūdę. ’d'

Sa pagarba,

vicepimiumkas gen. Jaugtu f 
ptantiak, kttothfiš jis kaltinamas agitaci- &

^Įją už.pinigus Maskvos naudai, 1 
&jo nimAvjĮbą yro ^teistas mirti. Mirties baus- b 
Jis Švęs >W> gfaįi* jpė. jąą įvykdyta. Gen. Jaagtšoin

“GERIAU BŪTI SAVIM NE
GU ANGLIJOS PRE- 

MD5RU“
HALIFAX. — Taip pa

reiškė David Llovd George 
“Evening Standard” kores
pondentui. Jis sakosi turė
jęs progos likti Anglijos 
premieru, jei jis būtų prisi
dėjęs prie taip vadinamos 
projektuojamos Centralinės 
Partijos, kuri ybūtų. buvusi 
niekas kitas, kaip* Konser
vatyvų Partijos kaukė. Jei 
tas teisybė, garbė Lloyd 
Lloyd George’ųi. -

Kiek tai vrų žmonių, ku
rie maino savo partijas, pa
žiūras ir net tikėjimų, kad 
likus sotninku!

Popiežius steigia Kaune m- 
ternunciatūrą (tam* tikrą pa
siuntinybę) Lietuvai. Internun- 
eijum skiriamas Mgr. Schlop- 
pa, iki šiol buvęs intemunci- 
jum Haagoj.

“LYGIŲ” TEMŲ ŠALY
Laikraščiai praĮfila apie ma

sinius teroro aktttfper tarybų 
rinkimus. Kanrišeętos sodžiuj 
Samaros gub. po likimų į val
sčiaus tarybą, tiMBŽaetu, kai 
nauja tarybos sų»Ss perimi- 
nėjo reikalus, šssūvo šūviu* 
pro langą buvo užmetąs nau
jos tarybos sekrąflrras ir su
žeisti trys jos nąriiL\Į Kami- 
ševką skubiai išjagtavęs pro
kuroras ir GPU atsto
vai-

G ūse i ne, BakjyggK, perrin
kimus “ buožė^Mfemrių .Jju- 

vo fFntneoST
kus. Savo puolimų motyvavo 
neteisėtu rinkimų teisių ateini- 
mu. Susirėmimo sėkmėj iš abie
jų pusių daug žmonių sužeista.

Rusakove, Maskvos gub., per 
rinkimus į valsčiaus tarybą bu
vęs užmuštas vienas ūkininkas, 
kritikavus susirinkime buvusią 
“buožištą” tarybą.;..

Arginskio valsčiaus taryboj 
“buožės” kėsinęsi nužudyti 
vieną aktingą tarybos ir rinki
mų komiteto narį.

Ir vėl gręsia Europai karo 
šmėkla. Jos priežastimi yra 
Mussolinio imperialistinės 
užgaidos. Nuo seno jie siste- 
matingai. bando praplėsti I- 
talijos įtaką Albanijoje ir 
galutinai nori, žinoma, pa- 
•yįėfgti Albanija. Į tokią 
Mussolinio politikų Jug<A 
Slavija negali šaltai žiūrėti.

Iš Romos leidžiama gan
dai, būk Jugo-SIavija kon
centruojanti savo kariuome
nę Albanijos parubežy ir ke
tinanti pulti Albanija. Mus- 
solini grasina pulsiųs Jugo- 
Slaviją, jei ši kėsinsiantis 
prieš Albaniją.

Francija bando tarpinin
kauti, bet sunku kį padarytį 
su tokiu užsispyrėliu, kaip 
Mussolini.

t F KMINŲIUžRAštNAl 
/ms Angeles.

HfriMiLth Lvnch mirdi 

visų savo manta,-p 
■ptra* natmis ’savo kati

Z^SttVgerų užlaikvmĄ t 
hmĮgalės gyventi narni 

, naudotis palikimu. Taip 
■ao' kč testamentas. . Tečiaa 

f n 191 n Titutc victinflift fidmj _ <<11 tz TrV<V«i
tratorius’ir palikimas I 
paskirtas mokyklų šelpto 

Pas mus tankiai tenka 
dėti apie panašų sentinafc 
Mrmų.... be minties iridi

HromądoFTĄveilrimĄ'i tonieeįų laimėjimai turi tik
tai antraeilės reikšmės. Svar
biausias jų uždavinys dabar 
yra palaikyti partijos vieny
bę. Abejotina, ar tas pasi
seks kol Borodinas maišysis 
tarp kantoniečių.

LENKAMS NEVYKSTA 
SMAUGTI GUDŲ 

JUDĖJIMO
VILNIUS. “Dzierinik Wi- 

lenski” rašo, kad protestų de
monstracijos prieš “Hroma- 
dos” pogromą apima vis pla
tesnius gudų sluoksnius. Šio
mis dienomis įvyko didelės de
monstracijos Vileikoj, Lebede- 
ve, Molodečne, Ašmenoj ir Vo- 
ložine.

To pat laikraščio žiniomis, 
suimtas Vilniaus apskr. “Hro- 
inados” komiteto pirmininkas 
AntenčviČkm įyšy^su MSatgy
• Z Z * * *' . • -  - — — •

janciu G
“Hromade,” effų, vėl" prade
danti energingą akciją. Speėia- 
liniai instruktoriai lanko so
džius šaukia ten susirinkimus 
ir organizubja hurtkus. Plati
nami atatinkami atsišaukimai 
ir plakatai..

J ARŠU VA. Radio praneš i-
1** mn, lenkų valstybės gynėjas 

pareikalavęs, kad seimas iš- 
.■ duotų 110 atstovų, kurie esą

V kaltinami valstybės išdavimu.
t . ----------------------------

SSSR TAUTŲ RŪMAI
Maskvoj įsisteigė draugija 

SSSR tautinių mažumų rū
mams statyti. Į darugijos na
rius įstojo visų sąjungos respu
blikų tautinių mažumų atsto
vai, o taip pat tautiniai teatrai, 
klubai ir kt. tautinių mažumų 
organizacijos, veikiančios Mas
kvoj.

Rūmai numatyta pastatyti 
miesto centre, kadi galėtų pa
tarnauti politiniam ir kultūri
niam gyvenimui visų 30 tauti
niu mažumų grupių, esančių 
Maskvoj. Rūmuose tarp kita

,šo Clevelan- 
Daily Metai 

kad fordų padaro
ma dvyliką tūkstančių savai
tėje, ChevToletų gi daugiau 
negu du syk tiek. Taigi For
dui priseina “striuka,” o 
kadangi jis dar turi “keletą 
centų,” tai nei nemano pasi
duoti Chevroletij dirbėjams, 
ar kam kitam.

Spėjama, kad jis padarys 
vienų iš d^ejų: arba dar la
biau numuš fordų kainas, ar
ba ims daryti visai kitokius 
automobilius, labai žymiai 
patobulintus.

Antrasis spėjimas grei
čiausia bus arčiau tiesos, nes 
jis pasikvietė senuosius savo 
inžinierius, kaip pav. WilLsų, 
kurs dabar pats dirba Wills 
8t. Clair automobilius, ir ki
tus. Be to dar Fordas pra
neša plieno kompanijoms, 
kad jos būtų pasirengusios 
patiekti jam "kitokios negu 
ligšiol medžiagos ir užklausė, 
ar jos galėsiančios prisitai
kinti prie jo reikalavimų su 
1-ma Balandžio.; ,

RADIO KOMISIJOS BtDOB j
Gauta per Radio, Kovo l’Į. -j 

Kalbėjo naujai paskirtoj 
radio komisijos nariai: E. 
O. Sykes, O. H. Colbum-ilj^ 
J. F. Billings. Stočių esą 
Jungt. Valstijose 18,000 ir j 
radio klausytojų apie 100 / 
sykių tiek, t. y. apie 18 mi*- ? 
lijonų; broadeasting stų- į 
tions, arba programas siun- 
čiančių stočių yra virš 7Q0. 
Jų muzika, dainos ir kallįq^: . 
maišosi ir kliudo vieni

Odaufivioiai

ŠANCHAE — čang Tso- 
Lin pašiepia sovietų protes
tus prieš pagfobimų Ųuvo 
T<Painiat Leniną” ir, nepa- 

' liuosavimų Borodiųienės ir 
kitų sovietų, agitatorių. Sa
ko: Ne Pekino valdžia, bet 
sovietai privalėtų atsiprašy-

jasi ir keikia, čia' 
problema, kurių reikės kp*^ 
misijai išpainioti. Jos na*/- 
riai yra pasiryžę tai atlikaul ■ 

Mūsų turtingiausioj pa**<> 
šauly, demokratiškoj šalyJ' 
susidarė tokia padėtis, knijff! 
paskirtoji komisija neturi į 
lėšų, neturi personalo, netų- į 
ri net “wašte basketų,”nps 
ką tik pasibaigęs kongresus ; 
paskutiniomis savo gvvavi-. į 
mo dienomis besipešdamas i 
nepaskyrė reikalingų lėšų. 
Komsiija gavo tuščius karti-.J 
barius agrikultūros deparyjl 

itamento name, suubagavo^? 
(keletą “deskių” ir kėdžių 

ir seserų “pavogė” kelias stenogrrff^
____ ; iš kitų departamen^^ 
ir pasiryžo pradėti sunkįį^ 

Ir darbui jie dirbami
t-------

-------------- - 
$580,000,000 - g į

RADIO. — Income.,ta|Ė^ 
per paskutinius tris menė?* 
sius viršijo visus kitus 
niau ineome tax pinigus 
kolektuotus šiuo laikoMM 
piu. Tas reiškia, kad tallO 
ros skola bus sumažinta. 
kančjais metais gal bus mg 
tpfdįįBta ir pats ineome

> BAŽNYTINIS SKANDALAS 
TALINE

Estijos vokiečiai nutarę 
' pasiųsti Tautų Sąjungai ir 

užsienių liuteronų bažny
čioms protestų prieš estų vy
riausybę, kuri administraty- 
vinin būdu perėmė ligšiol 
vokiečių parapijai priklau
siusių Talino katedrų.

— Katedros vyriausybė, atsi-
* sakė išduoti valdžios įstai

goms raktus, todėl katedra
• buvo atidaryta policijos pa-

LIEKA
ŠANCHAT.—Tėvas Pau

lius, katalikų kunigas Šan
chajuje, praneša The North 
China Daily News, kad Ki
nuose yra 3,000 katalikų mi- 
sijonierių-kunigų 
ir apie 3 milijonai katalikų, fišfes 
Tie .misijonierįąi pasilieka 
su savo avelėmis ir esą pasi- daisbą.__
rengę fcęstr persekiojrmiis-ir Lank^itne-rezultatų 
net* gyvastį aukoti, jei reikės. ---------------~

RAUDONŲJŲ ĮTAKĄiĮH 
KANTONIEUIUS 

STIPRĖJA
ŠANCHĄI. — Rusija^ 

sykį griežtai pareikąthJtHk^ 
kad Pekino valdžia paleistų* 
Borodinienę ir jos sebrttefj 
Kuomintangas pasidarerira*^ 
donesnis; nežinia ar ištiki^ 
jų Borodino verčiamas, ar-.

“t* telSMl i i '■
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’ •

-h f h‘
T~
}5 : ‘ H 1 G!'



z

KerStaeoo

P01ZUA, DJUH08 BQ£S

IŠ ųž^e ao kasmet perkame 
cukraus :i k?>20 milijonų litų,

įtarta premijuoti 
OltnO-h

Lietuvos nepriklausomybes 
dienų Vilniaus šv. Mikalo
jaus bažnyčioj buvo atlaiky
tos iškilmingos- Mišios,' po 
kurių kun. Taskūnas pasakė 
pritaikintų tai dienai pa- 
njo^slį i •. , • ■ •

Po pamokslo pagiedota 
skambinant visais varpais 
“Te DeUm laudamus.” Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia.

mTCTCLKURkRY FTXXMR— 1 ■lini
• • ■/" f •į. >>5’ i‘- ■ i

privalumų, ypatybių ir tikrojo 
Kun. Ježtritas Feliksas Cozel, , ■

ĮJSJIJS—700 
inciŠKaus vieni

#kn- leek» ir Launnavifty kam- 
jyH, rm, Ho ii politinių 
> pj nių paskelbė badų ir pradfc- 

jo susirašinėti su kriminųli- 
ygię niais kaliniais. Administya-

skirstyti po atskiras celes, 
Ūgį. bet ir šie, nepasidavė. Tuo- 
JB(a- metbuvo pašaukta. 20 poli- 
irius einipĮtŲ, kurie galutinai įjįgj 
)mag daujancius išskirstė.,' V J

F:i r-

ūmumas TmsTA •
Įtaiga atšilus ir pradėjus 
i’Nemunas pajuodo ir van- 
į^pękilo. Sapierai energin- 
Nemuną sprogdina. Pereji- 

$ per Nemuną jau pavojių- 
» Jei šalnos nesutrukdys, tai 
keletos dienų Nemunas pa-

r- t: r: i r : (..£«•. /5..|
tur spausdinamas nuo se-
■ Žadėtas “Lietuvos” rneti- 
^^kaitytpjariis priedas — 
tturos almanachas* vardu 
tbos/r Tame almanache 
LVinco Krėvės, Vaižganto,

I
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įoliui įdiegti tėvynės meilę.
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riai dovanai gaurta priedą

siela jai pasidarbuoti, parinkti Žaliajame Kalne mergai- 
pinigų, arba senų rūbų, kurie aniatų-ruošos mokyklų mū-

“ Nebėra garbingesnes mi
sijos. kaip laikraštininko. Aš

'4s5’

A”> -J.,

- A
3.

■
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mą, 
naro

<

veikia.’
luojafcj 
lūs isr

nės rcika
Lietuvos
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DAR ŽODELIS DĖL VAIKE
LIO JĖZAUS; PRIE- 1 

^1. \GLAUD0S

h?
<

's

1925 metais* dūBtaikJOHėjū vi
sokių nuosavybių iki $57Q,QOOj- 
OtMi vertės. Tos sumos už $150|- 
000,000 žuvo ūkių gaisrais. 14 
UOO žmonių . neteko gyvasties 
Ketvirta dalis tų, arba 3,500, 
gyveno ūkių apidinkese. Suv.

Nuo liepos 1,1925 m, iki lie-
pos T, 1926 m. — valdžia de
portavo 902 asmenų, kurie ne- 

riun), šiupnįi laiškeliu jnaloniai

Negalėdmi atsųtekotį JtięR
Viena* mus; ąųšelpusųąų į ęky

Beviešint man po rnylimų te- 
‘— * r- 1

vynę Lietuvą, turėjau progos 
bėiit'kiek susipažinti su dabai*- , 
tinhj laisvdj* Lietuvoj žmonių 

gyveri'imu ir tvarka. Niekur i 
nepastebėjau tokio švento ir 
prakilnaus darbo, kaip Vaike
lio Jėzaus Prieglaudoj. Turė
jau laimės apvažinėti su gerb. 
prelatu Pov. Januševičium vi
sas 22.-vi įstaigas, ir negalima 
buvo atsigerėti išdirbiniais, ku-

- rie randasi V. J. Prieglaudoj. 
Tikrai 'modemiškos dirbtuvės. 
Ši vieną tik įstaiga lemia švie
sią ateitį Lietuvos tautai. Ši 
įstaiga, kuri visai mažai tėra 
mūsų amerikiečių lietuvių re
miama, šiandien yra galingai 
išsiplėtojai.: .Garbė priklauso 
gerb, jų-ęisftDĮ Į*, Jąnuševičiui. 
Jis šėla' štsidayęs tam 
taųiį šventam darbui. Jis už- 

kiekvieną dieną ir vaka- 
r|-ęrieglaudos reikalais.! Kiek 

t. kąrtų man t teko pas jį viešėti, 
pilną!žmonių,'ar asmeniui atei- 
Uiį lar telefonu šaukia, vis 
prieglaudos reikalais, kreipiasi 
paš^į. Jis pats sako: “Mano 
gyvenimas tai -: nenuobodus. 
Vįenatinemano laimė, jei kuom 
ųdms galiu ’prisidėti prie ap
metimo savo tautos. Jo kilni 
jšiįįisįianda daugįpąsūikėjimo 

Li etuvos žmonių 
Bhrpe,' kurie reiųįa, jnnigilkai^ 
torlpėšiflėfbitimjiįiieUkaf ga
lėdamas ; Nėra šventesnio ir 

‘ kilnesnio darbo kaip remti naš- 
< laičių įstaigą. Nevien de]to, 

kad šie vaikučiai bus išąuklė- 
ti ištikimi šalies piliečiai, prąkT 
tik uojantįs katalikai, betf>aigę 

i šias mokyklas , išeis visokie
. amatninkai, kurie neš naudą 

visai tautai, nes nebus vietos 
svetimam gaivalui Lietuvoj į-

1 sisaknėti. Taigi broliai ir se
sutės, pati matydama šią taip 
kilnią įstaigą apsiėmiau visa

o*-
V/

kreipiamės į visus Jus, Gera- 
širdžiai Tautiečiai, pranešda
mi, kad Jūsų skirtos aukos ne
dingo' be' naudos, štai' “Vai
kelio JėZaūs” Dr-ja dabar glo 
boja į 300 beturčių našlaičiu, 
kuriems yra.; įkurtos šios ptiegj- 
laudos,: amatų mokyklos, if 
dirbtuvės: > . . . , . ’

1.
. *

ISABELLEKAYlegališkai atvyko į j Suv. Val- 
ktijfljj. .Kaikuiie atvyko iš Ka- 
na\įos ar Meksikos, kiti, aplei
dę- įaivus jūrininkai, kurie, gi pu 
pasiliko ilgiams, negu įstąty-' 
mas pąvejino. Ne yisi nelega
liai atvykę atejiyiąi gali būti 
deportnotį. , ‘

Ateiviai, neiegališkai atvykę, 
priguli vienoj iš sekančių trijų 
kliasų: <

1. Ateiviai, kurie atvyko 
prieš 1924 m.—tokie deportuo
jami tik į tris metus nuo atvy
kimo dienos. Po trijų metų 
negali būti deportuoti.

2. Ateiviai, atvykę po liepos
1, 1924 m.- ________________
portuojami, nepaisant per kiek 
laiko čion apsigyvenę.

3. Jūrininkas gali čia pasi
likti tik per 60 dienų. Jeigu il
ginus išbūna arba užsiima kitu 
darbu ar užsiėmimu, deportuo
jamas bile kada.

Pirmiauš ateivis neiegališkai 
gyvenantis Suv. Valstijose, ga
lėjo užlegalizuoti savo buvimų, 
užsiregistruojant immigraeijos 
stotyje ir užsimokant “head” 
taksus. Bet tas dabar išnaikin
ta. Dabartės ateivis negali bū
ti naturalizuotas, kadangi ne
iegališkai randasi šioje šalyje. 
Legalizuoti stovį turi vykti už
sienin ir prašytį immigracijas 
vizos. Ateivis kuris buvo de
portuotas negali prašyti leidi
mo. kaipo imigrantas, iki vie
nais metais po deportavimu.

“ x F. L. I. S.
T . 1 , ’

kd* žmonėms
nes jis

rastų,

Valstijų prezidentas prašo vi 
sų ūkininkų dėti speciales pa 
stangas panaikinti visokius
gaisrų pavojus nuo savo ūkių.

Ūetuvj 'Selmlntn.kg Amerikoje visados trokfta gauti ps 
pagerinimui jos Unojlmo atliklnfjant

t rie bus todomųs kožuai Lietuvei Seimininkei,

' RODYKLE No. 73

Berniuku -našlaičių prieglau
da Kauno priemiesty Slaba
doje; - ___ ;

i. Bendrojo lavinimo mokykla 
berniukams;
Dailydystės mokykla berniu
kams;
Medžio tekinimo mok. ber.;
Skulptūros-drožimo įn. bem..;- 
Kalvystės mokykla berniuk.-;1 
Šalt kalvystės mok. berniuk.; 
Galvanoplaslikos m. bem.; I 
Puodų dirbimo ir lipdymo 
mokykla berniukams; 
Odos išdirbinių — kurpinin-

• karimo; •
Rūbų siuvimo; *
Daržininkystės ir gėlininkys
tės;
Mergaičių našlaičių prieglau
da Žaliajame Kalne;' 
Amatų-ruošos mokykla mer
gaitėms ;
Virimo ir kepimo mokykla 
mergaitėms;
Siuvimo ir išsiuvinėjimo mo
kykla mergaitėms; :
Nėrimo ir audimo mokyklą 
mergaitėms;

18. Skalbimo" ir rūbų lyginimo 
mokykla;
Bendrojo lavinimo mokykla; 
Beturčių — liguistų vaikų 
prieglauda “Izoliatorius” aš
tuntame forte, už Slabados; 
Dieninis beturčių vaikų dar
želis Slabatįpje;

22. Keletas bedarbių dirbtuvių 
Kaunę: juostų, klumpių ir k.

. Taip plačiai išaugus prie-.. . . . v • . .
gudoms irjamaįa, mik^kloms. J*
neatidėliojamas reikalas ragi
na statyti erdvesnius, prieglau
dų. amatų mokyklų butus. Rei
kalingas remontas. Daroma, 
kas galima. Nemaža jau ir pa
daryta, bet dar toli gražu nuo 
reikiamo galo. Baigiama sta-
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limo ko- 
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žiaoti kiekrie-

1/ ką valstybės 
■ kaip jos gink- 

ro pabūk- 
______  $ "pasaulis ‘ gali 
laukti ateity, kAkie karai gali kil
ti-

. “Karysdaug 'rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome- 

'-tokie bile kada de-

Viįmais .
Lietuvos velia'

“Karyj” yra rdaiig. paveikslų, 
reginių,.apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.3 ’ *

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

Kiekvienas sportihinkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio. - . > ■

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo-tarnybą, turi 
skaityti “Karį“įkadiš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

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

Metiniai ‘ ‘ Karią? ’ preiram orato
riai dovanai gaurtS priedą — gra
žų, spalvuotą sienbiį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat ąenovės 
ligi šių dienų. •' ‘5;^-

4 redagūojk' pulk. IčK
B u ja.
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Netifikaini kmynai, >peciąi ir 
dūmtraukiai pradėjo trečią da
lį visų pereitų metų gaisrų. Ge
rai būtų visiems paskirti laiką 
peržiūrėjimui visų triobų, įkai- 
tinimo įrengimų, sutvarkyti 
prašalinimą karštų pelenų, pa
taisyti stogus ir prašalinti iš
matas. Ūkininkams taipgi pa
tartina savo distrikte suorgani
zuoti gaisro komitetą, kuris 
galėtų rūpintis nupirkimu vi
sokių reikalingų išrengimų ko
vai su gaisrais.—FLIS.,

, o

Geras tėvynainis privalo 
• turėti Lietuvos miestą žen

klus. Yra lndomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kąina 40 centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway
S. Boston, Mass.

jolį.” (Popiežius Piūs X)

s-*»

i

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

Adrėsas: Kauūas, ■'Nepriklauso
mybes Aikšte* $ifąrio” Redakci-

vinmo Receptas
Vienas iš skaniausių būdų vai- ' 

gymiu korn flekii yra sumaišant 1 
juos su pjaustytu bananu arba py- ' 
čėmis, arba uogomis. Dadėk pieno, , 
arba grietinės, .ir gana ,cukraus 
kad butų saldu. Jeigu korn tiekus 1 
valgai vienus tai nereikia cukraus, 
nes jie esti sutaisomi gatavai lai- . 
ke gaminimo. Daug yra būdų pri- 
rengimui korn f’akij virimui ir ke
pimui. Išbandyk sekantį receptą 
ir patirsi koks skanus valgis gali
ma padaryti iš javij kaip korn tie
kai.

Corn Flake Charlotte

2J puoduko korn tiekų
2 puodukai saldinto obuolių
' soso

Riekė pusės Iemono
Skystimas į orandžio ar Iemono.
Sviestuotoj kepimo blekinėj iš- 

d^k eilę smulkiai sutrintų korn 
flek.ų Užpilk gerokai obuolių so- 
su ir sudėk vaisių skystimą ir rie
kę Iemono. Uždengk korn flekais 
apšlakstytais sviestu. Kepk per 15 
miliutų karštame (400 F.) pečiuje. 
Duok su plakta Smetona.

Virtuves Patarimai

Kuomet darai paprastą pudin
gą, goriausia ištepti indą taukais..

Jeigu kava ar arbata būna ne
uždengta tūlą laiką, ji nustoja sa
vo stiprumo ir skonio.

Kuomet darai sosą, naudok da
lį Smetonos vietoje pieno: Tokis 
tiosas bus daug skanesnis.

Kuomet maišai tešlą pyragui ar-, 
ba kukuliams, naudok molinį in
dą ir medinį šaukštą.

Kuomet nori išbandyt daromus 
saldainius arba cukrinį tepalą ant 
pyragų, geriausia padėt skarvadą 
ant vieno krašto pečiaus.

Kad arbata neturėtų keisto sko
nio ir kad kava butų skanesnė, da- 
dėk biskelį druskos j jas.

Namų Pasigelbėjimai

Iš odos galima išimti taukų plėt- 
mus naudojant terputiną arba 
benziną. Paskui ištepk plėtmą ge
ru odos vaksu.

Prašalto im ui lajaus-nuo šilko, 
nugramdyk jį ir užtrink benzino 
arba alkoholio.

Prašalinamu kraujo plėtmų nuo 
baltų audiniu, jeigu siuvinį įs 
ri, 'tuojau užtepk plėtmą pero 
du su švariu skaruliu.

• Pirm tiesimo grindų pat' 
po apačia patiesk laikraščio 1 
Tas neleidžia vabalams veistis 
1 lesaluose, nes jie nemėgsta k 
raščio juodylo. Nuo taipgi patiki 
salai ilgiau neges. > -

Grožės Patarimai

Išvaizda gerai išauklėjo žiū 
gaus paeina ne tik nuo užsilaiky
mo visai švariai, bet taipgi 
•nažį priedų kurie iškelia žmogaus 
patraukimą. Susitvarkyk savi 
plaukus taip kad butų matyti v* 
geriausi punktai tavo, veido ir i 
da nebus, taip patėmijami bile Ne
gerumai. Naudojimas atsa 
veidui pauderio irgi tūri 
Pasirink pauderj kuris susi 
jūsų išvaizda, priduodamas gra 
mą. Dėk pauderį su plokščia,; 
duškaite ir išmazgok ją tani 
kad butų švari ir sanitariška. Pąą* 
kui dasidėk perfiumo ant , sa«®p 
Geras apsirengimas nėra apbaig-t 
tas kolei neapsiperfumuosi. Šva
rumas ir tinkama išvaizda taip.; 
svarbu gyvenime kaip kasidenims:’^ 
valgis. ,

Ypatiška Sveikata

Galit prirengti vaiko mokyklos 
pierus ir sudėti į gražias dėžutes a 
kokių galima šiandien pirkti, ku
riose sudėjimo problema pasi 
lengva. Thermos bonkos užlaiko ; 
šiltą ar šaltą skystimą žiūrint ko-į 
kio reikalinga. . Lemonadą, vaisių 
skystimą arba pieną šiltam ' orNi,į 
Pamaišyk užkandžius dedant ki-; 
tokias duonas — kvietinę, sėlenų 
arba garu* keptą rulą, taipgi įde
dant kitokių mėsų. Pridėk mažuty 
sėlenų bandukiii — vai

•’kuriose/esti datulių. Taipgi
nuo laiko pridėjimas gatavų 
gyrnui - grūdinių maistų patiks^ 
Kiaušinius galima priruošti kelelį, 
tu budi] — kietai virtus, ki 
arba pjaustytus ant duonos. Pries
koniui, vaisių žalių arba virtų. P 
dingai kaip komų, ryžių, ki 
nienės, arba gelatino; arba pyria< 
gaičių su. vaisiais.

5

Štai Keli Budai, Kuriais Šei
mininkes Priverčia Pasal
dytą Kondensuotą pieną 

Įrodyti Savo Tikrąją Vertę
e

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

.Tei jums reikalingi puodeliai ir torielkaitės, puodai ar patelnėsų 
pradėkite, šiandien taupyt leibelius Standard ar Challenge Pieno U 
jų brangių premijų apart gavimo geriausio pieno ir cukraus. Nuei
kite pas jūsų groserninką ir paprašykite šios rūšies kondensuota 
pieno. Visi groserninkai jį parduoda.

ro namai, tačiau visas jų įren
gimas dar tebėra priešaky; rei
kalinga juos kuo greičiausiai 
baigti, nes dabartinis butas 
jau labai ankštas.

Žinoma, tiek našlaičių glo
boti, duoti jiems galimybės ei
ti įvairių amatų mokslus, išlai
kyti didelį mokytojų personalą 
ir dėti pastangas, kad kuogrei- 
čiausia būtipbaigiama reikalin- 
giamsoįi statyba, — reikalin
ga labai iFlabšu daūgllėšų^Pa-“ 
kaks paminėti, kad viso Drau
gijos aparato sukimas išima į 
metus ligi pusės milioUo litų. 
Tat visais būdais ir visur ieš
kome lėšų, kiek tik galėdami. z 

Ir dabar Gerb. P-nia Aleliū- 
nienė, viešėjusi Lietuvoje ir 

klebonija, Lithuania, arba’Ona į grįždama Amerikon pasižadėjo 
Alėliūnienė, 3251 So. Union ParinktiT)r--ios laikomoms^ be- 

' Avė., Chicago, BĮ.

jau čia mums netibka. ar iš ma
dos išėję, nes Kaune V. Jėzaus 
Prieglaudoj yra siuvykla; pa
tys vaikučiai yra ten siuvėjų I 
mokinami. Jie perdirba iš di
delių mažesnius, ir šiaip našiai- Į 
čius rūbais apdengia. Kas ko
kius nors turite, vyriškus ar 
moteriškus rūbus, neškite pas 
manę, žemiau nurodytu antra
šu, o aš gerb. prel. P. Januše- 

pasiųsiu. Cliica- 
giėčiai ąrfi^gyvenantTeji neškit 
pas mane. Bet gyvenantieji 
kituose miestuose ir po visų A- 

- menkų, būtų gera, kad suauko-
■ tus pinigus, ar rūbus siųstų tie
siog Kaunan, Prel. P. Januše- 
vičiaus vardu: Prel. P. Janu- 
ševičius, Kaunas, šv. Trejybės

VAIKELIO JĖZAUS DR-JOL 
ŽODIS MYLIMIESIEMS 

UŽJŪRIO-TAUTIE- 
ČIAMS

Gailestingųjų Asmenų “Vai
kelio Jėzaus“ Dt-ja Kaune, lai
kydama beturčių našlaičiu

, prieglaudas ir jiems amatų mo- 
f , kyklas, jau tiek daug, malonių 
f > ir-geros širdies yra patyrusi iš 

Jūsų, Mylimieji, užjūrio Tan- 
tiėčiai. .Tušų aukos padėjo pa- 

ik grindus V. .T. Dr-jos prieglau
dų įkūrimui pirmaisiais ir sun
kiaisiais tėvynės Lietuvos atsi
gavimo metais. Jūsų-gerų šir
džių V. J. T>r ja niekados ne
užmirš!..

turčįų našlaičių prieglaudoms 
ir amatu mokykloms auku, se- 

inų rūbų, įrankių ir t. t.
Tat turime garbės kreiptis į 

Gerbiamosius ir Mylimuosius 
i užjūrio Tautiečius ir dabar ne
atsakyti savo sunkiai uždirbtų 
centų Lietuvos našlaičių labui. 
Našlaičiai meldžias ir melsisį į 
Dievą pasisekimų visuose Jušų 
darbuose ir sumanymuose. \\

Prel. Pov. Januševičius,:
Vaikelio Jėzaus Dr-jos Pirm

. A_. Kaune, _
i 927 m. Sausio 14 d.

“Darbas ir prie akmens 
prigulęs ūmai užmigs, o tin
giniui ir pūkuose nesnmiė- 
ga.” (Šekspyras).
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TAMSTA škaitei, kad Borden’s Pasaldv-^. 
tas Kondensuotas Pienas užima vietą * 
Smetonos if cukro'į kavų, darant dauge

li užkandžių, kaip tai: ryžių pudingą,'šaltako- 
šę, pyragaičius. Tamsta skaitei, kad vienas 
kenas Pasaldyto Kondensuoto Pieno išneša _ 

c- -tiek pat kiek Smetonos puskvorte ir svaras 
ro. Ir sakai jog toks taupumas per geras kad 
būtų tiesa. Ir kita šeimininkė taip daro. Ir ta
da jos padaro sekančiusjjandymus:.

KAVOS BANDYMAS — Pradėk vartot Bordcns 
Pasaldyto Kondensuoto Pieno į kavą. Ir atrasi, 
kad netik priduos kavai puikesnį kvapą, bet iš
vilks aikštėn visą gerumą puikiai sutaisytos kavos. 
Nehusteibia to puikaus kavos kvapsnio. Ir tuomet 
persitikrink, jog vienas kenas Borden’s Pasaldyto 
Kondensuoto Pieno eina taip toli? kaip pūskvortė 
pieno ir svaras cukro.
RYŽIŲ PUDINGO BANDYMAS—Paimk geriausį 
receptą dėl ryžių pudingo — tokį kurs reikalauja 
tikros Smetonos ir cukro. Ir vietoj to padaryk su 
Borden’s Pasaldytu Kondensuotu Pienu. ’

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų
Kiekvienas Bortlen Lelbelis kaip atvaizduota tari didelę premi
jų vertę. Atlankykite artimiausią premijų krantnvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gaut! sidabrinių daiktų, lėkSčių. laikrodžių ir 
daugeli puikiausių dalykų DYKAI tik su Borden leibeliais nuo 
ilos rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradek taupyt lelbe- 
llus Šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei pntogfrtu, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame -ftindasi daug premijų.

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89Priend St, arti Haymarket Sq.

KITOS PRF.UJ.1Ų KKAŪTVVRS 
' ------V-------

FALE nrVER, Mass. BRIDGEPORT. Ct rROVIDENCE. R.T. 
14—3-rd Street ' 105 Congress SL 49 Abom Street
arti Bedford SL arti Mato Street arti Washtogton St

* ' '• f . •«

THE BORDEN COMPANT, BORDEN BIJ3G., NEW TORK

F .-

PATS NEUŽ

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, dvasių keliančių apsaky- \ 
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. •

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

“žvaigžde” yra ŠvenČ. Jėzaus širdžiai pa
švęstai laikra&is. tlą leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune.

Per iStist
jums nušvies _____ _
lyg toji Trijų Išminčių Žvaigždė, ji nori ištikimai jus 
vesti prie karalių Karaliaus ir viešpataujančiųjų

“žvaigždės metams —10 lity, oužsa- j 
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. .< ^- 4

Adresas: “ftvaif 
Kaunas, Uthuania.
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Tai pripažįsta visi ir

Published ev<

Kad- išvedus šalies ūkį iš šios padėties, Vy
riausybė dės visi) pastangų, kad kiek daugiausia 
parėmus mūsų žemės ūkio gamybos persitvarky
mą, ypatingo dėmesio kreipdama į pieno, kiaulių 
ir paukščių ūkio pakilimą.. Į žemės ūkio kultūros

Kad visi mūsų naujakuriai galėtų greitu laiku į- 
sikurti, čia būtų reikalingos stačiai milžiniškos 
lėšos. Dvarų parceliacijai einant ligšiol skubo
tu tempu Lietuvos Valdžia negalėjo surasti ircn 
kių lėšų, — nors jai norų nestigo. Tokių lėšų ir

EsM Brtiflttd ii Oklahoma, 
rezidento Coolidgio paskir
ti nariu tarpvalstybinės ko- 
fcttijos komisijos vietoj F. L

Kam bus jie atsiųsti? 
tiems, ką pinigus aukojo, ar

rusi: tikrą reikalą 
ii atjaus.

Kas tą. tikrąjį reikalą gali

mu-
Skirmunliškiuose, 
nežinau kokiame

itišką ir... paslaptingą, 
ii 'žinojo Joną Basąnavi

(tvaru parceliacija bus suderinta su naujakurių 
pajėgumu įkurti ūkį ant gaunamosios žemes. Be 
to, kad paskatinus naujakurius energirfgiau gau
tose žemėse kurtis ir pakėlus jų kreditingumą 
reikalinga pripažinti gautoji naujakurių žemė 
j it pilna nuosavybe^ Todėl bus dedamos pastan
gos, kad dar 1927 m. bėgy išdavus nuosavybės do
kumentus visiems naujakuriams, o jų pirmon ei
lėn savanoriams. v . -

Žemės tvarkymo ir matavimo darbai bus to
bulinami ir sumezgami su nusausinimų ir kitais 
žemės ūkio melioracijos darbais; be to, naujaku
riams ir besiskirstantiems į vienkiemius ūkinin
kams bus pradėta teikti tam tikros technikos bei 
kredito paramos ir trobesių statybos srity.

Be šių rukdančin gamybai pakilti apystovų 
yra daug kitų. Gamybos susmukime arba lėtame 
besivysime daug nulėmė ir kai kurie įstatymai, 
kurie laukų darbininkus statė privilegijuoton 
padėtin, užtikrindami jiems pastovų atlyginimą 
ir ypatingas darbo sąlygas. Bet gal daugiau už 
šiuos Įstatymus į darbininkus neigiamai veikė 
t ai n~fnrraJ)r’dpagan(hE'ViKO tirpTsekrnūykadMar*' 
bo našumas smarkiai smuko žemyn. Ta pat kryp
timi dažnai veikė ir streikai. Bedarbių skaičius 
todėl pradėjo augti, juo labiau, kad bedarbiai 
kad ir nevisi — būvąšelpiami gana gausiai vėl 
iš tos pačios Valstybes lėšų; Prasidėjusi daugiau 
metų atgal emigraeija svetur, net į tolimą Bra
ziliją parodė, kad darbo užmušinėjimo sistema

jų, ištaigų if spaudos gyva
Vimas. Ligšiolei buvo bijoma 'nesvarbus? Ligšiol daugiau

sia aukų gaudavo ne tie, ku
rie daugiausia buvo jų reika
lingi, bet tie, kurie prisiųs- 
davo energingiausius rinki
kus, arba sugebėdavo para
šyti jautriausius atsišauki
mus; aukos būdavo renka
mos pripuolamai. Ligšiol te
turėdavome, taip sakant, ura 
rinkikus. Tas jau pasibaigė. 
Žmonių entuzijazmas jau se
nai yra išsekęs: kalbėtojams 
jie jau nelabai—betiki;—bet- 
lietuvio širdis yra kaip inbu- 

bėdą

kai prajuokino 
‘‘siena” dviejų nepriklauso
mų valstybių, esančių karo 
padėjime. Labai reikšmin
ga ir simbolinga: per Lie
tuvos kraštą tokia tik siena 
gali eiti. Viskas, reiškė lai
kinumą: ne taip, kaip tarp 
Lietuvos ir Vokiečių, kur 
ravais užkasta, didžiuliais 
akmeniniais stulpais užsta
tyta, “šlagbaumai” malevo- 
ti. Vievio pereinamąjį punk
tą “saugo” sargybos už ki
lometro nuo linijos 
siskiai 
lenkai 
kaime.

Sutikt buvo atėję du len
kai kareiviai su šautuvais ir 
atsistoję prie ožkų tvoros. 
.Paskui -atvažiavo jų virši- 
nin kas -‘ ‘ poruczn ik. ’ ’ Aukš
tas, gražus karininkas su 
randu per veidą. Iššokęs iš 
važelio, labai mandagiai pa
gerbė kiekvieną delegacijos 
narį skyrium, patikrino pa- automobiliu atvedė penkis 
rardes, tačiau pridūrė esą į- 
sakvta į a. a. Basanavičiaus 
laidotuves praleisti visus, 
kas “tik bus paketinęs va
žiuoti. Net ir vyskupo Ku
ktos nepraleidimas buvęs ne 
daugiau, 
mas.

ir aukas ripko? socialistams 
su sandariečiais, ar “drau
gams?” i

Įdomu būtų sužinoti, kiek 
nikelių įplaukė per soeialis- 

tiems, kurie liežuviais malė tų ir sandariečių centrus.

“Mes gavom iš Amerikos 
jau 2,100 (du tūkstančiu šim
tą) dolerių, kad juos įteikti 
kovojantiems prieš fašiz
mą.” ", ■

O, taip! įteiksite! Bet tie 
kovotojai prieš tariamąjį fa
šizmą ar kartais nebus irgi 
kovotojai prieš socialistus ir 
sandariečius ? “Viešas -Žo
dis” baigiami šiaip:

“Šitą raščiuką priimkit, 
kaip laikiną pakvitavimą. 
Kada pinigai bus Įteikti, kur 

i reikia, bus atsiųsti formalūs 
Į pakvitavimai.”

visos prąąęj^ps, nors kil
niausia proga sumanytos, 
turi sustožtįj Salė nepasa
kė nieko; kapų tyla; nulei
dę galvas išėjo publika pro 
duris; nė vienas žodis neiš
spruko nė rūbinėje, kol visi 
taisės. Lietuvius Basanavi- 
iaus mirtis . prislėgė, kaip 
našlaičius, j Tai neperdėta.

Didieji nekrologai per vi
sus lietuvių, lenkų ir k. lai
kraščius jau rytą paskelbė 
visiems minis Lietpvių Tau
tos atgimimų Patriarchą,— 
Patriarcha. Odrodzenia Na- 
rodu Litewskiego. Tą pačią 
dieną žinia pasiekė ir Var
šuvą. Gilia: lietuvių gedulo 
nuotaika apsikrėtė ir kiti 
Vilniaus gyventojai. Visi, 
kas tik išmanė, koks didis 
buvo velionis, kokią rolę bu
vo pavaidinęs Lietuvos isto
rijoje, viską pamiršę, tuč 
tuojau pagęrbe J. Basana
vičių, nekr^ogais, plačiomis 
biografinėmis žiniomis ir 
savais. atsiminiihais. Visi 
politikos ir diplomatijos su
metimai atkrito. Visiems [ar keista neparodė. Taip tu 
buvo aišku, visą Lietuvą 
nuliūsiant ir pulsiant paš

ilei užsiminti apie kaiku-l 
riuos mūsų opiausius klausi- 
rnus, pav. lietuvių kalbos A- 
fherikoje likimo klausimą. 
Valia tik buvo kalbėti, arba 

įdainuoti:v lietuviais mes vi
suomet būsime ir visuomet 
Kėtuviškai Kalbėsime! Tuo- 
tarpu čia gimę ir augę kaip 

"kalbėjo, taip ir tebekalba... 
^angliškai!
įr Ar ateis laikas, kad lietu- 
viai Amerikoje visiškai iš

tautęs? Ar lietuviir kalba 
^Visados čia užsiliks? gal lie- 
priviai praras kalbą, bet jau- 
fis lietuviais panašiai kaip 

k&jįjai kad Jaučiasi ai riaįs, 
iiors ir nebekalba keltiškai? 

^atokiu būdu mes perduosime 
phaujajai kartai mūsų įstai
gas, bažnyčias, organizaci- 
kĮas, spaudą? ir t. t., ir t. t. 
KĮ)aug yra klausimų ir jie rei- 
Mtalingi atsakymo ir tai neil- 
fįai laukiant. ‘ ‘ D-kas ” y ra 
l^asirengęs tuos ir kitus mū- 
|«ų, amerikiečių, gyvenimą 
^liečiančius klausimus gvil- 
PRenti šaltai ir bešalįškai, nes 
[tau laikas. J

geriausiai perstatyti? kam j 
Amerikos lietuvis-katalikas 
geriausiai patikės? Kalbėto
jas ir rašytojas jo nebeužža- 
vės. Reikia didesnio autori
teto. , Kas tuo autoritetu ga
li būti? Niekas kitas, kaip 
tik Lietuvos Katalikų Cent
ras ir Amerikos Katalikų 
Federacija. Senų metodų 
nepakaks. Jau nebegalima 
rinkti aukas pripuolamai; 
reikia daryti planingai, taip, j 
kaip amerikiečiai kad daro 
■pasinaudojant moderniškais 
Įpsychologijos metodais.

Retkarčiais, nenoromis, bm 
vo kalbama apie sutatriną 
Lietuvos Katalikų Centro ir 
Amerikos Katalikų Federa- 
cįjbs darbuotę, bet ligšiol 
nieko nepadaryta. Metas jati 
tą darbą pradėtLJJetuvos 
Katalikų Centras privalėtų 
nurodyti, KAM reikia rink
ti aukas, Amerikos Katali
kų. Federacija, jei nurody
tam tikslui pritars, jau bus 
išmokusi, KAIP tai atlikti.

Neprošalį bus čia pridur
ti, kad aukų rinkimas politi-

n ūmąsias jėgas ir visas šioje srityje pasireišku
sias mūsų žemės ūkio organizacijas, vertindama 
jas sulig atliekamu rdabu. Šia proga Vyriau
sybė turi pasisakyti, kad reikalinga yra dirban
čių žemės ūkio srityje organizacijų pagrindinis 
persitvarkymas, kurio siekia ir pačios organiza
cijos, numatydamos reikalo didesnio savo jėgų 
derinimo ir didesnės ūkininkų vienybės. Tinka
mai padėti mūsų žemės ūkio organizacijų darbui 
Vyriausybė skaito vienu svarbiausiuoju savo e- 
konominiū uždaviniu.

Nors jau kelinti metai kaip eina žemeSvręfor- 
rua, bet ji visai mažai yra palietusi kaimų skirs
tymą į vienkiemius. Jau dabar žemės ūkio Mi
nisterijoje yra prisirinkę tiek prašymų, kad ne
galima jų patenkinti per 3 artimuosius metus. 
Vienas šitų prašymų skaičius rodo, kiek tai di
delis ir gyvas reikalas skirstytis į vienkiemius, 
nežiūrint to, kad šia kryptimi pinkas mūsų kai
miečių neagituoja. Tai reiškia, kad jau patys 
kaimiečiai gražiai nusimano jog sena kaimais ū- 
kininkavimo sistema tapo nebegalima ir kad ga
mybai reikia naujųsąlygų. .

Daugelio buvo laukta, kad atsiradę iš dvarų 
pacialinifno naujakuriai gautose žemėse sėkmin
gai “kursis. Tačiau dauguma naujakurių dar ne
prigijo prie žemės ir negali prigyti, dėlto, kad 
nevisuomet moka arba įstengia prasikurti: pasi
statyti trobesių, įsigyti reikalingo gyvo ir negyvo 
inventoriaus, rasti reikalingo apyvartai, kredito.

mūsų automobilius iki pat 
Poliklinikos. Čia jau senai 
laukė pasiruošusi lydėti pro
cesija. - Didžiausia minia 
kantriai stovėjo smarkiame 
2O')C. šaltyje. Karstą jau 

kaip nesusiprati- radome užvožtą, bet iš abie- 
Ir ar negalima esą Jo jų pusių ties galva buvo 

kaip nors atkviesti? Anapus bangeliai, tai velionis buvo 
linijos jau laukė kitos “fur- Jmatvti. Jonas Basanavičius 
mankos,” lenkų sargybos su-buvo perjuostas per petį 
kviestos. Jų atvažiavo daug, plačiu valstybinių spalvų 
nes laukta bent 24 žmonių; kaspinu, kaip koks feldmar- 
laukta nuo pat ankstyvo ry- salas. Tai labai pritiko.. Nė

į Poliklinikoje pasimi- vįs»a lietuvių tautos tautiš- 
r. Jonas Basanavičius.J^ię |^sįįlgimus kultūros ir 
iatis iMlviai buvo tą laisvės. į Nei okupuotosios 
adą si|girinkę Lietuvos Lietuvos' pilečiams, nei jos 
riklaustanybės šventės vyriausybei nebuvo' keista 
i. Jąijjfeuvo beprade- r ar užgaulinga, kai lietuvių 
i dainininkė savo gies- ! laikraščiai savo pagarbą ir 
štai Lietuvių* Laikinojo Iprisirišimą reiškė kilniau- 
liteto pirmininkas dr. Lsiais epitetais. Lietuvių tau

tos Gaivintojas, atgimusios 
lietuvių tautos Vadas, didis 
lietuvių tautos Žadintojas, 
lietuvių tautos Švietėjas, lie
tuvių tautos Mokytojas, mo
kslo šviesos Skleidėjas ir k. 
k. mirgėte mirga laikraščių 
lapuose. Taigi Vilniaus vy
riausybė, sako, būtų-ir pati 
'atidariusi sieną važiuojan
tiems į laidotuves. Varšu
vos vyriausybė iš pradžių 
lyg pasvyravo, gavus mūsų 
prašymą per Paryžių; pa
reikalavo sąrašą, ką ne ką 
išbraukė, kitiems leido įva
žiuoti į Vilnių; paskui pro- 
skripciją sumažino, neįsi- 
Jeisdama tik vyskupo Kuk
tos ir dar dvylikos žmonių'. 
Kokiuo sumetimu vienu lei
do įvažiuoti, kitų neleido, 
buvo sunku susiorientuoti 
Viena tebuvo aišku: iš pra
džių nenorėta^ kad didelė 
daugybė lietuvių demons
truotų Vilniuje. Čia supuo
lė taktas su mūsų vyriausy
bės pasielgimu: ji irgi n e ve
li jo, kad daug kas pasinau
dotų leidimu. Šiuo atžvil
giu, lietuvių visuomenės ats
tovų pakilimas nieko nauja

rėjo būti ir jei kitaip būtų 
buvę dėl vienos .ar antros 
pusės užsispyrimo, būtų bu
vę blogiau, bent netaktin- 
giau. '

Tad iš Kauno sekmadie
nio (II—20) rytą ypatingu 
traukiniu išvažiavo visli vi
so 12 Kauno visuomenės ats-

Viso delegacija vežės 20 vai- tai labai mielai puolė ten, 
nikų. kur galima laimėti keletą

Delegacijos nuotaika bu- zlotų. Zlotos kursas kuo ne 
vo neaiški. Daug tempera- per pusę pigesnis: doleriui 

“ rnento, daug pasiryžimu, kas 
. pereis sieną, neš'tie leidimai 

buvo neaiškūs. Visai kito-' 
kia nuotaika susidarė ligi 
tik privažiavome. prie de
markacinės linijos. Liniją 
sudaro dvi netašytos men
kos beržinės kartys ant to
kių pat kuolų, žabais api
pintų. Kitur nuo ožkų tvir- 
tesnę daro užtvarą, o į abi
pus kelio po keletą žabų į- 
kišta, kaip per Nemuną, kur 
yra ekerčių. Tai mus gero- 

tai tau ir

g..;. '
“Lietuviais esame mes gi- 

į'inę, lietuviais norime ir būt’ 
IfUžtat ir privalu mums rū- 
Įonntis Lietuvos reikalais. Iš- 
&fifcyrus bolševikų spaudą, vi
lksi kiti mūsų laikraščiai rūpi- 
Bjiasi Lietuva, ypač josios po- 
f Klika, taip daug, kad net pa- 
k miršta mūs pačių svarbiau- 
Ę litis reikalus. Tų reikalų mes 
įtarime nemažai. Svarbiau- 
|yeaas jų be abejo yra amerika- 
r nizacijos klausimas. Imigra- 
L'fcija iš Lietuvos sustojo, nes 
ynegi galima vadinti imigra- 
į eija tuos 2-3 šimtus lietuvių, 
^ kuriuos dar tebeįleidžįama į 
B Jttngt. Valstijas. Ir tą ma- 
č4yt? kvotą dar ketinama su- 
j^inažinti.
B?Pergyvename perėjimo lai- 
l^kus: iš “grinorių” virstame 
Bįįaerikiečiais. Irfiigrantai 
B|žbnsta ir vis smarkiau iš- 
i įniršta, nyksta. Jų vietą uži- 
£jna čia gimusieji, kurie ski- 
l'iriasi labai žymiai nuo savo 
^JeViĮ ir idealais, ir įpročiais, 
L jrkalba.

Kiek tai čia problemų, ku- 
L irias mes turime būtinai išriš- 

ir tiksliai išrišti. Nuo tiks- 
^Ja$s.šįų problemų išrišimo

Šiame “JD-ko” numeiy tel
pa atsišaukimas gelbėti Lie
tuvos našlaičius globojamus 
įvairiose Vaikelio Jėzaus 
Draugijos įstaigose. Kas ne
norėtų ištiesti pašalpos ran
ką Lietuvos našlaičiams? 
Kuris. Amerikos lietuvis-ka- 
taįikas nesigaili jų? Bet ką 
gi darysi, kad tų atsišauki
mų mes gauname aibes, ir 
nežinia, kas yra labiau pa
šalpos reikalingas. Našlai
čiai, moksleiviai, jaunimas, 
bendrabučiai, centralės or
ganizacijos irikuopelės, ligo
niai, bedarbiai, grupės ir pa
vieniai, kultūros, meno ir po
litikos spragos laukia, kad 
mes, amerikiečiai, kiek galė
dami savo doleriais jas už
tvertume; lankosi kalbėto
jai, redakcijos užverstos 
laiškais — ir visuomet ta pa
ti giesme: gelbėk! šelpk! ,

Visi tie reikalai rašyto
jams, arba kalbėtojams at
rodo itin svarbūs, svaribaų- 
ši, bet ar taip yra ? Kas gali 
tikini pasakyti, kuris .reika
las yra svarbiausias, kuris 
ne taip svarbus, kuris visai

ekonominės padėties. Daug rašoma ir kalbama 
nuo /senai apie sunkių Lietuvos' ekonominę padė
tį. Kokia gi ji yra iš tiknijų? Negalima neigti, 
kad padetįs-tikrai labai sunki. Didelių sunku
mų yra musų žemės ūkio gamybos rinkų ir kre
dito srityse. Mūsų ūkio pasveikimo vyriausybė 
laukia pirmon galvon iš^emes ūkio gamybos pa
kilimo. , Išskyruš keletą pramonės šakų, Lietu
vos gamyba daugiausia surišta su žemės ūkiu. 
Ekonominiu atžvilgiu Lietuva tai žemės ūkio ir 
net ūkininkų ūkio kraš 
lietuviai ir ne lietuviai

T POLITIKA

Dabar einame prie Vyriausybės politikos eko
nominiais bei finansiniais reikalai^. Tai patys 
svarbiausieji ir patys sunkiausieji klausimai vi
sais atžvilgiais. Nesusitvarkęs ekonominiai nei 
vienas kraštas negali ilgainiui egzistuoti Šian
dien politinė valstybės reikšmė pareina daugiau
siai nuo jos ekonominės galybės. Tai gražiausia 
parodė Vokietijos pokarinė padėtis^Okupuoto- 
sios Lietuvos simpatijos juo didesnės bus mūsų 
pusėn, juo geriau būsime susitvarkę ekonominiai 
ir juo didesnis bus skirtumas tarp iš Lenkijos at
neštojo Viluijon skurdo ir gerovės nepriklauso
moje Lietuvoje. Turime visi būti įsitikinę, kad 
be tinkamo ekonominio prisiruošimo mums ne
įmanoma atgauti Vilniaifs.

Taigi ruošdami laimingesnį Lietuvai rytojų, 
mes turimo pirm visko išeiti iš šios dienos mūsų

=9 zlotui, o nominaliai* tu- 
rėtlĮ būti=5 zlot.

Patekome į Zaviasų su
stojimą, kur iš Lentvaravo 
vaikščioja vienas trečios kla
sės vagonas, nuveždamas ke
liauninkus į Varšuvos trau
kinį. Mums tačiau iš pat 
Vilniaus atsiuntė, vagoną 
pirmos klasės ir atvažiavo 
sutikt du studentai lietuviai 
Lentvarave mūsų vagoną 
prikabino prie traukinio, 
sulaikydami jį visam ketvir
čiui valandos ar net ilgiau. 
Įsėdo ir Vilniaus ^tarosta, 
kurs automobiliu buvo atvy
kęs į Zaviasus. Jis-buvo su- 
sirūpinęs, kad vysk. Kukta 
palieka neįleistas ir darė vi
sa, kad tik ta “nieporozu- 
mienie” būtų atitaisyta. >

Vilniuje atidarė tiesųjį į- 
ėjimą, ne per tunelį. Išli
pę išvydome du špaleriu vil
niečių lietuvių,, tyliu, tačiau 
palankiu. Jie nepasakomu 
įdomumu žiūrėjo į didesnį 
būrį lietuvių, pirmą kartą 
po Želigovskio “bunto” at
vykusių iš anapus sienos. 
“Granicę otivorzono,’ šnibž
dėjo kits kitam. Ir buvo 
jaučiama, kaip jie dėl to 
patenkinti, nes Vilnius, be 
Lietuvos liūdnas ir negyvas, 
o Lietuvos sostinė būdamas, 
tuojau išaugtų iki Dancigo; 
taip Sako patys vilniečiai 
lenkai.

Vilniaus Storasta prieky

“Laisvės” 65-me numery 
[ant pirmo puslapio, žymiau
sioje vietoje tęlpa “Viešas 
įžodis,” kur taip kitko pasa
kyta:
[ gūžės 8 d. š. m,

“Amerikos darbininkai lie
tuviai da pradėjo gausiai au
komis remt kovą prieš fašiz- 

į mą...” \

į Katalikai darbininkai ne
rėmė nei protestais nei au
komis? Bolševikai organiza
vo ir kalbėjo prakalbas, o gal 
kiu* dėl žmonių akių ir įmetė 
[kokį nikelį; žodžiu sakant, 
[bolševikai rėmė kovą prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią 
gausiais... protestais, o au
kas dėjo žiopli socialistai ir 
‘tautininkai” - sandariečiai. 
Užtai dabar gauna nuo 
“draugų” draugišką “ačiū;’ 
kaip matote, tik svetimžo
džiuose teačiuoja, nes kokį 
gi kitą ačiū pasakysi tiems, 
kurie entuziastingai, beveik, 
[neprašomi bruko “drau
gams” aukas!

Toliau “Viešas Žodis” sa
ko:
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įp tik Medu “taftos ba- 
ai” namon sugrįžo, 
ų^ridėjo Lenkijoj ne-

bingėsni savo šalieš piliečiai,
apsvarstyta !negu mūsieji, — aišku kiek-

iHU.pa-

M

t įĮHiy^T » uOcMzCuo--
»ąmpa; PphJiknp dMng. 

Žįnoma kairiosios partijos
i deklaracijų neigia- 

matĮBetdarneiviena par-. 
epasisakė kad ji' baL 
rieš pasitikėjimų, 
hąnt Totiušiui, Ljaui 
lyderiui įvyko nepa- 

ptfatas incidentas. Nors ji- 
^fai pasisakė kad jo kalba e- 
santi paruošta iš anksto ir 
gerai apgalvota bet kalbėda
mas pavartojo žodžius “der- 
Žimorda” ir kontrabandinin- 
kų nukreiptus Vidaus Rei
kalų Ministerio Pulkininko 
Musteikio adresu. Toks ko- 
liojimas iš tribūnos ir išvie- 

H ..' tų Seime buvo įėjęs madon 
?; bet Pulkininkas Musteikis 
/ Vieton atsakyti tokiais pat 

komplimentais visai kitaip 
ręagavo. Jisai išsaukė Pulr

> kininkų Plechavičių ir Dak- 
[.tarų Sližį ir paprašė kad jie 

g apriimtų būti jo sekundan- 
.....* Tie sutiko ir iš Seimo 
salės iššaukė Atstovų Toliu- 
šį, Vardu Pulkininko Mus- 
lėkio jie pareikalavo kad 
Atstovas Toliušis paskirtų iš 
savo pusės du sekundantu su 
jais pasitarti apie likvidavi
mų šio incidento. Atstovas 
Toliušis pakvietė Seimo na-

f _ « a, 2

tfeksikų& 
vergijos, nuversti pi

tuvi

to. parapijono 
Klapatas!” 

“Hm... gerai
“bet ar tam 
beitai, tokiu 
juodinate lietuvių k 
vardų avėti 
akyse? Juk 
nams, kandę 

. indui, tūri
Šlykštu, kad MfmteBoi 
Idai visųpi 
si su savo 
įnėt tik terioja 
nUs; pas airius to nčri 

; parapijos gyvuoja laba 
. tai. Iki šiam laikui 
. pešiojote savo para;

bažnyčių ir kunigus kd 
tuose, kortuose, 
ringuose, būtlegerių na 
se, šapose, diėm 
iki vėlumai — ir kų. 
Peštynes ir ki 
niekų. Kur jū 
koki klebonija?- Ps 
savę kad ir su ‘Savo 
kaimynu, Norwoodu. 
Ii šimtai klebonui* 
boniųo kų jūs turite'

nais papročiais 
Must^kia -bent 
kęs Atstovų Tol 
drožti jam p®r veidų. <

Ar šiaip imsi šį dalykų ar
7 kitaip Atstotas T^iūšia^avų 

smarkiai susikompromitavo. 
Buvo jam proga tuojaųs at
siprašyti bet jis to nepadarą. 
Tikrai Liaudininkų lyde
riams paskutiniu laiku nea- 
seka? Advokatas Sleževičius 
susikompromitavęs nesuge
bėjimu valdyti šalies iš Sei
mo narių tarpo išstojo. Dak
taras Grinius apsivesdaiūas 
su Orloviene stačiatikių cer
kvėje nustojo užuojautos 
plačiom visuomenes tarpe ir 
dabar Toliušis su savo vai
kišku išsišokimu irgi nustos 
savo autoriteto.

Iš patikimų šaltinių suži
nojau kad jeigu Seimas pa
reikštų nepasitikėjimo Vy
riausybei pabaigus svarstyti 
deklaracijų, tai Seimas bus 
tuojaųs paleistas, bet kad iš
reikšti nepasitikėjimų rei
kia 43 balsi} kurių kairieji 
nesurinks, nes pora jų narių 
yra išvažiavę ir mažumos, t. 
y., Vokiečiai, Žydai ir Len
kai susilaikys nuo balsavimo. 
Tautiškai nusistačiusios par
tijos irginemano įneštipasvĮ kadlėi^irVakaįųJEki- 
tikėjimo Tormulo... Tp£^. ‘ z
greičiausiai deklaracija bus 
padiskusuota. 
Seime ir tuomi viskas baig
sis. Apart to kairieji neno
ri kad Seimas būtii paleistas. 
Jeigu jau Vyriausybė užsi- 

jspirtų gauti pasitikėjimų ar- 
sįba -Seimų paleisti, tai gali-

• - *
Dažnai iš mūsų soeialistų slaptas de: 

tenka girdėti ir jų spaudoj socialistais/lenkai gerai nu
matyti gudriai metamus še- simanė, ko tonfttf derybomis 
šėlius, būk dabartinioji vai- siekia. Vargu ^fau galima 
džia linkusi į bi kurias [tai pasakyti stipri^
SLAPTAS derybas su Len- sukosmopolit^fams mūsuo- 

sius. ’' ' ■ ' ■
Tenka pabrėžti, kad ūmai 

po paslaptingų- Nesvyžiuje 
derybų, kame, ? atsiprašant 
socialistas, -PUstildskis; susi
dėjo su.kuniga^ščiū Badvi- 
In, stambia

Knisiai ttet aratofik r'eraaog 
buvo patikėta lenkiškiems 
“broliams Mariose,” per
daug neatsargiai išsiplepė
ta..... Pikantiškumas dar 
padidėjo, kai tasai \>rtodok- 
salus * socialistas Holovko 
patapo paskirtasUžsienių 
~ • • • *4__ —_4_ Jl^-jos rytų de- 

lirektoriumi, 
visi lenkų

tello. Bet tiek to. Papasa
kosiu, kų tenai mačiau ir 
girdėjau: juk.tam aš ir re
porteris.

"Taigi mačiau tenai stėbė- 
tiniausių parapijų ir keis
čiausių draugijų. Nepati
kėsite, bet tai tikriausia tie
sa, kad tenai parapijonai 
baigia -išvirsti klebonais; 
kaikurių-gi draugijų nariai 
jau veik visi yra išvirtę dva
sios vadais. Galas juos ten 
žino. Iš klebono jie yra už
sispyrę padaryti paklusnų 
parapijonų! Yes, Sir! 6 pas
kui išvyti, taip kad parapi
ja likti} visai be parapijonų 
ir susidėtų vien tik is klebo
nų^ o draugijos vien tik iš 
dvasios vadų; nariai nebe
reikalingi.,

Benebus tik ” Napoleonas 
pasakęs, kad prastas yra ka
reivis, kurs nenori likti, ge 
nerolų. . Suklebonėję Pik- 
telos... a kadi tavę..., ir yėl 
apsirikau... norėjau pasa
kyti —-Montellos, yes! Mon- 
tellos suklebonėję sitizenaį, 

oitfne1

Reik. Ministeri 
partamento 4 
kurio žinion

✓

“Drang’o naeh Uthauen 
und Letland” takeliai veda. 
Kilus nepasitenkinimui lat
viųvisuomenėje dėl Rolov- 
ko vizitos, laivių socialde
mokratai pasiskubino viešai 
per spaudą pareikšti, kad 
su tuo penu jie jokiais po
litiniais klausivude nekalbo
je o taręsi vien partijojrei
kalais, tuo tarpu, kaip mū- 
siejie atkakliai tyli, net patį 
Drobnerio atsilaikymų mė
gindami užginti. Pripažįs
tamą kad viešos derybos ne
galėti} būt tiek smerktinos, 
kiek slaptos, ryškiai min-

M

SLAPTAS derybas su Len
kais.

Šiuo atveju itin stengiasi 
“Liet. Žinios,” skubėdamos 
dėti savo skiltyse visokius 
provokatoriškos prasimany
mus apie menamas Slaptas 
derybas.

Kaip tik prie p. Sleže
vičiaus valdžios -buvo mė
ginta slapta tartis su len
kais per mūs socialdemokra
tus.

Tikėtasi, kad “broliai 
Markse ” greičiau susitars, 
pegu kuri kita partija.

"si- 

jį 
te’ _*'^**į;

f Pulkininkų Zubrį ir dar
■ ritinu iš savo draugų. .

' §Tada Pulkininkas Mustei-
1 . kis pareikalavo kad atstovas 
į 71 Toliušis tuo jaus atsiprašytų 
Į Pulkininko Musteikio arba 
\ duotų satisfakcijos dvikovo

1 ie 'r*
’< Toks Pulkininko Mustei-
® . i

vienas delegacijos narys ne- imas dalykas kad kairieji bal- 
?: • susilaikė nepravirkęs, pasi- suotų už pasitikėjimų. Mat. ------

lyg tik dabar pasiruošusį tų algos 
stoti priekin. apart to gauna už

-■ (Busi

jau pati save užmuša. Šita emigracija yra labai oima, bet nuolatinį, ir didinant darbo našumai 
rimtas mums pavojaus ženklas, kuris Lietuvai turėti viltį, kad ekonominiai krizei praėjus, už- 
galėtų grėsti, jei savo ekOnomipio gyvenimo ne- 

. gutyarkysime ir neišplėsime. Juk Lietuvoje pri- 
~ iiaiaflfeiifa" It l itn j i iinT

; y kilometrui, Vokietijoj gi netoli 130 ir net etno- 
,-|g-grafinėje Lenkijoje apie 80. Vadinasi.yra di- 
. Jte/džiausio reikalo, kad gyventojų skaičius pas mus

4 2' . gymiai pacįid^ų, kad Lietuvos daug kur apytuš- 
riŠai plotai Bežadintų pas mus kaimynus norų mū
sų kraštų kohmizubti. Ir štai iš tiek netirštai ap
gyvento krašto, kaip Lietuva ir, be to, su pusė
tinai, derlinga žeme, plečiasi emigracija. Taila-! 
bai rimta ligos žymė.

Bedarbių skaičians didėjimas ir jšeivystės in- [ vivaldybės ir ypatingai valsčiai bus verčiami ke-

dvarpo
niais ir kitais ė^šiais demo
kratijos priešais; buvo pa
leisti lenkų spaudoj gandai, 
kad žymus socialistų vadaš 
Maračevskis atšlijęs su savo 
šalininkais nui^įdsudskio 
ir tuo lenkų SOCUdistai su- 
sfcil£_Li “ tikruorilte’1 šoeia-

riųjų atstovų prie, bent ko
kio kito darbo kur jie yra ti
kę tiek daug neuždirbtų. Tai 
ta ir yra^svarbiausi priežas
tis dėl kurios kairieji Seimo 
nariai nenori kad Seimas bū-*. A. * z *. I - •*■

*•?%/ žiūrėjęs į tų Tautos Vadų, Seimo atstovas gauna 900 li-jtų paleistas, nes jie nesitiki 
*irį$i lyg tik dabar pasiruošusį tų algos mėnesiui ir dar j sekantį Seimų pakliūtu 

ž komisijų | "

.. .... .. demuln^ybes
principų, — tos demokraty- 
bės, kurių taip mėgsta die
vinti buvusios valdžios šali
ninkai.

Kadangi Drobneris nega-* 
iėio be žinios pp. Sleževi
čiaus ir Požėlos atvažiuoti 
Lietuvon, tai labai pravartu 
būtų, kad mūs polHiškiejie 
emigrantai viešai šiuo Tei

kus," b^o atšauktas iš Ry- kalu spaudoj prabiltų, juo- 
gos senasis lenkų atstovas, ba kad vienas jų jau sugrį- 
o jo vieton paskirtas “peri- žo, po sunkių darbų atsil-

tūb.pafmdtAk
.socialistas, seimiTnarys Dia- 
mantas, nesidrovėjo viešai 
seime pareikšti iihperialisti- 
nių užgaidų, siekiančių Lie
tuvos ir net Latvijos inkor
poravimo, kad galėtų Len
kija prieiti prie Baltijos jū
rų.

Nesvyžiaus sutarčiai įvy-

2, / - >• r / k < <

L j «

klebonais, &ėk tiek paklebo- 
navę įšventina savę^į aukš
tesnius cinus: vieni tampa 
‘‘laisvos” “minties” galvo- 
ojais, kiti pasiekia net pus- 
romisario cinų, o kiti gauna 
“mėnulio spindulių” "ap
švietimų. Beje, kaikurie su- 
klebonėję piliečiai jau nebe- 
pasitenkina savo laisvama
niška viera: mat amerikie
čiai niekina tokius bevie- 
rius, o tas jau švakas biznis. 
Be vieros negera būti, rei
kia kokių nors vietų, ar vie- 
rūkę surasti. Nezaležninkaif 
WelL...no! perdaug ehami& 
ka vieta, foreineriška... no

nų ? Latvrence pasi 
nyčių, Cambridge tofi 
kyklų, o jūs kų? . 
Broektono kortų!”

Man bekalbant priefc 
prisišliejo dar keli k 
lelios klebonai.

“Eik po velniais” 
4 ‘ viskas eina velniop, bi 
ant Savo turime __ 
Jei ne, tai {e visi sėbę£^ 
ja

jie neitų, svetimų kraštų gaminių įveži-

[•j

''■Y
-v—-

-r
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(Bus daugiau)
..

3E3

froniitr^Mk -noimonzimoa nlrtninlm nVin lanūiiHra U4-i' 
‘ypač pietų Lietuvoje. Vėsti ir tvarkyti titfe ke-
- . . ■ » . - - -

Jūsų Korespondentas
posėdžius, o daugelis iš kai-‘Kaunas,-4-IU-27. tus retinu lituanarum” Lu-'sėjęs.—“Lietuvis”

ae viera.
i nukly-

krašto, kaip Lietuva ir, be to, su puse-

bai rimta ligos žymė.
ir“ r.t Ą ’

tensingumas jau 1926m. parodė, kad ekonominė f liūs taisyti ir pravestuosius tinkamai palaikyti, 
W_• — TT • « • > W • Va * e • • « • . aA - V*- -- X. . _ - T --- -h?----- -

-. z

na ir

mas.

kuris kelis kart įnfliaeijos metais žuvo, nespėtu -
•ra dar reikiamai pagananti ir jo stoka serga 

fe pastangų, kai esamieji Šalies piniginiai re
sursai liūtų kūotikdiausiai sunaudoti, pirmoj ei- 
lenkai; . _
mui fifansuoti, o tektų mūsų krašto žemės ūkiui, 
pramokei ir išvežimui plėstis. Šitam reikalui V/- 

audefmti su Lietuvos Banko po- 
_________ ueių kredita įstMgų veikmių* Su- 
tartinatiarbu su kredito įstaigomis, Vyriausybė

darbisvėleisdidyn. " '
_ Vienas didžiausių ir drauge neatidėtinų šios 
dĮęiūft įlaibnLięt uvog^tiri-kidių klanrimasyGe- 
ležinkelių palyginamoji reikšmė.šiandien visur 
žymiai yra sumažėjusi, ypač nedideliems atstu
mams susisiekti. Todėl geležinkelių tęsimui skir
ti iš biudžeto didesnes sumas būtu neatsargu. Vi
sai kas kita vieškelio tvarkymo darbai. Be su
tvarkytų vieškelių visai neįmanoma išplėsti ūkio 
gamyba, neįmanomas ūkininkų ūkio tarpimas, 

‘ypač pietų Lietuvoje. Vėsti ir tvarkai šitie kte 
įliai reikalinga ūkiškuoju būdu. J eigų vietos sa-. tflrisi sfanažnti palūkanų aukštumų. Idetuvoje.

krizė Lietuvoje labai paaštrėjo. Taigi dabarti
nes Vyriausybės vienakis piranijų rūpesnių pa- 

^Aelti darbo našumų kaipo priemonę kovojant su 
krizė. Ligtiol Lietuvoje darbas gyveno nenonna- 
’leje padėtyje. Didžiausia čia sunkenybe toji, 
kad darbo kainos peraukštos darbdaviams apsi
mokėjimo žvilgsniu, per mažos darbininkams 
pragyvenimo žvilgsniu.

Vyriausybei jau teko įsikišti į ginčus tarp 
darbdavių ir darbininkų, neprisileidžiant prie 
ūmaus uždarbio mažinimo, nors darbdavių mo

linoji darbininkams alga kai kada dar nepa- 
iliama. Vyriausybes nusimanymu čia be galo 

: svarbu, kad darbininkai patys įsitikintų, jog 
■ darbdaviai tikrai neišgali mokėti aukštų algų ir 

kad darbininkai turi rinktis tarp dviejų galimy-

kita;:. tai re« 
Bet aš jau 
dau^rindaūgvįęti^ 
vikiška, eicilikiška, laisva- 
maniška, dderiška, bizniš- 
ka, savimeiliška, prapertį& 
ka, f aitoriška, mūnšamiška, 
“metodistiška,” veidmrijnš- 
ka ir kitos kitokio* Tegu jos 
sau ęsti. Znoeįyjųsi norėjau 
pasakyti, kad montelieSai 
būtihai nori būti generolais. 
Yesį Sir!

* • Z • •

Suėjau vienų iš Mdbkmų 
ir sykiu vietom draugijos 
piktos dvasias vadų...
vei nerons pB8praao<

Hlvlcų •JUT V UolVO 

gijosdar keletu 
bonių. O ttt, 
dinkis iš čia.

taip dabar 
išsinešdinau 
torius telefanavo, 
žinoti į Norvreodų.
bye! .

Tikėjimas

— O netikėj^n^ 
gyvulių išra
UetftL.

Stefa,



y «

Nedalioj,

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pustei 
metų 6 šilingai, 3 mėni. 3 šilingai ir 6 penai. ...

gyvuo; 
dau’fj

P* 
sutik miru- 
\arkivyskupų

iš. “Labdarį

kės narius; Iš tennupyškėjau 
į lietuvių Muzikališką Svetai
nę. Ten radau bekalbantį tū
lą Geležėli. Pradžios jo kalbos 
negirdėjau, bet yra už ką jį 
“pakvolyti” — ir gražiai ir 
rimtai kalbėjo — apie a. a. df. 
Basanavičių, Lietuvos laisvę ir 
jos valdžių. 0 po jo gi kalbos, 
tūlas Akiniotisiš laikraščio pa- 

1 skaitė apie a. a. dr. Basanavi
čių, daug maž tokio turinio ei
lutės:

patiko, kuomet kun. Taskūnas 
nurašė “Nonrood Messenger” 

nurodydamas jų blogės darbus, 
ir, kad šokiai tvirkina jaunimų. 
JonČikas vadina atžagareiviais 
tuos, kurie anot jo vadovauja-

■f7" - — -■ k. ' '

* <**
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SARPAUS NEAPGALĖJO p 
MALCEVIČIAUS

BOSTON. Kovo 18.
Vakar Sarpalis ėinesi ' su 
Malcevičiu. Pirma Sarpa
lis permėtė savo priešą į 22 
minutes, bet ;<ntruoju sykiu 
pats tapo apgalėtas.

*14. Buvo i neš t a kad bū tų ren
kama pikniko rengimo komisi-

i

rc-r-;

-i

L. D. S. Reikalai
z

PROTOKOLAS 23-OIAS
•~LDS. N. A. Apskričio purtino-.
tinis suvažiavimas įvyko vasa7 
rio 20 1927, Šv. Juozapo pa
rapijos svetainėj, Roger St.,

. Tx>well, Mass. •

Suvažiavimą atidarė apskri
čio pirmininką^, Jonaš~Jaroša, 
maldą atkalbėjo vietos klebo
nas kunigas S. Kučas. Be to 
kun. Kučas sveikino dalvvius

’ • įr ■
ir linkėjo pasekmingai išrišti 

w visus klausimus' pakeltus šia-
- me suvažiavime. .... .....

1. Buvo perskaitytas perei
to suvažiavimo protokolas, ku
rį skaitė S. Pilkonis, N. A. L. 
D. S. apskr. raštininkas. Pro
tokolas buvo vienbalsiai priim-

/ tas. ? ' '

Toliaus ’buvd renkamas pre
zidiumas. Išrinkta veikiančio
ji valdyba: Jonas Jaroša pir- 
miniųkn. S. Pilkonis raštinin
ku, V...Jakas ižd. ir vice-pirm.

2. Sutvarkymui skundų, įne
šimų ir mandatų išrinkti šie: 
J. Smilgis ir J. Guzevičius.

3. Antanas Kneižys sveikina 
suvažiavimą visos organizaci
jos ir centro pirmininko J. 
Trainavičiaus vardu.

4. Pasirodė iš mandatų kad 
dalyvauja 6 kuopų delegatai;

. 1 kp. — A. F. Kneižys, J: Ja
roša, O. Jankienė, A. Zaleckas,

. J. Guzevičius ir P. Morkus.
J. Jąskeliavičius ir

Kui 
Vid 
Pūl 
fek 
ledi 
Dąi 
K.
Tej 
poi 
I.
Da 
S.

fdii

ja. Išrinkta šie asmenys! 
mos kuopos: J. Guzevičius, O. 
Jankienė ir J. Jaroša; 2-os kp.; 
J.. Jaskeliavičiūs ir Pigaga; S 
kp.: Vr Janeliūnas, V. Pakas, 
J. Smilgis; 67 kp.: A.Kaunelis, 
V. Mikučionis^ZO kp.: M. Qą- 
bis; 79 kp.: R. Ainoris ir Nor
kūnas,; Apskritis pageidauja, 
kad ir Nonvood’as paskirtų du 
nariu dėl tos komisijos.

15. Nutarta, kad visos N. A, 
apskričio kuopos kiek galima 
agituotų ir rengtai dėl šio me
tinio išvažiavimo.

16. Nutarta kad antras išva
žiavimas būtų paliktas komisi
jos nuožiūrai.

17. Nutarta kad metinis su
važiavimas būti) laikomas Law- 
renee, Mass.*

18. Nutarta, kad’N. A. Aps
kričio suvaižavimai žiemos lai
ku būtų laikomi apie Bostoną.

19. Nutarta, kad Naujos An
glijos Apskričio valdyba daly
vauti) N- A. Katalikų Suvažia
vime, kuris bus South Bostone, 
vasario 22d., 1927 m.

20. Nutarta išreikšti užuo
jautą Lietuvos dabartinei val
džiai:

21. Įnešta ir nutarta, kad bū
tų pasiųstas pasveikinimasjiuo 
N .. Apskričio suvažiavimo N. 
A. Katalikų Suvažiavimui.

22. Išreikšta gailestis dėlei 
arkivyskupo Jurgio Matulevi
čiaus ir Jono Basanavičiaus 
mirties.

23. Nutarta r kad.būtų pasiųs
ta užuojauta Tėvams Marijo
nams ir vilniečiams.

24. Nutarta pasiųsti pasvei- 
kininią Lietuvos kariuomenės 
vadams ir kariuomenei.

25. Daugiaus nesirandant 
svarbesnių reikalų sesijos tapo 
uždarytes 5:30 vai. vakare su 
malda, kurią atkalbėjo pirmi
ninkas J: Jaroša.

J. Jaroša, Pfrmininkas
Ksaveras Pilkoms, 

N. A. Apskr. Prot. Rašt.

| ....
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New Yorko valstijoj priekis stovylos atminčiai buvusio Prezidento Theodore' Roose- 
velt’o. ? i

. . ........

EKSKURSIJOS ĮSPŪDŽIAI
, r • y i ; c

Juo labiau nuo jo-fkiti šalinasi, 
juo labiau jis prie jų lenda... 
ir... juo labiau jie*iš jo juokią- 
si! O jis, nabagas; nesupranta, 
kad visiems lietuviams daro 
gėdos! •

Broliai, būkime-kuo esame.
Ekskursantas

Kaip, pernai, taip ir šiemet 
Amerikos lietuviai rengia ke
liūtą ekskursijų Į Lietuvą. Per
nai ir man teko važiuoti su vie-•»
na iš jų. Aš čia norėčiau pasi
dalinti savo Įspūdžiais su būsi
mais ekskursantais. Buvo tai 
“Vienybės” ekskursija. Važia
vome laivu “Leviathan.” 
Drauge su mumis važiavo vie- 

as, Newar- 
kurs visuodiet mėgsta

nas sandariečių šuLt;
įomekietis,
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SUSIRINKIMAS —
LDS. 1-mos kuopos susi

rinkimas įvyks, ketvirtadie
ny, kovo 24 d., 7:30 vakare, 
parapijos salėj, 492 Seventli 
St. *

Visi nariai prašomi skait
lingai susirinkti. Mes^visi 
tuiiiųe domėtis mūsų orga
nizacijos reikalais ir rūpin
tis josios gerove. Ypač tie 
nariai, kurie esate skolingi, 
prašomi būtinai ateiti ir už
simokėti duokles.
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DIDELIS PALENGVINIMAS 
ŽMONĖM SU NUVARGUSIAIS 

NERVAIS — NAUJOS 
s GYDUOLĖS___

Dakarai, Kurie Turi Daug' Metų 
Praktikos Sako, Kad Tos Gy
duolės Yra Rekomenduotinos 

Dėl Jų Mokslinio Sudėjimo 
Nuo . Tokių Nesmagumų 

Skaitytojai suras, kad tos pui
kios gyduolės suteikia labai gerą 
palengvinimą i keletą dienų. Jūs 
turite jas pabandyti dėl savo silp
nų nervų, jei esate silpnas, nuvar
gęs ir panašiu nesmagumų. Jei jū
sų miegas y ra prastas ir neatšvie- 
žina jūsų, tik pabandykite tas nau
jas gyduoles Nuga-Tone. Kuomet 
j ūsą viduriai nev'Kkina, dideli 
raugėjimą po kiekvieno valgio, ap
sivėlusi liežuvi ir nemalonų sko
ni burnoje, galvos skaudėjimą ir 
jaučiatės visas nuvargęs ir silpnas' 
iš ryto, eikrfeji^s savo aptiekorin. 
ir gaukite buteli Nuga-Tone. Var
tokite jas pagal nurodymą ir jus 
nusistebėsite kaip greitai iųs pasi
jausite geriau. Nuga-Tone suteikia ] 
i-amų, atšviežinantį miegą, puikų 
apetitą, stimuliuoja kepenis ir re
guliuoja inkstus, skilvį ir žarnas 
labai gerai...iMes manome, kad nė
ra kitų tokių gyduolių kurios taip 
gerai veiktų kaip Nuga-Tone. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino- labai- ge
rai ką jos padaro tokiuose aisitiki-, 
muose, jie privertė visus aptieko
rius suteikt garantiją ir sugrąžin
ti pinigus, jei jtjs nebūsite iižgartev 
dintas. Rekomenduojamos ir par
davinėjamos pas visus gerus aptie
korius.
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GRATULIACIJA KUNIGUI— 
DAINIUI

Mes, žemiau pasirašę Pliila- 
delpbijos, Pa. lietuviai veike- 
jai-veikėjos ir taip jau pasyvi 
asmens viešai išreiškiame sa
vo grafui iaei ją—širdingą lin
kėjimą gerbiamam kun. Kazi
mierui Urbonavičiui šv. Pet
ro lietuvių parapijos klebonui, 
So. Boston, o kaipo dainiui- 
poetui, Jonui Kmitui, dėlei jo 
30 metų kunigavimo sukaktu- 

z
vių. Ir kartu pareiškiame, 
kad trokštame jam geros svei
katos, laimės ir koilgiausių 
metelių!..—Ad multcs annos!.. 
Fiat!... Fiat!!...
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... TRUMPf : 
ISKAITYMĘLIAI |
| NAUJA KNYGA į 
g Joje telpa Jaugiau kaip | 
i 1QO trumpų pasakaičių g
i 150 pusi. 45 centai 1 
I DARBININKAS 1p: ■ - o
H' 3o6 Broadtvay, Boston 27, Mass S
E? - ■ ■

lošti aristokrato rolę. Važiavo 
pirma klase. Įdomi tai buvo fi
gūra: kelnės nusmukę, marški
niai išlindo.*., komedija tik. Ki
ti žiūri į jį ir šypsosi. Nesiste- 
būtum, jei tai būtų ant kokibs 
gegužinės— bet čia, tarp sve
timtaučių inteligentų, arba kad 
ir dasidirbėlių pusinteligenčių, 
visgi šiek tiek etikėtos nusima
nančių, prisėjo rausti iš gėdos 
nors ir ištolo žiūrint, kad net ir 
iš antros,.ar ir iš trečios klasės!
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F. AD. RICHTER & CO. 
Bcrry & So. Sth Sts. 

Brooklyn, N. .Y.

'255 Broadivay. Tol.
Ifįl į7įr~ YžTr,^į

. .... — .. ——. * «<i

V. Jedinkus 
Detroit, Mieli..

AT. Iki vajaus pabaigos, ge
gužės 8, š. m.

KAKLARIŠ1U

Skubėkit! nedaug turim
Su prisiuntimu $1.50

UTHUANIAN SALES CORP.

IŠLIETUVOS

^KLAWM^KAMPELia4
KL.-Prašau pranešti iki kol 

nariams užsimokėjusiems • Už 
metus bus duodamos dovanos 
knygomis?

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KA^BĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ 

“Saulute”
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PARSIDUODA RAKANDAI, 
mažai vartoti Savininkas privers
tas pigiai parduoti, nes turi išva
žiuoti Į kitą miestą. Klauskite va
karais: nuo 5 iki 8. V. ČYŽIUS, 
13 Beckler Avė. (Iš K St., tarpe 
Fifth ir 6th Sts.,) South Boston, 
Mass. _ (KL25)

ANT RENDOS
1 

barbcrnč puikioj vietoj, prie lie
tuviško* pirties. Pirmos rūšies į- 
tnisymai.'Gali iitsišauktigerai mo. 
kąs savo dąrbą dirbti’už algą. 
Chcstcris nemažas miestelis o tik 
viena lietuviška barbcrn?. Atsi- 

. šaukite: MIKffiiAS NAVICKAS; '
623 l’otter St., Chcstėr. Pa. (K22\ 366 Broadvay. So. Boston, Mas

I

2 kp.
Karolis Pigaga. ___

8 kp. — B. Jakutis, K- Pil
komis, V. Joneliūnas, J. Smil
gių, V. Jakas. ' _

65 kp. — A. Kaunelis ir V. 
Mikučionis. ,

70 kp. — YĮ. Gobis.
97 kp. — Kun. S. Kučas, J.

A. Norkūnas ir R. A i nori s. 
Vi<o dalyvavo 18 atstovų.
5. Buvo pakeltas klausimas 

kastink klausimų ir atsakyiųų 
“D-ke.” Ponas A. Kneižys pa
aiškino kad teisių skyrius vyk
domas; jei tik kuopos d-nos 
klausimus, centras duos atsa- 
kvmus.■

6. Vajaus klausimas. Centro 
sekretoriui A. Kneižys paaiš
kino kad vajus pasekmingai 
sekasi, o labiausiai Naujos An
glijos kolonijose. J. Jaskelia- 
vičius kaipo organizatorius pa-

___ aiškino daug plačiau kas link 
prirašinėjimo naujŲnariųr-

7. Pirmos kuopos atstovai 
aiškino kiek kuris- prirašė nau-

^jįnarių<<:7
įneša, kati prą- 

šyti centrų, prailginti vajų jei 
galima. Priimta jr nutarta pra
šyt centrą jei galima kad vajų 
praiigyt iki Včios savaitės po 
Velykų, mfisų'patrono šventės.

9. Išreikšta pagarba dėl visų 
klebonų ir vajaus veikėjų atsi
stojimu.

10. Klausimas buvo dėl pa
gerini mo “I)-ko” turinio. Po
nas A. F. Kneižys paaiškino, 
kad turinį gerina kiek tik gali. 
• 11. a) Kad mirus LDS. na
riui būtų talpinta jo trumpa 
monografija, kurią prisiųskuo- 
pa: b) kad kožna kudpa pasi-. 
nųnntų jai gal išgalės užrašyt 
“Darbininką” į Tdetuvą savo 
kraštuose artimiausiose pradi
nėse mokyklose.

12. Buvo nusiskundimų., kad 
daugelis negauna “D-ko” lai
ku. (’eniro sekretorius paaiš- 

_kino kad kuopos, kurios negau
na laikrasm 1 alk uTpr arte štipnk“ 
ministraeijai laišku.

I •

13. Aštunta kuopa ineša, kad 
būtų piknikas laikomas netoli 
Boston’o. J. Jaskelinvičius pa
tari-. kad jau. ir daržų tupri pa- 
fiiięs Montelloj. Visi vienbal
siai nutarė, kad piknikas būtų 
laikytas Montelloj.

C. BROOKLYN, N. Y. ;
LDS. 10 kuopos suisimkimas 

vyks kovo 27 d. 1 vai. po pie
tų, Šv. Jurgio parapijos svetai
nėj, 207 York St.
_ Visi nariai kviečiami ateiti ir 
aipgi atsivesti naujų narių.?

Kazys Kairis,
L. D. S. 10 kp. pirmininkas
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Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėles. Patarles, priežodžiai, mįslės. Darbeiiai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- 

. “PASAKOS” B-vfc
Vienas Nr. susipažinti siunčiamas vnlitSlA

Adresas: “Saulutes” Administracija Jurbarke

EXTRA BARGENAS
DORCHESTER, netoli Savin 

Ilill Avė. parsiduoda 6 šeimynų 
namas ir labai didelis lotas žemės. 
Galima būdavot i du namu arba 
garadžius. Yra 2 po 4 kambarius 
ir 4 po 5 kambarius. Šiltas van
duo, gasas, maudynės, pečiai ir už
pakaliniai piazzai. Rendų neša 

+ mėnesį Mortgičių- nėra. 
Sauka priims pirmą. Savininkas
antrą. Prašo tik $12,700. Įnešimo 
užteks $2000. Nori greit parduoti. 
Priežasti sužinosite pas Vmcent B. 
A.tHiROSE

LDS. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS. N. A. Apskrities pik

niko rengimo komisijos susirin
kimas įvyks kovo 27 d., 1927, 
1-mą vai. po pietų, “Darbinin
ko” ofise.

Todėl, nuoširdžiai prašau vi
sus, kurie buvot išrinkti perei
tame apskričio suvažiavime, 
vasario 20, būtinai dalyvauti. 
Laiko jau neperdaugiausia o 
darbo daug. Bet jei visi imsi
mės darbo, užtikrinu, jog pa
sekmės bus geros.
_____ J. J ARO ŠA,
| LDS. N. A. Apskrities Pirm.

I’nirakHU Vlwl<> JusevIZ-lnus. kilęs |S 
Vilnijos, Knlešnyką pampijos. Ameri
kon atvyko 1913 m. ApsijryvriM, Rrnnt- 
fnr<l. t’onn.. <1>iI>ht nef.lmm kur gyv»- 
l»i. Turiu svnrbų reikalų. fo<lel mnk>- 
•H-kh atsišaukti, ur Ii žlnnntleji ma
lonėkit pranešti išminu |>»<luotii adre
su. už k:, išnnkstn širdingai dėkiiojti. 
ANTANAS DZEKEVhirs. 27 Cnm- 
■len Aro.,' Provhlmce. II. I.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti ąpie^ąavp . 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pįrvalo supažindinti savo vaikus su littorių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. h M! SOHJi- a
apie lietuvių: foffiii’os veik s

yra išleistas puikus veikalas vadih

y LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 28ff puslapiai 

t: užimti paveikslais , > .
Kaina $3.50 Užsišaukite

“DARBININKAS”
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DV. VADAS: Kun. Pranas Juras; • 
M Rnulfonl St.. Lawrcnce. Mass.

PIRMININKAS: J. Trainaviflns.
175 Aruos Streot. Montello. Mass. 

E-PIRMININKS: M. Rlažauskaitč,
70 F::irvicw St.. NČw Rritain, Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas E. Kneižys,
300 IV. Broachvay. So. Roston, Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vaisinnskns.
371 Portlnnd St„ Cnnibridgc, Mass. 

I.ITERATINE KOMISlKc
Kun. K. l'rlMHiavyčius, 50 Otb St., 

South Boston, Mnss.
Kun. V. Tnškunas. 30 St. George SI., 

Norvvood, Mnss.
Kun. J. Svajrždys. 20 IVebstcr St., 

Monu-llo, Mass.
K. J. Krušinskns. 5!» Ten Eyck St., 

Brooklyn. N. Y. 
KONTROLES KOMISIJA: '

Jonas Jaroša. 225 "J? ‘Street, 
South Roston. Mass.

S. Vilium l.< 3N5 Norfolk St.
< ’atnbrhlge. Mass.

A. Miliūnas. 71 Reblon St., 
Ne«- Rrltnlh. Conn. 

ATSTOVR I K. FED. TARYBA:
M. Rlažnuskaitė. 70 Falrricw StM 

New Rrltnln. Conn.

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur

.Trynk, trynk. trynk iki^aJa* 
įkais \ir pasidarj-s raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Iregistr. J. V. Pat. Biure

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

35c.—vaistinėse—70c.

gavome dailią

ranku darbo tautiški
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DIRBK ‘RYTUI,’ ‘RYTtf AMERIKOS DOLARIAl DAKTARAI
G AUSI NEMOK AM Al VISUR GERI
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Vienas laikraštis atstoja 
dešimtis tūkstančiu kareivių. 
(Napoleonas).

SPECIALISTAS
nuo nervišku ir chronišku li
gų per virš 25 metus, prityręs

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

.(Buvęs po vardu Baltie Statės 
liaukas).

®ffi©©©s®©©©©©©©e*a©ffi©©©©©©
i- Tel. Haymarket 1307 |
S Vakarais iki 6—Subatomis iki 10 i

JUS|J KREDITAS YRA j 
GERAS I

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. 6ALVARISKI;
(GALINAUSKAS) g

414 Broadway, So. Bostonl 
I Teleptone So Boston 2300 . B 
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, | 
ano 1:45 iki 5:20 po piet Ir noo 7 I 

I iki 9 vakare, šventą dieną pagal so- I 
įsitarimą. . -... B

TeL Brockton 5112 ll
DANTISTAS mDR. A. J. GORMANI 

(GUMAUSKAS) I
Sekmadietials po pietą ' II 

705 Main St., Montello, Mass." 
(Kampas Broad Street) ||

Nespėjus susirinkusiems su-, 
šiorerituoT i, švvštelejo ka poklis 
ore ir įsmigo į kalbėtojo'pirŠtą. 
Causiai pasiliejo krilljaš Ir TIU- 
sigandę.žmonės pamatė gulin
tį ant grindų piršto galą. Viši 
žmonės labai susijaudino, o 
kalbėtojas stovėjo katedroj vi
siškai ramus.
Apsukęs savo pirštą tam tiks

lui paruoštu bandažu, jis iš
traukė iš dėžutės didelį plaka
tą su parašu: “Trys metai.” 
Toliau šio turinio tekstas: 
“Lenkija, tau pasiliko tik trys 
metai, ir vargas tau, jei per tą 
laiką nepabusi.” Po to jis. iš
kėlė tą plakatą aukštyn, kaž 
kaip slaptingai juo pamojavo 
ore ir užsivilkęs apsiaustą, iš
bėgo iš salės.

Salėj pasiliko nukirstas pirš- 
’tas, kruvinas kapoklis,. statula 
ir plakatas. Nepaprastas keis
tuolio argumentavimas padarė 
Į susirinkusius gilų įspūdį.

’ juos prisietom Lietuvoj taip. 
kaip ir Litus. z

Taipgi apmokame, perlaidas do- 
lariais Lenkijoj. Latvijoj, lLihijej, 
Argentinoj, Brazilijoj ir kitose 
valstybėse.
. liabęlįųes^ perlaidas pristatom 
tris-keturias dienas laiko' 

parduodam laivakortes, kelei
viu čekius ir tt., priimame depo
zitus per. laiškus; perkam ir par- 
tTitodam įvairių valstybių bernui' ir 
pinigus - aprūpinam keleivius rišu 
kuo kas reikalinga ir atliekame ri
stis kitus bankinius reikalus, su- 
KikdaMT’pilną garantiją.

Reikalaukit e mūsą kurso, adre
suodami šiaip:

THE PENNSYLVANIA 
EXCHANGE BANK

F- Skyrius

322 EIGHTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y.

NAUJAS LENKIJOS 
PRANAŠAS .

Tj>nlrija gyvuosianti tik trejus
< metus ♦ 

Savo pranašavimų teisingumui 
įrodyti nusikirto pirštą

č Gniezne per lenkų liaudies 
* knygynų draugijos narių susi

rinkimą Įvyko nepaprastas at- 
atsitikimas. Susirinkimo daly
viams pradėjus tartis <Iel savo 
organizacijos reikalų, į posė- 
dįpo salę įėjo labai kaistos iš
vaizdos vyras, kurs patraukė į 
save visų akis. Jo apsiaustas, 
ilgi plevėsuojantieji plaukai ir 
žibančios akys rodė, kad jis v- 
ra arba fanatikas arba kitos 
rūšies keistuolis. Susirinku
sieji, žyalgydamies Į keistą 
svečią toliau traukė savo dis
kusijas, kurių pabaigoj ir įvy
ko tas nepaprastas atsitihmas. 

. Keistasis senis jaunuolio vi-. 
kramu prisiartino prie susirin-. 
kimo pirmininko ir. pasakęs, 
kad esąs toks ir toks mokyto
jas, paprašė balso. Pirminin
kas leido. Kada keistuolis pra
dėjo skleisti viena su kita ne- 

r sirišančias mintis, pirmininkas 
paprašė kalbėtojo susikoncen
truoti.

Rodos, to laukęs kalbėtojas 
staiga atidarė laikomą ties krū
tine dėžutę ir išėmęs iš jos Die
vo Motinos statulą, pastatė ją 
katedroj. Bet susirinkusieji 
dar labiau susijaudino, kada 
jis ištraukęs vartojamą virtu
vėse mėsos kapoklį suriko:
“Jei mano žodžiai Į jus nepa- 

<veikė, tai tegul prakalba mano 
kraujas.”

J?

L.

VAIKAS SU TRIMIS GAR 
VOMIS

VARŠUVA. — “Robotnik” 
pranešimu iš Vilniaus, Zoolino 
kaime pas vieną kaimieti gi
męs vaikas su trimis galvomis. 
Jis gyvenęs pusę valandos.

PARSIDUODA GERA 
BUČERNĖ

Vėliausias paveikslas sergančio Rumunijos karaliaus 
dinando, nupieštas žymaus italų artisto, Guiseppe G? 
nicijoj.

JUOKELIAI
SUSIVĖLUSIOS MINTYS
Mažutė Danutė.—Mama, ko

dėl tėtė neturi .plaukų ant gal
vos? ■

Mama. — Dėlto, kad jis labai 
daug mąsto, Danut.

Danutė. — Mama, o kodėl 
Tamsta jų turi taip daug ?

Mama. — Dėlto, kad... O, ne- " 
gaišink man laiko. Eik žiūrėk 
savo lekcijų.

BE PRIEŽASTIES
I

Šeimininkas išmušė bernui 
kailį ir tas jį padavė į teismą.

Teisėjas: “Ar'labai tave su
mušė?” —

“O labai, ponas teisėjau,” 
skundžiasi bernas.

Teisėjas: “Na. o kokią šei
mininkas turėjo priežastį, taip 
darydamas?”

Bernas: “Priežasties neturė
jo, tik storą gumbinę lazdą.”

Surask dešimt metinių pre
numeratorių, vieną “Ryto” eg- 
žeihpllorių gausi per ištikus 
metus dovanai.

J ■ ‘

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Lithuania.

Pristatant į namus metams 
62 lt, mėnesiui 6 litai. j

Siunčiant paštu metams 50 
It, mėnesiui 5 litai.

Prenumeratos kaina:

Užsieniuose metams 100 litų, 
njėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

Duosiu litą, duosiu kitą, 
Kad sau “Rytą” išrašytų 
Motinėlė, tėvužėlis 
Ir jauniausias brolužėlis, 
O mergužėlei radastai, 
Kad mintis- manas suprastų 
Ir, kaip ašei, kad mąstytų,— 
Išrašysiu pats jai “Rytą!”

“Ryto” Redakcija ir Admi
nistracija Kaune Ožeškienės gt. 
3 Nr., Lithuania.

Prenumeratos kaina:

Pristatant Į namus metams 
62 lit., mėn. 6 lit.

z

Siunčiant paštu metams 50 
lit, mėn. 5 lit.

Užsieniuose metams 100 litų, 
mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

ffl I

Įgilęs parduodam tiesiai iš musų 1 
ffi“wliolesale liouses” geriausios ru- 
*|šies vyrų ir moterų drabužius, ser- g 
fimėgas. kailius, auksinius daiktus; 
©rakandus, karpetus, pianus, fono- Ji 
* grafus, radios. ir tt, už prieinamų | 
©kainų. Išlygos lengvos — pritaiko- v 
|mos jums. |r.
| L. GOLOSOV CO. į 
139 Washington St. Boston 
$ (Antros Lutos) ?.

t Šitas kuponas yra vertas | 
| $2.00 kaip pirksit
|©®@®®@©®®®@©©©®©©®^e©®©©^

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston; Mass.

(Antros lubos)ADVOKATAI

4

I

r

M

pen-
c

Bei-

*
*

E. V. WARAB0W
v

. •»

— Mr. ■

.50

.50

.5A-
Avenor

z

.50

•t

Ros. Tai bot 5863

South Boston, Mass.

/ 
tie

12.
13.
14.
15.

Resldendjos Telephonas: 0779-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 07T9-'W

Tie! 
nei

«

*
<*
•4

1179 WASHINGTON STREET
Norwood, Mass.

Ginkim šalį Lietuvos . 
Giesmė į Šv. Kaži merą 
Lietuvos Vyčių Imnas . 
Pirmyn i Lovą ....:.

1 DABAR NE SENIAU I

(WRUBLIAUSKAS)

SGRABORIUS 
IR balsamuoTojAS

£
V

I
I

Labai gera vieta dėl bučemės ar 
eresernės. Dėl informacijų kreip
kitės i “D-ko” Administraciją..

(K.29)

I

I

- akini
414 Broadmy So. Boatam 

Ofise tik vakarais

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS

ck ra m i nu oja akis ir pritaiko
v

.50

.75
$1.50

PIGIAI ir GREITAI. Savininkas 
[išvažiuoja Į Lietuvą. Kreipkitės į 
“D-ko” Administracija. (K.22)

.50

.50

.25

.50

.50

9. 
JO. 
11.

g

f

t
I

KRAUTUVĖ ANT RENDOS

17
5

S. BARUSEVIČIUS
LietavlSkas Oratorius. balnmuoto 
JM, Real Katate ir Publlc Notaras 

258 W. Broadway 
South Boston, M&n.

Reeldencija 838 Dorchester An__ 
Dorcbeater, Man.

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų ir nuo 

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

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

TEL. So. Boston 0506—W. j
LIETUVYS DANTISTAS j 

A L. KAPOČIUS i

251 Broadway^ So. Boston j 
("Keleivio’* namej $

Airann- nnn Q iki 12. BM Į 
xt8& 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare, 
Seredomls nuo 9 Ud 12 vaL dieną 4 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vak. Neda S 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti) /

Išauš vasarėle,
Tu mano mergelė, 
Išbėgo mergyte ..... ...........

i I

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

Ak, myliu tave ..._____ :...
Bemužėl, nevesk pačios..___
Graži čia giruže.........................
Meile................ .............................
Meile uždegta krūtine...........
O pažvelgki................................
Visuomet širdis surakinta .. 
Penkios linksmos dainos ....

DUETAI .
Moterų Sąjungos Imnas ..... 
Skrenda, lekia mūsų mintis 
Trisdešimt dainų....................

_____ MIŠRAM CHORUI

i.
2
3.
4.
5.
6.

. 7.
8.

.75

.50

.50

.40 •

.65

.50

.60 
'. .$1.00

MEŠKOS PATARNAVIMAS
Policmonas. — Kaip Tamsta 

gali važiuoti 60 į valandą mai
lių per šitą miestuką? -

Vyras. — O, tu šioks-toks!.. 
Eik po šimtą, pypkių su cibu- 
kais!..

Pati (Į poliemoną). — Tams
ta nepaisyk, ką jis sako: jis 
girtas.

PALENGVĖJO
Pirkikas.—Duokit man 

ki^ svarus kavos.
Krautuvninkas.—(; era i.

kės daugiau ko?
Pirkikas.—Ne, nereikės. Jei 

pakutis nebus persunkus, tai 
pats parsinešitt-ji narnom-------

Krautuvninkas. — O. ne! ne
bus sunkus: svers gal 3-4 sva
rus. • —

perkam, parduodam ir išmainom na
mus. ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
iučernes, bekernes ir restorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiame) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam 
kambarius. Užlaikome kamaminką, 
arkitektą ; padarome planus dėl bu- 
davotoių ; užlaikome namų taisyto
jus, stogdengius, plumberius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant 
pirmų ir antrų morgicių. Teipgi su
teikiam lcgaliskus patarimus per sa- 

„ vo--advokatą-visokiuose reikaluose, c
kaip tai: pirkime ir pardavime visokio turto ir L t. Reikale

K kreipkitės pas: ' • ’ - x
t ’ A. J. KUP STIS S
ė 332 WEST BR0ADV7AY SOUTH BOSTON, MASS. X

I i

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tet S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

Tel. So. Boston 0823 _____
TUVIS DANTISTAS

M. V. CASPtR 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Oftrio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki B 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gl seredomia nuo 

12-tos dienų uždarytas 

a)
b)
(■)

a) Kaip aš buvau jaunas, .
Žiūrau anksci rytij,
Aš užgimiau Lietuvoj.........................
Eikš mano mergele,
Aš sutikau žydelį,
Kam anksci kelcis....................... ..
Miels teveli,
Oi skauda galvele, 
Atsigėriau žalio vyno......... ..
Oi džium-džimn,
U z junų,
Kalbin jaunas bernužėlis.
Aš turėjau vištą..................................
Tvkusis rvtelis,
Ot laksto vanagėlis,
Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50 

$1.00

b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
<D
a)
b)
c)
Keturiolika dainų

.Visos virš paminėtos dainos galima, gauti 
Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 

drauge prisiųskife ir pinigus. Visuomet adresuo-
kitę taip: -

“DARBININKAS”
366 West Broadway

EŽERAS
Pakeleivis. — Pasakyk man. 

Tamsta, ar šis miestukas labai 
“šlapias.”

Vietinis. — Ar “šlapias?!” 
Ir dar kaip! Šita miestuko da
lis vadinasi “gilusis galas,” a- 
noji dalis — “seklusis galas.”

NEPRAŽIOPSOJO
1- as gydytojas. — Tai opera

cija buvo Į pat laiką?
2- as gydytojas. — O, taip! 

Jei būtų laukta dar vieną parą, 
ligonis būtų pagijęs.

_____________

NE PEŠTUKAS
Vyras. — Kada tavo motina 

atvažiuoja?
Žmona. — Sekanti antradie

nį. Kodėl klausi ?
Vyras. — O, aš tik norėjau 

sužinoti, kada aš. išvažiuoju.

TINKA GAVĖNIAI
Naujavedė. — Ar tikrai 

kiaušiniai yra neužperėti?
Krautuvninkas.—Ti k rai 

Visi jie buvo perinami, liet 
iš vieno ncišsirito'višriukas.

GRABORIAI

Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas Įvairiausių įvy
kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gvve- 

i nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir t. t., o bė 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- 

i tuvos veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ”Visetams arba pusei metų, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- 

r tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilių rin- 
| kinį “Vakaro kaukės.”
i <4TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinku- 

siain penktus naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus. '

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litą, 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.

i
 Ofiso Telefonas Un įversi t y 8831-tvl 

Rezidencijos Tet. Unlvcrstty 8S34-R

- D. A. ZALETSKAS !
1 Graborius ir Balsamuotojas 
1448 Ir 983 CAMBRIDGE STREET 
Į CAMBRIDGE, MASS.

i P. J. AKUNEVIČIUS 
| Lietuvis "Graborius
| 820 E. STNTH ST.. SO. ROSTON 

$ Tel. S. B. 4486

MeoveeeMMeMeeeeetra

DAKTARAS EIH, M. D.
(Europeiškas Specialistas)

Pirmiau buvęs pirmus asistentas 
■ IV>rpnto universiteto klinikoj. Per

11 metų specijalizavosi geriausiuo
se vokiškuose, rusiškuose, francu- 
ziškuose fr amerikoniškuose hoo- 
pt t altuose. Giliai studijavo viduri

nes tisas. Kviečia pas save pacien
tus.' nepaisant kaip iljmi arba kaip z 

' giliai Ibra yra Įsigalėjusi. Atlygi
nt ti a x gan viduttniSkus. Valandos; 
12—2; G—8 Ir papai nsitarimę. 
340 Centre st, Jarualęą ruu, 
MAss. Tel. JamafcJi 39WVT. '


