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SHANGHAI, Kinija. — Ge- 
neralis streikas, kuris buvo iš
šaukęs 200,000 darbininką at
šauktas.

Klaipėdos kraštas turįs grįžti 
prie savo senosios tėvvnės.-ržffi 
Vokietijos. E. ■ -Jg
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NEPAKENČIA ATEIVIŲ 
VALDYMO KINIJOJ 
n ■

Kantoniečių galva sako sveti- 
mas imperializmas turi būti 

užsmaugtas ;

SHANGHAI, Kinija. — Na- 
tionalistai jau paėmė miestus 
Nanking ir Cliunking. Nan- 
king’ą užėmė be mūšio. Sako
ma, kad visi amerikiečiai ir 
Jungt. Valstiją konsulas yra 
“safe.” Taipgi ir miestas 
Cliunking pateko į ją rankas 
bekraujo praliejimo.

ŠALIN IMPERIALIZMAS, 
ŠAUKIA NACIONA

LISTAI
• SHANGHAI. — Sako, kad 

kiniečiai atgyjo ir kad šis mies
tas pasidarė didžiausios ko
mercijos centru ir netik, kad 
turės stipri] pagrindą nationa- 
lizmui, bet ir pasauliniai revo
liucijai. Taip skelbia Genero
las Pai Tsung-Hsi, kantoniečių 
vadas.

Toliau savo manifeste jis sa
ko, kad “kiniečiai atskirtų ko
vą prieš imperializmą nuo atei
vių. jie neturėtų įžeisti atei
vius ir naikinti arba atiminė
ti jų nuosavybes.”

Kantoniečių vadas ramina 
ateivius ir smerkia tuos, kurie 
juos persekioja. Bet tuo pačiu 
pareiškia nepasitenkinimą sve
timų šalių įsikišimu.

SH

Britu kariuomenės stovykla Shanghai, Kinijoj.
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KRUVINOS RIAUŠĖS

NEW YORK. — Policija pi- 
kietuodama prie dirbtuvės prie 
kampo Sixth Avė. ir 30th gat
vės nužiūrėjo “neištikimus” 
asmenis ir juos areštavo. Suži
noję darbininkai apie tai bai
siai pasipiktino ir reikalavo
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REDAKCIJOJ MUŠTYNĖS

VILNIUS Šiomis dienomis 
gudų “Hromados” organo 
“Naš Golos” redakcijos būste 
įvyko triukšminga scena. Laik
raštis pavadino eilę gudų polo
nofilų lenką defenzyvos agen
tais: Vienas iš ją, Mamonko,
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PANAIKINS ANTIŠMUGE- 
LIO SUTARTĮ

MENICO CITY. — Jungt. 
Valstijų valdžia pranešė Mek
sikai, kad ji nemananti beat
naujinti sutartį, kuri buvo pa
sirašyta, kad neįsileidus viso
kių šniugelninkų. Meksikos 
valdžia atsako, kad ši sutartis 
buvo padaryta Jungt. Valsti
joms reikalaujant ir todėl da
bar jos gali reikalauti ir panai- 
nimo. Sutinka panaikinti nuo 
kovo 28 d. š. m.

MASINIAI KATALIKŲ KU
NIGŲ SUĖMIMAI SOVIE

TŲ RUSIJOJ
i)*

Kratos kataliką bažnyčiose

Vilniuj gautas iš Minsko te
legramos praneša, kad Sovietų 
Rusijos vyriausybė suėmusi 
Leningrade daug katalikų ku
nigų.

uis tą padaryti kilo kruvinos 
riaušės, kur areštuota ir dau- ----- .—• - ----- -—-———————:————— 
giau darbininką. Toje dirbtu
vėje jau nuo seniai eina nesusi
pratimai. Darbininką “vadai” 
suardė uniją, kuri prigulėjo 
prie Amerikos Darbo Federaci
jos ir suorganizavo naują.’’-r

NESUVALDOMOJI “HRO- 
MADA”

“Dziennik AVilenski” žinio
mis, suimtas Vilniaus apskr. 

——“Hrofriados” komiteto pirmi- 
ninkas Antonovičius ryšy su 
vėl atgyjančiu “Hromados” 

•veikimui. “Hromada, esą, vėl 
pradedanti energingą akciją. 

~~~ Spe'ėialimai -mstruktoriai faiiT 
ko sodžius, šaukia ten susirin
kimus ir organizuoja hurtkus. 
Platinami atatinkami atsišau
kimai ir plakatai. E.

i
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prie savo senosios tėvynės— tingai dabar kada einą tiSki-i", 
Vokietijos mai į Klaipėdos Seimelį. Šiais

KARALIAUČIUS. Š. m. va- rinkimais esą dar kartą reika^
.... o . . į i rodvti lietuviams, kadsario m. 16 d. 8 v. v. Deutsche , • , , . , TT/i dpėdos kr. buvo ir bus vokis- į 

kas.” Savo kalbą admirolas A 
Klišei pabaigė obalsiu,

“PRIEŠAI KIEKVIENĄ MO 
MENTĄGALf PUL------

____ ______ ___ raudonosios armijos sukaktn- 
ėjus tam laikui Mamonko atė^ vėmis karo taryba įšakvme ka-
esant defenzyvos agentu. Pra-

jo į redakciją ir paklausė, ar 
esą įrodymą. Redakcija atsa
kė turinti, bet nerandanti rei
kalo jam juos rodyti. Tuomet 
Mamonko puolė redaktorių ir 
kelis kartus įžeidė veiksmu. 
Kuomet užpultasis pradėjo 
gintis, Mamonko kėdės smūgiu 
.11 parbloškė ir iš redakcijos pa
sišalino. E.

P-nia Rockhill iš Cliftondale 
laimėjo $11,000 bylą, Suffolk 
apygardos teisme prieš Dr. 
Temple nuo JBęacon gatvės. -, 
į ' Jai _beštFr<’ečiuojaiit^ 1923^ 
m. New Hampsliire valstijoj, 
gydytojo" šuo iškando dalelę 
apatinės lupos ir sugijus nuo 
tolo beveik nė nežymu.

Atsisakė nuo “stip
rių gėrimų”

PULT™

Buerggr Ressourse salėj, įvyko 
Hemelbnndo susirinkimas, ku
riame pirmininkavo žinomas 
liionarchistas kontradmirolas 
Kusel. Kontradmirolas Klišei, 
kaip pirmininkaujantis, savo 
kalboj ypatingai pabrėžė dide
lį >r svarbą reikalą — padėti 
-avo broliams likusiems Klai
pėdos krašte. Kvietė susirinku
sius remti savo brolius žodžiu, 
darbu, palaikyti Klaipėdos

SUTAIKINS BE LYGO^Vg
LONDON. — Kilusius nesuyj 

si pratimus tarjie Italijos ir Ju- ; 
goslavi.jos sako, bus galima J 
baigti be Tautų Lygos įsikiš!*J 
mo.

jos vyriausybė išsiuntusi į So- 
loveckio salas -šiuos kunigus: 
Žitomiro diecezijos Sokolovskį, 
Fiedorovičių. Slavinskį ir 
Krivčuką ir iš Mohilevo Biolo- 
volovą ir Ilkiną. Solovieckio 
salose jau esąs kun. Zielinsv- 
kis. Per kunigų Suėmimus Le
ningrade policija . padariusi 
kratas vietos kataliką bažny
čiose. Be to padarytos dar 
kratos parapijos bažnyčioj ir 
prancūzu koplyčioj Carskoje 
Sieto.

Telegramos tuo tarpu nieko 
nesako apie tiikatal ikąkimigų

LENKIJA PERSEKIOJĄ J 
MAŽUMAS

VARŠUVA. — Lenkijos mi- -i 
nisterio įsakymu yždarytajpį* 
Liniukų partija ir baltgudžhą

DIDELIS GAISRAS 
LODZE JE

Varšuva. “Kurjre Eoranny” 
praneša, kad Lodzėj sudegusi 
didelė audimo ir verpimo dirb
tuvė. _ 
bininkai. Žmonių aukų skai
čius dar nesąs tiksliai nustaty
tas, nes nesą žinoma, kiek dar
bininkų išsigelbėjo. Dirbtuvėj 
dirbę daugiau kaip 500 žmo
nių. Nuostolių esą . padaryta 
300^000 doIerią^mniaL y

isrąžnvę keli Hromada. Visus, kur

7

$100.00
BOSTON, Mass

samdė skebus.
v»

Šluojr lauk komunistus

Suimti ir įmesti kalėjiman 
šv. Kotrinos bažnyčios klebo
nas kun. Vasilevskis, šv. Sta
nislovo bažnyčias kleb. kun. 
Troiga, katedros klebonas kun. 
Šiaudinis, diecezijos sąjungos 
sekretorius

riuomenei, pasirašytam ir karo 
komisaro Vorošilavo, tarp kita 
ko pareiškia: “Devintomis su
kaktuvėmis raudonoji armija ! 
turi atminti apie didėjantį ka
ro pavojų. Priešai kiekvieną 
momentą gali pūltL Su nenu
ilstama energija turime tobu
linti savo taktišką kovos pasi
ruošimą, kreipti ypatingo dė
mesio mūsų techniškos galios 
kėlimui, sustiprintu tempu plė- 
^ti-daugmili joninių 
rezervų paruošimą ir stiprinti 
moralinę vienybę,— Reikiamą 
momentą raudonoji armija, ap
supta tarptautinio proletariato

SSSR.darbo žmonių su komu
nistų part. prieky, duos spren
džiamąjį smūgį bet kuriam 
priešui, jei jis kėsinsis į Sovie
tų kraštą.” E.

Id

suimta 12- pranciškonu ordeno 
vienuolių ir" keli kandidatai Į 
dvasiškius.

Tuo pat laiku Sovietą Rusi-

tikslu dezorganizuoti kataliką
organizacijas Sovietą Rusijoj. I NE~W YORK. — Sulig noro

Dėl tą suėmimą esą labai su
sirūpinę katalikai, kurie žadą 
ieškoti paramos pas popiežių.
I I ■ —■ ■ ■ ■■

mirusio turtuolio James J. 
Storrow, vyriausio partnerio 
bankinės firmos Lee Higgin- 
son & Co., jo žmona ir sūnus iš
dalino 700 darbininku po $100 
kiekvienam, kuris tik dirbo to
je kompanijoje prieš jo mirti 
prieš kovo 13 d., 1926.

kvs arba mėgins atgaivinti už
darytas partijas valdžia smar
kiai baus. Visus dokumentus, 
ir raštus valdžia užgrobė. Areš
tavimams galo nesimato. ;

' '.A" !

žikų ir dirbėjų unijos, 
380, pralaimėjo bylą, kurią už
vedė pieno trustas Alden Bro- | 
thers, Ch.ild Brothers ir W. 
Noble &?Sons kompanijos, rei
kalaudamos atlyginimo neva " 
už nuostolius padarytus laikė1 
streiko pereitą birželio mėnesį, -v 
Unija iššaukė darbininkus. į 
streiką, nes susijungusios kom
panijos nenorėjo pripažinti li
nijos ir samdė skebus.

ši kompanijų bylaTnivo tar
doma prieš “masterį” kuris 
rado, kad unija turi atlyginii- 
“ nuostolius“.$61,971.44. Pave- • 

teisėjui Morton, jis “Masterior •. 
nuosprendį patvirtino. k

Jf* 
——--- ------------------ --
. "Kas sveči’.iosna nuolat- šypso, 

Tas prie darbo piktas stypso.
------------ ----- . ■■■■ -J3

Rusijos su Lenkais | 
“flirtas”

NEAV YORK. — Amerikos 
Darbo Federacija išleido atsi
šaukimą j visus drbininkus ir 
unijas, kur ragina darbininkus 
stoti į kovą su raudonaisiais 
bolševikais ir juos šluoti lauk 
iš liniją. Taipgi prašo ir auką 
kovai su tais išsigimėliais’ka-

VERS ŽENYTIS
DUBLTN. Airija. — Nors su

lig vėliausių cenzo skaitlinių 
pasirodė 41,000" vyrų daugikli 
negu moterų laisvoje Airijoj, 
šios šalies laikraščiai nuolat 
spausdina laiškus motinų, ku- 

_.ULudskundži<^-,.kąd- vyrai 
ncriženijir ir ka’d jų dnkteiy'š 
turi senmergiauti. Šaukiasi net 
į valdžią, kad neištekėjusioms 
merginoms duotų piniginę pa
ramą arba priversti] senber
nius ženytis. riv,

VALDININKŲ SKAIČIUS 
LENKIJOJ

‘ ‘ Rzeczpospolita” pranešimu, 
cinant paykūtiniuoju valdinin
ką ir tarnautojų surašinėjimu 
Lenkijoj esą 42,412 administra
cijos valdininką^ 3,436 teisėjai 
ir prokurorai, 1,003 teismo ap- 

aukštesn. mokyklą mokytojų, 
62.573 liaudies mokyklų moky
tojai. 12,652 dvasininkai ir ti
kybiniai valdininkai. 1.300 po
licijos, valdininką ir tarnauto
jų. 31,700 policininkų, 3.210 
kalėjimą įsimautoji], 18,437 že
mesni valstybės tarjiautojai. 
18,437 lenką kariuomenės kari
ninkai. 37,634 viršilos . profe
sionalai; 169.169 etatiniai ir ne
etatiniai geležinkelininkai. 14,- 
057 aukštesnių ir 13.132 žemes
ni pašto ir telegrafo valdinin
kai ir tarnautojai. E.
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SUSIPEŠĖ BEMITINGUO- 
DAMI

PROVIDENCE, R. I.—Tep
liorių unijos susirinkime kilo 
skandalas, kuomet nutarė iš
mesti iš unijos du nariu. Susi
kumščiavus, pašaukė policiją 
ir areštavo 4 darbininkus.

Toks pasielgirtias skaudžiai 
atsiliepia į darbininkų unijas'.

PIRKO ARKLĮ UŽ $21, PAR
DAVĖ UŽ $5,250

Tūlas Artbur E. Hopkius 
trys metai atgal pirko arklį 
ir užmokėjo už jį tiktai dvi
dešimt vieną dolerį. Arklio 
buvęs savininkas. Georgo 
Ford Morris,. pasakė, kad 
tai esąs ne arklys, bet tik 
“juokas.” Dabar Hopkius 
už tą patį arklį gavo net 5a 
250 dolerių. Mat kaikuomet 
arkliai kaip šampanas juo 
senyn, juo brangyn eina.

^^2™*AAVRŠIIYA. “Robatnik“ pra^ nininkiu-urtistai- gavo

Įvykdžiusi. E.

neša, kad per vasario mėn. pas
kutines dvi savaites lenki] be-

KAUNAS.
niui Vilniuje Dr. Basanavi
čiaus, laidotuvėse, p-nia V. Gri
gaitienė ir p. A* Sodeika dai-

Dainininkai pasiū
lymo nepriėmė parodydami, 
kad iki lenkai turės pagrobę 
mūsų sostinę Vilnių, jie su len
kais, nieko bendro nenori tnrė-

STŲDENTAI ŠĖLSTA
- John

KIEK LENKIJOJ BEDAR-

MIRĖ LATVIJOS PREZI-. 
’ DENTAS

RYGA. — Šiomis dienomis 
mirė I»atvijos prezidentas p. .T. 
Čakstė. .Jis sirgo tulžies liga.

LENKAI KVIETĖ LIETU
VIUS ARTISTUS

Po apsilankv-

f
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Protestantą “pryčeris,” ban
ko kasierius ir teisėjas susi

painiojo su “stipriais li
keriais”

White River Junction, Ve
šiomis dienomis suareštavus 
policijos viršininką Smith, jo 
byloje įpainioti yra protestan
tą ministeris, teisėjas ir ban- 
kos kasierius kaipo liūdinin- 
kar. - - •— ■  

Metodistą ministerrs Ixx*ke 
liudijo, kad policijos viršinin
kas ir jam siūlęs galioną “mė
nesienos,” bet. jis atsisakęs pri
imti.

Rankos kasierius prisipaži-

no, kad policijos viršininkas 
Smitli jį apdovanojo likeriais 
ir jis priėmęs.

Teisėjas irgi priėmęs dova
nas, bet tuoj sunaikinęs.

Ši byla suinteresavo visus 
gyventojus. Pasirodo, kad 
“mėnesienos” aukų yra visų 
luomų tarpe, ir kad paprastie-

IR LENKAI KEIČIA

Trenką seimo konstitucinėj 
komisijoj pradėtas svarstyti 
seimo rinkimų įstatymo pakei
timas. Pakeitimu^tarp kita ko 
numatoma sumažinti pakra
ščių mandatų skaičius. E.

9 t

narni nešmngelmojant velnio 
skystimėliu negu aukštieji val
dininkai. s, > A .

e— . • • * * i • .

Taigi 18 aniendmoątas nebus 
įgyvendintas jiakol aukštieji 
viršininkai užsiims ^mugeliavi- 
mn.

k i jos pakvietimą Varšuvon ga
stroliuoti- 

darbių (skaičius padidėjęs per 
3,074 žmones Dabar bedarbių 
Lenkijoj esą 212,302, tarp ku
rių 159,628 vyrai ir 53,274 mo
terys. E.

MIRĖ ARKIVYSKUPAS

- MORRISTOWN, N. J —Ar
kivyskupas Seton, vienas iš žy
miausių katalikų pralotų ir 
galva seniausios škotų Seton’o 
šeimynos mirė šv. Elzbietos 
kolegijoj, kuri buvo uždėta ir 
pavadinta jo senutės vardu.

Jis buvo 87 metų amžiaus.

ANNAPOLIS, Md. 
Hopkins’o universiteto pirma
mečiai studentai turėjo bankie- 
tą. Antraniečiai studentai ap
siskaitę, kad kitur studentai be 
riaušių neapseina mėgino ir čia 
jas sukelti ir bankietą išardyti. 
Studentus lietriukšmaujančins 
išvaikė policija ir gaisęininkai. 
Kuomet užpylė šalto vandens, 
studentai tuoj atvėso.

,-.A
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Rusai taip pat iš Lenkijos rei- » : 
kalauja pirma politinius rei

kalus sutvarkyti

LONDONAS. -Maskvos spau
da komentuodama lenkų pą- < 
siuntinio Maskvoj Pateko ragi- -S
nimą sušvelninti Sovietų Rusi
jos ir Lenkijos laikraščių toną?| 
pabrėžianti, kad tų dviejų val
stybiųsusitarimaslifisTųš gali- 
mas. neišspręstus ]K>litinįus 
klausimus sureguliavus. - J
kija jau kelius kartus pareit>' 1 
kusi norą sudaryti su Sovietiį’ 1 
Rusija saugumo paktą, bet : 
šiol to savo pasižadėjimo nęe-'

Vi
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gauna degtines iš 
56,7%, perka degtinę patys 
1,4%, ir geria kasdien ly4%.

^OS KRAŠTO BEI 
O.RINKIMAI KU- 

KBLTTI ĮBAL. 8 D.
j r

dėjimo priežastis į ;uą|rau-

kLAIP^D^ Važfcią- ^7 d. 
ail- i na i ewių< gubernatoriaus

Vilniaus lietuviai karštai 
sveikina visa Neju.ikiausoinų 
Lielitvą* ir siunta geriausių 
Hnkėyūną^irięuis savo as^ie- 
nįskietus pažįstamiems.

ir *»■**».« ■ - ■■ ■ T
1 
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pareigas d-ras J. šaulys išleido 

E tokį aktų: “Kadangi kai-ku- 
^_riose.rmkiuiųt apylinkėse pasi-

I rodė ieĮtraurta į rinkikų sųra- 
./šus žymi dalis asmenų/ kurie 

SuturiTeisės dalyvauti Seimelio 
X rinkimuose, ir įtraukta asmens, 
f- kurie tos teisės neturi ir ka- 

.dengi šie rinkimų sąrašų trū-
i kūmai yra tiek žymūs, kad jie 
7 gali iškreipti rinkimų rezulta- 

tusį-taŲ. remdamasis Seimelio 
^. rinkimų įstatymo 1L par. ne- 
fc- tiksliems rinkimų sąrašams su- 

tvarkyti, paskirtus š. m. kovo 
| 4 d. Klaipėdos krašto Seimelio 

rinkimus nukeliu i š. m. bąlantį džio 8 d.”

LIETUVOS GYVENTOJAI 
STATISTIKOS ŠVIESOJ

1926 metais Lietuvoj buvo 
19.<>66 vedybos. Praėjusiais me- 
t *

tais vedybų Lietuvoj buvo be
veik pusantro tūkstančio dau
giau. negu 1925 ir 1924 m.

1926 m. Lietuvoj gimė 63.665 
kfulikių. o mirė 34,380 žmonių; 
natūralinis prieauglis siekia 
29.275 žmonių. Gimusiųjų skai
čius. palyginti su 1925 ir 1924 
m., beveik nepasikeitė, o miru
siųjų sumažėjo, palyginti su 
1925 m. 2.799 žmonių, o su 1924 
m. — 1,113 žmonių.

1927,m. sausio m. 1-mai die
nai Lietuvoje centralinio sta
tistikos biuro apskaitymu 
vo 2.289.151 -gyventojų.

bu

Fenkadienis, Kovo 25 <L 192?

86 NUOft. MGKMIVIŲ 
ALKOHOLIKAI!

* 1 «■ " 1

Statistikos žiniomis, 
niaus 
vaikų 
toks: 
geria 
geria

V1T- 
pradžios mokyklose 

alkoholikų stovis yra 
geria degtinį 85,2%, 
iki nusigėrimo. 23,5%, 
karią savaitėj 51,1%, 

degtinės iš tėvu

Paveikslas parodo Parry Thcmas, Britų auto lenktyninkų žvaigždę, prie mašinos rato 
pavadintos “Babs,” kurioje jis patiko mirtį laike vėliausio pasiryžimo sumušti greitumo 
rekordą. Thomas paleiod.savo “arkliuką” 160 mailių į valandą ir staiga trūko retežėlis ir 
vežikui išmušė iš rankų valdymo jėgą. . '

t

Ukmergės kalėjiman vasario 
gN 20 ir 21 d. atgabenta viso 8 
i-lenkų šnipai, suimti Širvintų a- 

pylinkėje su savo vadu Juozu 
Domeiką, kuris suimamas gin
klu rangoje .prješiposi ir bandė 
pabėgti', tačiau miške buvo su
rastas ir .suimtas.’ sužeidus jį į 
koją. Tasai Domeika 27 m. vy- 

kilęs iš Žiežniarių vals-
. / 4^1 V Z-.-;.- -

Traku apskr.. prisipazi- 
g dirbęs-lenkų, kariško defen- 

to; naudai Vilniuje-dar^nuo 
h nr. rr policijos l>uvo“ -jau 

®iai sekama. Kiti jo nurody- 
ndradarbiai dar tebeieško-

GACIJA Iš VILNIAUS 
L SUGRĮŽO

irio 23, 20,5 vai. vakarį 
ėlaliniu traukiniu iš Vievio 

žoiš ^Vi J ntaus-de 1 egaci ja, 
ėjusi ten'į a. a. D-ro Ba- 

avičiaus laidotuves.
•elegacija ant demarklinijos• • • • flgVilniuj buvo lenkų okuyaci- 

valdžios atstovų sutikta 
| A&ndagiai ir jokių trukdymų 
įįę nei išvvkstant. nei grįžtant.

pačiame Vilniuje nebuvo 
» ^įfoma. a ,

Vilniečių lietuvių būrys pa- 
lydėjo delegacijų iki pat de-

PAŠARO STOKA

KREKENAVA: Menkų per
nai metų derlių kfekenaviečiai' 
labai atjaučia. Ypač pašaro 
trūksta. .Daugelis ūkininkų 
jau baigia visikų sušerti, užtai 
nebrangiai parduoda gyvulius/ 
Su šienu kiek geriau. j>et su 
šiamlais tikra bėda — neišpigo 
vežimėliui šiaudų mokama 20- 
30 litų; šieno galima gauti pi
giau? • ' 2;

į- NAUJA DAINININKĖ - 
., J '-y

Nejiersenai-atvažiavo iš A- 
nierikos jauna dainininkė 
kdntaltas p-lę/Ona Katkaus- 
^aitė. Girdėti,'kad.dainininke 
h T »• ’ 4. 4.' • -iv St gorinti Įstoti j musų-operų lt 

Sferos - balso tiriamoji komįsi-. 
ja; jos balsų rado- tinkamai iš-, 
lavintų. Lauksime pasirsiant 
naujos mūsų dainininkės ir ti
kimės, kad ir ji. kaip ir pir- 
mesnieji amerikiečiai dainin- 
kai kaip p. Sodeika ir p-lė Ra
kauskaitė. ras mūsų Diegian
čioje dainų visuomenėje kuo 
didžiausių simpatijų.

GRIPAS DAR PLEČIASI

VILKAVIŠKIS. Gripas Vil
kaviškio apskr. dar vis plečia
si. Iki vąsario 20 d. Vilkaviš
kio aps. iš 98 mokyklų, dėl gri
po laikinai buvo uždarya 30. 
Apskr. gydytojo iki tai dienai 
be mokyklų, oficialiai įregis
truota jau arti 500 susirgimų 
gripu ir du mirties atsitikimai. 
Bet faktinai susirgimų ir miri
mų skaičius, kaip tenka patir
ti vra.kur kas didesnis, nes di
delė dauguma gyventojų.. neat
sižvelgiant į tuo reikalu išleis
tų Įsakymų vis- delta apie tai 
kur pridera nepranęšdinėja.

■' * / ’ $ T . r f Į. -T

KAIP RUSIJOS BOLŠEVI
KAI REMIA LIETUVOS 

BOLŠEVIKUS

Iš Tilžės gauta žinių, kad 
tauragiškis pabėgėlis lmlševi- 
kas Serbentą gavęs iš rusų ats

tovybės 500 dolerių ir išvhžia- 
Ivęs iš. Tilžės Į Dancigu. Štai 
už kieno pinigus melagystėmis 
vilioja žmones Į bolševikų bu- 
čį.

I

... ; ri

ŽYDŲ KALBA IRGI VAL
STYBINĖ

PLUNGĖS (Telšių apskr.) 
pašto Įstaigoje yra skelbimas, 
d raudžius rūkyti, lietuviškai ir 
žydiški parašytas. Pasirodo, 
kad Plungės pašto viršininkas 
pripažįsta dvi valstybines kal
bas.

* f

-t, . .

NEDUODA RAMUMO 
GYVENTOJAMS

AKMENIAI (Seinų apsk.). 
Čia dažnai atsilanko lenkų ka
reiviai. Šių m. vasari<»5 dienų 

fa i zrižt ant. tarp paUpri-jIL vai. naktį atsibastė du len
ku kareiviai, klaūsdamu ru-| • .
iiežiaus. Slančiausko pavogė 
nuo tvoros marškinių. Ir ka

li marklinijos.
Lenkai atsiuntė delegacijai 1 

kl. vagoną i paskutinę stotį 
r demarklinijos ir iš \ ii-

I

kabino 1 kl. vagoną.
■ ^Delegaciją atvažiavo sutikti 
liftai grįžtant ją palydėjo Vil-
UgĮUs ir Traku Storasta M. Lu- da tiems jų atsilankymams bus 
ftfievir

I

PUSTREČIŲ METŲ KALĖ
JIMO LAIKRAŠČIO RE

DAKTORIUI
Šio mėn. 21 d. Vilniaus apy- 

gaidos teisinas nuteisė “Biela- 
ruskaja Sprawa” redaktorių 
S. Alikulikovų 2 m, ir 6 mėne
siams kalėjimo už išspausdini
mų neva antivalstybinių straip
snių. E.

SUIMTI KOMUNISTAI

PILVIŠKIAI. Vasario mėn. 
19 dienų policija suėmė 4 ko
munistus, kai kuriuos besislap
stančius nuo 1926 metų gruo
džio 17 dienos. Suimtųjų suole 
sėdi: 1) Lietuvos Universiteto 
studentas .Jonas Norkus (Gul
biniškių kaim.), 2) Pilviškių 
gelžkelio stoties virš, brolio sū
nus Vladas Langas (Dugnų 
kaim.). 3) Petras Plaušinaitis 
ir 4) .Juozas Muraška. Pasta
rasis jau vienų kartų kariuo
menės teismo yra baustas už 
prieš valstybingumų.

Pas suimtuosius rasta gink
lų. komunistinės literatūros, 
laiškų, ypač susirašinėjimų a- 
pie kariuomenę, antrašų su 
Maskva ir Smolensku.

Suimtieji ištardyti ir Vasa
rio 21 dieną perduoti Marijam
polės Karo Komendantui. x

VILNIUS VĖL SKOLINASI
VILNIUS. Spaudos žiniomis 

Vilniaus magistratas veda de
rybas dėl paskolos su stambio
mis anglų firmomis ir tikisi ge
gužės pabaigoje tų paskolų re
alizuoti.

niais kaliniais. AdinrnistracFia^ l 
mėgina badaujančius išskirsty
ti po atskiras ceh% bet ir šįe 
nepasidavė. Tuomet buvo pa
šaukta dar 20 policininkų, ku
rie galutinai badaujančius iš
skirstė.

, i :, . *

LITŲ “^BRIKANTAI” Į 

“LUKIŠKI ' -—J
VILNIUS. Šiomis dienomis 

Vilniaus apygardos teismas 
-nagrinėjo bylų litĮĮvĮiibėjij, ku- 
rie dar 1923'Ynetais buvo įsi
taisę “fabrikų” Totorių gatvė
je. kurioje ir dirbo 5-litinius 
banknotus. 1924 m. policijai 
pasisekė “fabrikantai” susek
ti ir patuupdvti Lukiškėse.

NAUJAS, KRAUJO, NERVU IR 
STIPRUMO BUDAVOTOJAS

Daktarai surado, kad jos sutelkia 
gerą palengvinimą kaip jauniems 

taip ir seniems _ ..' Y

- tūkstančių žmonių varto
ja tas gyduoles; Nuga-Tone, ir ‘ 
gauna puikų palengvinimą tik į 
keletą dienų. Nitga-Tone greitai 
sugrąžina pep, punch ir vigor dėl 
nuvargusių, nusidėvėjusių nervų 
■ir ųniskulą. Jos budavoja raudo
ną kraują, stiprius, nuolatinius 
nervus ir suteikia didelę spėką gy
venime. Nuo blogo nevirškinimo, 
užkietėjusiiu vidurių, nemalonaus 
kvapo, galvos skaudėjimo, prasto 
miegojimo, n.ėra nieko geresnio 
kaip Nuga-Tone. Jis padaro dar
bą gerai ir greitai. Nuga-Tone su
teikia puikų apetitą, ramų, atšvie
žinantį miegą, stimuliuoja kepenis 
ir reguliuoja inkstus, skilvį ir žar
nas labai gerai. Alusų skaitytojai 
privalo suteikti toms gyduolėms 
bandymą, nes'jic nieko nepralai
mės, Išdirbėjai gerai žino ką jos 
padaro tokiuose atsitikimuose, jie 
privertė visus aptiekorius suteikti . 
garantiją ir sugrąžinti pinigus, jei 
jiis nebusite užganėdintas. Reko
menduojamos ir pardavinėjamos 
pas visus gerus aptiekorius.

VILNIUS. Vyriausybės ko
misaras sukonfiskavo gudų lai
kraščius “Malanka” ir “Sie- 
lanskaja Niva.” Redaktoriai 
pašaukti teisman. E.
i - * . ___________
ŽIAURUMAI VILNIAUS

KRAŠTO KALĖJIMUOSE
VILNIUS. Prieš keletą die

nų Vileikos kalėjime Įvyko in
cidentas su politiniais "kali
niais. Kalėjimo administracija 
du kalinius mėgino uždaryti 
karceriu; bet šie nesidavėZTuo- 
met 8 policininkai, jėga pasodi
no -Palecką ir Laurinavičių 
karcerin, <lel ko 11 politinių 
Kalinių paskelbė hadų.ir pradė- 

susirašinėti“-su- kriminaTT-

PAAUKŠTINTI
KAUTAS. Šiomis dienomis 

Respublikos Prezidentas pa
aukštino į. generolo leitenanto 
laipsnį pulkininkų Velyki ir į 
pulkininko leitenanto laipsnį 
Generalio ŠtūĖo majorų Pov. 
Plechavičių.’ .
“Kardo” redaktorių >vyr. Įeit. 

Petrų Biržį paleido iš kariuo- 
nTCTTŪŠ;-------------- ---- ----------

AMERIKIETĖ AUKOJO
T - ■ ' * 4

LAUKUVA (Tauragės ap.). 
Gyvenanti Amerikoje Šimkai- 
tė paaukojo 20 .tūkstančių litų 
Laukuvos ^vsyia^ųterPąulie- 
čio draugijai. Už tuos pinigus 
nuiprkta namai neturtingi} se-

1 • v I • 1 •

■■ ■ ■ ' ■ •

Žmoni^Modemeš mes iš
rašome į metalą, o ją prakil
numą mes piešiame ant van-

UTENA, čia pavyzdingai' 
veikia gimnazistų eueharisti- 
ninkų sekcija. Sekcijos nariai 
anko ligonius, . nunešcJanM 

jiems dovanų, knygų.
L į
r* i- .J j ’

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi- 
suomepe susiartinimo icĮėja,- priva^ 
lo ušsisakyti kareivių laikraštį «

“Karys” rašo ne lik apie irai-, 
rius Lietuvos kariuonriefreS Tcfktr' 
lūs, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštą, 
Įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimu. Kariuomęnės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariurrtnenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi. kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateitv, kokie karai gali kil
ti

“Karys” daug rašo dėl 
šūsjnrtin^^

ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
Įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių. įvaireny
bių, juokų ir t. t.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, torie kiekvienam skai
tytojui p^odys, kiek liettfvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karj,” kad ij anksto su
sipažintų su kariuomene. Tokajau, 
nuolis flatekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 

- tai-garbingai tarnybai.
Kur tik yra susikūręs koks nors 

jaunimo ratelio, ten būtinai turi 
būti “Karys.” nes jis l>e kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai44Kario” prenumerato
riai dovanai gauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo. papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

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

Adresas: Kaunas, Nepriklauso-
, v, *»VW.WV.-

ja. .
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“DARBININKO” KATALOGAS
ĮVAIRIOS KNYGOS

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

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozcl__________________________________ 30c.

rkarinome-1-

fcytietė Mabel C. Oggeson, Buffalo'(iFTV.)‘ mergina sumušė
vtaus rekordus jojimo.-ft Jojo 200 maUiį ĮŠBrkkmeriuotuš'kai- m b(, AiU1- ,.Kari(1..- .
nūs Glacier National parke. ‘ •«

TRETININKŲ JUBILTEJUS—700 metu sukaktuvėms paminėti 
aprašymas šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__  8c.

HUCKLEBERRY FINNAS—labai Įdomi apysaka.. 

P^^AI^Ė^^IOTERl^S—pamokinimas moterims ją asmeninia-

V." Ku 1 i ha uskas ____ _;____ L./..    ........________ //_.

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laiką. Labai 
Įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila_______________________ __________________________ 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsą išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tnmas_____________50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B._________________ 40c.

TRUMPI SKA1TYMĖLIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45<*

KELIONĖ APLINK PASAULI PER 80 DIENŲ—apie vienas de
rybas l>e galo Įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus/ 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________ 1.00

PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosįs.l...75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 mot;.
Parašė P. Žadeikis.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną. 
Vertė Knn. P. L.____________________________________________z_15c.

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_________________ __ _____________________ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKI’TIS— 
a p y s a k a_____________ _________________ ___________ :_______ —15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS-parašv Kun. 
T. Žilinskas....

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikių________________________ 50c.
ARITMETIKOS UŽDAVJNY.NAS__________  25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI--Rinkinėlis kaliuos mokslui__ i_________ 50c

PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas_______ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai vra Imlšcvizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje : ---------------- -------- i--------------------- ------------15c.

ŽAIDIMI. VAINIKAS- Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis_________  '____________ _GOc.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus________ > ■__________________ 50c.

___ 75c.

M

dens. — SEakespeafe.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver
tė Jonas M. Širvintas_______ '__________ ______________________ 50c.

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunas ..40c. 
ĖMĘS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai.. Pa

rašė Juozas V. Kovas. Kaina ----------- ---------------------------------- 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas...... . .......—JOa.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis._...15c. 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos. Graudūs Verksmai, Maldos Ge-
-gužnvBiržėlio ir Spalių mėnesiams. Įšleijic) kun.JK. ^A'asys__25c.

IŠGANYMO-APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas.ant žemės 
Jėzaus Kristaus:- Vaidinimas su gaidomis________ ;_____  75c

,75c.

10c.

9

„50c.

AL »"* I\ čY lt AlJt A-K. t TSrrętT. Air YtvflkVHHG i

darą 75 centai, su apdarais . ,.i.„ ------------

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ___________________ 25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko _________________15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko________ _500
ŠIŲ N'AKCELY_________________ _ _____________________________ 30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ________________________ 20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU_________________________________ 20c.
UŽ ŠILINGĖLĮ_______________________ 30c.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ_______________________________________ 10c.
LIGHO (latviška) _______ ________________ __________________ ^T?10c.

............$1.00

TEATRAI
GILIUK1NGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__25c. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sci- 

•rijų Juozukas___________________________ ___________________ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas_________ L________________________ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis___________________ 4Vc.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas______________ _________________ ,10e.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų. 5 pav. Vertė J. M. šiH4ntas.__3Oc. 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. u_______ 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—f aktų drama. Vert? Jo

nas Tarvydas_______________ 1________________t________________ 10c.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydą. &&» 
DRAMOS? 1) Germena ; 2) Fabiola—5 aktų"; 3) Liurdo Stebuklas

4 aktų: parašė Jonas Tarvydas_____________. -_____________ 65c
VAIKŲ TEATRAI: dalis I: V) Pagalvok ką darai: 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K.. D. ir N__________15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 11 Ištirkime paskui: 2) Antanukas

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., 1). ir N___  15<l

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

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip: 

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass.



I
i

•r

u>"
i ■ — ________________________________ _ —» <

‘ * * » - - -
j ■ ;♦* ‘ * ’ ♦ • ' • - ” « • - <<

DVASIŠKŲ SKAMYnUiLIŲ SKYRIUS
VEDA KUN. PR. JURAS, t. D. S. DVASU

1 ■ 1 ............. -——" ■" j: 1 i . j ‘i t J  ----------------------

0^ VĄDAS

NETEISK ARTIMO, p 2. Pasakojama, (kad Vieš- kalife.: Paskui sakoma, kad
Dažnai' mėgstame peikti !Pats ^’evas užleido ant A- tosĮ kongregacijos dėl 1904 
tifTalbą, darbus bei pa- gilų miegą ;<o jamjož- m. Ąątymik atkreiptu prieš

sielgimus. Artimo kaltes pa
žįstame gėriau negu savož 
Užtat juos skaudžiai nutei
siame, gj ?sąye- viekai ištei
siname. Aų jąi ne veidmai
nystė? , .,<7 ■ ji z'

Nuduodamą, nepakeiičią, 
vengią: artimo nuodčuiiii, 
kuomet patys- dažniausiai e- 
same apsikrovę jomis iš ri
sti pusių. “Neteiskite, kad 
nebūtumėte teisiami. Nes 
kokiuo teismu teisiate, to- 
kiuo ir jūs būsite teisiami, 
ir kokiuo saiku seikėjate, 
tokiuo bus ir jums atseikė
ta. Kam gi tu matai savo 
brolio akyje krislą ir nema
tai rąsto savo aįryje? Arba 
♦kaip gi tu sakai savo bro-
liui: Leisk, aš išmesiu iš ta-

• K.

vo akies krislą, ir, štai, tavo 
akyje yra rąstas? Veidmai
ny, pirm išmesk rąstą iš sa
vo akies, o paskui tu matvsi, 
kaip išmesti v krislą iš tavo 
brolio akies” (Mato 7, 1-5).

Neteiskite, sako Išganyto
jas. Ne mūsų tai dalykas. 
Dievas nuteis. Nesame visa
žinančiais. Negalime Įžiūrė
ti Į’ artimo sąžinę. Ir reika
lo nėra. Be to tankiai ap
sirinkame. suklystame. Nu
sitveriame už silpnybių, o 
gerąsias 'ypatybes paleidžia
me. Jų kiekvienas turime.

Imkime šventųjų pavyzdi. 
Jie skaudžiai leisdavo save, 
o. ne kitus. * ’

: i ». ■ . , j <

?nigus. išėmė vieną jo šon
kaulių ir perdirbo i moteriš
kę. Ar«Adomas jautė kada 
Dievas tai darė ? .

Bolių Jonas

~ Gilus .Adonio miegas o 

buvo ekstazės (dvasios pa
gavimo miegas). Todėl A- 
domas aiškiai suprato die- 
viškąji aktą kiek jis lietė ji 
pati- ir ateitį. Sielą pirma
jai moteriškei Dievas sutve
rė iš nieko, tąip-pat kaip ir 
Adomui.

* * * ♦ 
3^ Kiek metų turėdamas 

Šv. Juozapas pasimirė ir 
kodėl jis skaitosi laimingos 
mirties patronu ?

Bronė .Grėbliūnaitė

— Sakoma, jog Šv. Juo
zapas mirė aštuonesdešiin- 
ties metų amžiaus, kuomet 
Tšganvtojas ėjo trisdešim
tuosius ant žemės gyvenimo 
metus. '

Sekdami Šv. Juozapo gy
venimo pavyzdi ir prašyda
mi jo užtarimo pas Dievą į- 
gyiame malone numirti tei
singųjų mirtimi.

■ REGĖJIMAS;

Regėjimas — labai bran
gi Dievo dovana. Negali sau 
Įsivaizdinti kaip nelaimingu 
jaustumei būdamas aklu. Ar 
nors-^ykf ištarei Sutvėrėjui 
širdingą ačiū už gerą akimis 
regėjimą ? 
vairiausiu 
grožybių, 
bintuvai 
mo kelią, 
liui dėkingumą vartodamas 
akis vien geriems tikslams. 

------ Uždari k akru langenvčias. 
kuomet skverbiasi nuodė
mingi vaizdai.

Jomis matai i- 
Dievo sutvertų 

Jos lig 
nušviečia „gvveni-

Reikšk Visaga-

kokie ži-

% v

1. Prašau paaiškinti ar 
Adomas _įz Jieva apturėjo 
išganvma sielos ar ne?

Bolių Jonas 
t *

PASTABA. Nuo žinoji
mo ar jų sielos danguje ar 
pragare nei jų nei mūsų 
stovis nepasikeis. Būtų daug 
geriau, kad mes savo žingei
dumą pakreiptumęm į kitą 
vag;i ir rūpir.tumemės/ suži
noti tuos dalykus, kurie ri
šusi su mūsų pačiu sielų iš- 
ganymu. “Norint žinotum 
paviršium visą Bibliją ir vi
sų filosopų išsitarimus, ką 
padės tau visa tai be Dievo 
meilės ir malonės?” klausia 
Tomas iš Kempia.

— Adomui ir Jievai Die
vas atleido kaltes imt tikr- 
iimą p*ateisiantį ant žemės 
Išganytoją ir per ilgii me
tų atgailą. Turime daug pa
mato manyti, jog Atpirkė
jas nuvedė juodu Į dangii, 
nes Išminties Knvgoje ran
dame pasakyta, kad Ado
mas liko išvestas iŠ savo 
prasikaltimo (Išm. 10, 2-.

ŠVENTASIS TĖVAS IR 
TUVOS KATALIKŲ JAU

NUOMENĖ
- -i> * Z-

; Vasario 13 dieną, katali- 
kųu jaunuomenė:’ studentai, 
moksleiviai atėrtininkai \ ir

m.^įstątymų, atkreiptų' prieš 
kongregacijas, JaiUnėbeau- 
“ aV'visai turės iš-

A X j s * A

■toj kuisis vo-

> 
i

MINTYS IR PATARIMAI
: ’ i '

Malda yra ganykla, lau
kas, kame visos dorybės 
randa sau maisto, augimo ir 
stiprybės. — Šv. Kotriną iš 
Sienos.

* * *

Mūsų darbai neturi ver
tės jeigu7 jie nėra sujungti- 
su Jėzaus -Kristaus nuopel
nais.—Šv. Teresė.

Pr i gęstant tikėjimui, silp
sta visos dorybės. Kuomet- 
užgesta tikėjimas, dingsta 
visos dorybės.—šv. Alpon
sas.

* * *

Vengk tuščių pakalbėsiu. 
Juomi išaikvojame laika ir 
maldingumo dvasią.—v. To
mas Akvinietis.

* * *

Kva i 1 yšFjF neminfyfT“apTe 
mirti. Didesnė kvailvsta 

«> • 

mintyti, o nesiruoštr prie 
jos.—Šv. Alponsas.

“Visų didžių darbų užuo
mazga — pasitikėjimas savi
mi; būk drąsus, p laimė tau 
nusišypsos. (Kotzebue). -

iiclię-
npijl|

Mim-• ' » 
kariu sii

kmės i

’--------' į • ;

- menė mokės tinkamai api- 
branginti visas mums tei
kiamas malones.

Vienas ir kitas laiškas adj 
vėsuotas ^Pavasario” S-goĮ 
dvasios" vadui kun. Ign. če^

pa vasariu i nJyĮi* iš savo cen
tro Kaune, piįsįuntė Šv.t Tė-

• * ’ ■ • ^9. ’ v• t • ’ > ♦
/gražiai ksia-> 
pėmis varsa-' 
I pergamento.

saiciui. • “Retas

Miunchenom^sį
Pareitais’ n 

ne -bpvo J 
žmonių ispt 
pe 54,006 " vįr 
chene katalikų, 
vaikais, yra apie 500,000.

vui adresą apt 
šyto lxū taleri 

mis iSbraižytią ?
olandu ir ispa- Šv. Tėvo vainikavimo dieną 

------- minėdami,
bazilikoje šv.jl
Faidutti laikvtū.

ga ir i 
nykti} 
kiečių, 
jui kor 
cū|.Ų įtaR& i*. * Amerikoj iš- 
nriks.— Mat 1904 m. kon-

■ ' . . * c t Aį
gręgacijų Įstatymas neduo
da kongregacijoms teisės tu
rėti Prancūzijoj noviciatus 
ir tuo būdu priauklėti srau
jų jėgų užsienio misijoms. 
Profesoriai prašo, kad tas 
įstatymas būtų pataisytas.

Racijos, ir pran- y to klausęsi 
fišių Monsig. 

ėjo prie 
šv. Komunijas, gi 3 v. po 
piet, Zitiečių salėję, daly-

> t

vaująnt bažnytinės liierar-

■i

KRIKŠČIONIŲ DARBININ
KŲ LAIMĖJIMAS

“La Vie Catholiųue” (Ka
talikų Gyvenimas) rašo, 
kad 1926 m. NII-4 pasta
ruosiuose rinkimuose i Dar
bininkų rūmus krikščionių 
darbininkija laimėjo dauge
ly vietų, net tenai, kame jie 
ligšiol niekumet net savo 
kandidatų nestatė, didelis 
daugumas arba nors pusėti
nas mažumas. Tas duoda 
geriausios vilties ateičiai.Pa- 
ryžiuje iš aštuonių prekybos 
sekcijoj vietų katalikai lai
mėjo 5, Vienoj iš 7—5, An- 
guleme 4 iš 5 vietų, Calais 
ir Arras miestuose priešai 
negavo veik nė vieno balso, 
[r kitur taip pat gerai pasi
sekė. Šiaurės departamen
te („du Nord), socialistų ir 
komunistų tvirtovėje, krik
ščionių darbninkija 
rrečdali visų balsu.
y y . _____

kova už Religinę
MOKYKLĄ '

Veik kiekviename Ame
rikos katalikų laikraščių 
“America” ir “Common- 
weal” numery rašoma kas 
nors šiuo klausimu. Viena
me paskutinių laikraščio 
“America’’ numerių skun
džiamasi, kad jaunuomenės 
prasižengimų skaičius nuo
lat didėjąs. Nieko čia ne
gelbsti ir taip puikiai visur 
vartojami Jungt. Valstybė
se Jam iiiomenės—teismai, 
pratinimas prie garbės žo
džio ir t..t. Vienintelis bū
das, kuris gali- išgelbėti jau-»

t

xz • gavo

Kad lengvai galėtumėm 
nešti visas sunkenybes, skai
tykime gyvenimus ir legen
das šventųjų, kurie dėl Jė
zaus iškentėjo bai<4as kan
čias.—Šv. Teresė.

* * *

Voltui žmonės bando. Jie 
tvariniuose niekuomet nega
li rasti širdingos meilės, to
bulo džiaugsmo bei tikros 
ramybės.—Pal. Enrikas Su
so.

UNIVERSITETŲ PROFESO
RIAI NORI IŠGELBĖTI 

PRANCŪZŲ KONGRE
GACIJAS PIETŲ 

AMERIKOJ
40 Įvairių politinių ir fi

losofinių krypčių universi
tetu profesorių parašė mi- 
nistęriui pirmininkui T’oin- 
eare raštą,- kuriame jie ap
rašo, kokioj tikrai liūdnoj 
padėty yra prancūzų kon
gregacijos Pietų Amerikoje. 
Tame rašte primenama di
džius šių kongregacijų nuo
pelnus, platinant Pietų A- 
inerikoj prancūzų kultūrą ir,

cliijos. organizacijų atsto
vams, Švietimo Ministeriui, 
suruošė iškilmingą posėdi. T 
tą sveikinimą gauta nuo Šv. 
Tėvo padėkos telegrama ir 
Apašt. palaiminimas. Gi 
štai, kiek vėliau, Monsign. 
Faidutti, einąs Apašt. Sos
to pasiuntinio pareigas, per
siunčia savo ir Jo Eminen
cijos Kardinolo Gasparri 
laiškus.

A paštai iško j i Dėl egatūra
No. 162.

išką, nuošir-

Kaunas, kovo 2 d. 1927

Gerbiamas Tamsta,
Štai iš vas. 22 d. No. 60174 

Eminencijos Kardinolo Val
stybės Sekretoriaus tamstai 
siunčiamas laiškas.'

Štai naujas Šv. Tėvo Pi
jaus XI ypatingo prielan
kumo ir tėviškų jausmų do
kumentas lietuvių jaunimui, 
kurs yra lietuvių tautos žie
das ir viltis!

Su. džiaugsmu persiųsda- 
mas tamstai j
džiausiai trokštu, kad šis 
dokumentas žinomas
mūsų mylimiausiam jauni
mui, kad jis būtų naujas 
akstinas žadinąs dvasią prie 
kilniausių žygių už Tikėji
mą, Dorybę, Tėvynę,

Su broliškais: sveikinimais 
Faidutti

Jo Šventenybės 
Valstybės Sekretoriatas 

No. 60174

Iš Vatikano 
vasario 22 d. 1927 m.

Gerbiamas Tamsta, \ 

priėmė pergamentą, kuria
me pareiškiama brangios 
jaunuomenes atsidavimas.

limo esąs ir pasiliekąs tin
kamas religinis auklėjimas 
nuo pat vaikystės dienų. Vi
si mėginimai vėliau gelbėti 
jaunimas yra antraeilės 
svarbos priemonės.

DANTŲ KLINIKA VIE
NUOLĖMS

Šv. Liudviko universite
tas nesenai atidarė dantų 
kliniką, skiriamą išimtinai 
vienuolėms. Patarnavimus 
atlieka Odontologijos (dan
tų mokslo) studentai ir pro
cesoriai. Klinika vra labai

• i

gerai Įrengta: turi du ope
racijų kambariu, vieną rent
geno fkambari, daug labora
torijų ir laukiamųjų kam
barių. Šios klinikos tikslas 
suteikti vienuolėms- gerą pa- 
t am avimą, kad joms nereik
tų kęsti nemalonumų lau
kiant eilės viešose dantų kli
nikose.

r

kotr savo "linkėjimus per 
tamstos malonybę, su kuria 
jis nori sujungti drauge vi
sus pasirašiusius, ir atsaky
damas Į jūsų pažymėtąjį pri
sirišimą, Aukščiausias Ga
nytojas pareiškia tėviškojo 
palankumo jausmus. Aš taip 
pat džiaugiuos galėdamas 
dalyvauti tame Apaštališka
me Palaiminime, kuri per- 
siųsdamas pasinaudoju tar
damas tamstai savo nuošir
džios ir aukštos pagarlios 
žodi.

I IR IŠ

LIETUVOS
Per BREMENĄ

Didžiausiu ir Greičiausiu 
Vokiečiu Garlaiviu 
COLUMBUS 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8-nios dienos vandeniu 

Puikūs 3-čios klesos kamba
riai—tik miegamieji 

NORTH GERMAN 

LLO Y D 
65 Statė St., Boston, Mass? 
Arba pas bile vietinį agentą

I.I ETUVON IR Ifr
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Musii 3 varyklių garlaiviais ' I 
< Jfav YoftK (naujas), 
H a m n r i:c., Pe i tsc h t. a n d 

Ar.BERT Ballin

IIesoi.vte. Rei.iance.

ir populiarinki vieno kabi n 
laivai,

CT-EVKLAND, WERTPIIALIA 
THUBINOIA 

Savaitiniai išplaukimai iš
New York’o—garlaivais 

Thubingia ra Westphalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203
IŠ NEW YORKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karfe taksai Ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui Zeidtnu/ ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

“Plaukite po Amerikos Vėliava**

Planuokite dabar • praleisti 7 
gražų pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į
--------------LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau -per 
Cherbourg ar Bremen 

pAMTSĮ.YKITE apie gražias pavasario 
dienas jūsų tėvynėje! Žiema jau nyksta, 

pavasaris už kelių savaičių bus čia.
Jei planuojate keliauti Į Lietuva, tai apsi

mokės patirti apie neprilygstamus patogu
mus— daug maisto. erdvus kambariai, 
draugiškumai- kurius rasite ant laivų- val
domų ir operuojamų Suvienytų valstijų 
valdžios.

Išplaukimai United Statės Lines * 
laivyno balandy yra:

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT' 
Balandžio 6 - '

S.S. LEVIATHAN
Balandžio 9

(didžiausias laivas pasauly)
S.S. GEORGE WASHINGTON

S.S.

HAMBURG-AMERICAN 
LINE

28 Broadway — New York

----------:-----------

Baltike Amerikos Linija I
OFICIALĖ LINIJA g

Lietuvos Vyčių Organizacija
p r 2/11 6 Š

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

įvyks

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio 14
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI -

Laivu “LITUANIA” Gegužes 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

Važiuokit šį pavasari į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.

Ką akimis žmopus pamotai, tai amžinai neužmiršti

» 
I ♦

' i

ll

Kainos Stačiai į Klaipėdą:
TREČIA KLIASA .. „J___ 1...........  $107.00
TURISTINĖ TREČIA...... ...........    $117.00

Kainos i Klaipėdą ir atgal:
TREČTA KLTASA......... .. ........................ ....$181.00
TU RISTIN Ė   ___ ____ ____________ $196.00

Revenue Tax ir Head Tax Atskirai
Sekanti Laivai Plauks tiesiai Į Klaipėdą:

1927
1927
1927
1927

Balandžio 20
PRESIDENT HARDING 

Balandžio 27
S.S. REPUBLIC 

Balandžio 29 
S-S. LEVIATHAN 

Balandžio 30
Pasirinkite bile viena iš tų laivų ir plauk- 

si te su jūsų tautiečiais, o visi reikalai 
kelionės ir bagažo bus aprūpinti j šaukšto.

Pilnų informacijų klauskite pas virtos 
agentą arba rašykite pas

United
Statės Lines
0 75 Statė Street. Boston. Mass.

485 Broadway, New York City

" I

■'Jcr.-S' ■ »>. .aimTC-M -■*-<?..'-/.•n*.

bentlrovę"
BALTIC AMERIOA ĘINE

8—10 Bridge Street New

.Gegužės 3-čią
Gegužės 24-tą 
.Birželio 14-tą 
.....Liepos 19-tą

I 
I i 
t t v t 
* I * t I I 
I 
4

V.M. Stulpinas & Go.
Atstovauja

VISAS LAIVŲ LINIJAS

Parduoda laivakortes ant vi
su laivų, ir ant visrj laivu 

/plaukiančių tiesiog į

KLAIPĖDĄ
' Žemos kainos, Geriausias Pa
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portus, Pagryžimo Permitus, 
ir Farmerių Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės 
pas:

V.M. Stulpinas &Co-
3311 So. Halsted Street 

Chicago, UI.
Notary Publie — Yards 6062

s

V**

Z1IETUV0N
V per _

S KLAIPĖDA i
TAI LOGIŠKAS KELIAS

—t--—Seka^^šjgliwkim<ii-: , ■ —
LITUANIA .. 7.... . Kovo 22
ESTONIA ... .Balandžio 12
LITUANIA............Gegužės 3

Žiniom kreipkitės į vietos 
agentus arba į bendrovę:

9

BALTIC A1IF.RICA LINE

(su didžiausia Lietuvos Vyčiu ekskursija);.Liepos 19 d. Va- J 
žinokite šj pavasari i Lietuvą ir pasidžiaukite visais gražumais 
ir linksmumais; praleiskite ten vakacijaa, ne^pigu ir smagu. 
Laivakorčių kainos: ' ’ <•, «■

3 klesa į Klaipėdą ....... i.................................. $10^.00
Turistų 3 klesa ......................J................$117.00
Nuvažiuoti ir parvažiuoti 3 kl. (round trip)... .181.00

Ekskursijos į Lietuvą
BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS LAIVAIS

’ • ♦• y .

Tiesiog iš New Yorko Į Klaipėdą be persėdimo .

Geriausi laivai, geriausia kelionė ir geriausias užlaikymas. 
Smagiausia važiuoti su diib/liais livtuviu būriais ir apturėti ke
lionėje visus smagumus. Nereikia mainyti laivų, nereikia kan
kintis mažiukais laivukais kad pasiekti Klaipėdą, IJctuvos uos
tą. Išplaukimai tiesiog j Klaipėdą yra šiose dienose; Gegužės 3 
d., Gegužės 24 d. (su “Vienybės” ekskursija); Birželio 14 d.

CUNARD
Į LIETUVĄ 
(per Angliją) 

«umai!ata kaina 8 kleaoe sugrąStMv 
____ laivakorčių

1 KAUNA IK ATGAL 
BERENGARIAir 
MAURETANIA...........S2U
AŲUTTANIA 
I LIEPOJA IB ATGAL ITAff - 

LAIVAIS — $18$. .
Ii Bostono*

LACONIA ......Balandžio 3 ? 
ŠCYTHIA ..... Balandžio 17

MdMaat b* kvotos vartyta?. VM I 
kly iartatvlai tori kaatbortoa NO

33 Stato St

V. C. Gasparri \
Kaip savo laiške Nonsign. I 

Faidutti tiksliai pastebi, šis. 
Ęažnyčios Galvos vardu at- ■; 
siųstasis raštas yra dideles 
vertės dojkumentas mūsų 
jaunimui. Mes ne tik arte- ] 
jame ŪTz ,glaudziąis _santy-J 
kiais šaliname tą spragą, ku- ; 
ligi šiol mus' tolino nuo i 
Apaštalų Sosto, bet įeiname ; 
Į ypatingo prielankumo, te- I ' šokių vyriškų, moteriškų ir vaike 
viskos meilės laikotarpį ; į J’c ir P’rinujjegu pas svetim
mums taip ryškiai Jo šven-; 
enybės Pijaus XI atvaiz
duojamą. 'Katalikų jau nuo

m

*> ■

’ ' ■ . I
i i Labai žemos kainos 2-ros klesos (eahin)! Visais ekskursijų
] | knlais kreipkitės asmeniškai arini laikais, o aš padarysiu, kad 1 
j [ kelionę turėtumėt apsaugotą ir smagią. A rt agentūros dai- ' 
' i vakorčių pinigtt siuntimo ię kitų reikalų

#- A

t

f Tie j.
“Kutas”

“Mirtis seniems yra dury
je, jauniems — pavojuose?’'tenybės Pi j
— Šv. Bernardas. <

m krautuvę vi- 
Paama-J 

♦ Atsi- !< i

J [ lankykite ir paremkite savo tautietį.

JONAS SEKYS
177 PARK STREET HĄRTFORD, OONN.

BOOOOOOOOOOOMOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOM
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‘‘Darbininkas” ir Bendradarbiai

gi

CBENUMEBATOS KAINA
Uotams «•••••••.. • • • ■«•••*•••« 
Boston’e Ir apylinkėse.................... »4J>-
Jžsieny ................ ................................

% I

?’* virsta ste-/ką jaustųsi atsakom ingais 
būkl^dariu ir tai nebet ko- ‘dabar Ir Didžiojo Teismo 
kiu. ŠV. Antanas ir ŠV. TiiPnnwJi*inriiAt ^Intsvrigin^

ARBINd.NK'AS
(THEWORKER)

Pūblished everv TUESDAY and FRIDĄ Y
■ ■ by— “

JOSEPH’S UTHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOS 
l_a» 8ecottd-claa8 matter Sept 12, J.&15 at the pnat nfflcft aLBoston, 

under the Act of March 3,1870"
: *Acceptance for malling at spedal rate of postage provlded for ia Section 1103 

Act of October 8, 1917, autborlzed on July 12,1918"
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“DARBININKAS”

’ 366 West Broadway South Boston, Mass.
. »« Telephon?South Boston 0620

KLIAMSAS ATSILIEPIA!
. x r j

Kokiu laikraščiu nori būti “Darbininkas?” Pirma pa- 
’r
žiūrėkime, kokių rūšįių laikraščius turime dabar kaip čia taip 

Ii ir Lietuvoje; kokie yra abelnai amerikiečių angliški laikraščiai.
Pąskui paaiškinsime, kokiu stengsis būti “D-kas” ir kaip tai 
manoma atsiekti. -

Lietuvos laikraščiai atsižymi tuo, kad veik išimtinai rašo 
apie politiką: daugiausia apie valstijos ir tarptautinę politiką, 

(s Be politikos nedaug ką terasi. Partiniai ginčai. Tai ir viskas. 
S Pas juos svarbu, kad viskas būtų parašyta “metodologiškai.” 
[Minties originalumas nesvarbus daiktas. Tonas sausas pedan- 

’ tiškas.

Esmėje mūsų spauda nelabai kuo tesiskiria nuo jųjų. Mes 
abelnai sakant savo “zlastį” išliejame chaotiškiau ir.chamis- 
kian. Mūsų spaudoje lygiai kaip ir Lietuvoje gyvenimas silp- 
nai atspindi laikraščio skiltyse, politika ryškiai ir piktai.

Amerikos angliškuose laikraščiuose daugiau reiškiasi kita 
B gyvenimo pusė: biznis ir namų ir apielinkės gyvenimas. Iš po- 
E| Etikos daugiausia vietos gauna municipalė ir apskričio pollti- 
į ka, paskui valstijos ir Jungtinių Valstijų; užsienio politikai be- 

veik nėra vietos, nebent kur pasitaikytų kataklizmas, karas ar- 
įi ba ypatingas skandalas.

Be to dar laikraštis yra paįvairintas keliais arba kaikuo- 
f met net keliolika skyriais: juokų, feljetonų, apysakaičių, sporto 

ir kitokiais.
B / “D-kas” neketina būti sausai pedantiškas, neketina įdo

mauti vien tik politika; iš kitos pusės niekuomet nebus sensa- 
ciniu laikraščiu, nepataikaus savo skaitytojų žemiems paliki
mams, nors tuo būdu ir kažin kiek skaitytojų gautų.

Redakcijos tikslas yra padaryti“D-ką” tokiu, kad jame 
Į gyvenimas ir išeivijos ir Lietuvos atspindėtų kuoryškiausiair 

kad “D-kas” taip sakant, ne rašytų, bet gyvai kalbetų į savo 
Skaitytojus, gyva kalba, originale forma. Sunkiai teįenda į 
gąlvą idėjos, kurias reikia grūsti galvon per surauktą kaktą.

'jos būti surašytos sulyg visų taisyklių. Bet giliai įsmegs 
feja į smegenis, jei ji peRs į galvą per šypsantį veidą, berūkšlę 
kaktą.

Redakcija turi omeny planą, kurį dalinai jau vykdina, bet 
daugiau idėjų, patarimų, sugestijų niekam nekenks. Kaskart 
daugiau bendradarbių gauname, bet mes norime geriausių.
Taigi Redakcija sumanė padaryti kaip ir pridedamąjį vajų

Į? sies norime: “ ’ .
| 1) Kviečiame visus “D-ko” prietelius ir pritarėjus duoti

mums sugestijų, kokie skyriai “D-ke” būtų pageidaujama į- 
į vesti? -

2) Ieškome skyrių vedėjų. Gali jie gyventi Amerikoje, ar 
Lietuvoje, Kanadoje, Argentinoje, Brazilijoje, Anglijoje, ar 

r net Australijoje/ ar Pietų Afrikoje. Kandidatas į skyrių vedė
jus turi parašyti, kokie skyriai būtų naudingi, kokį skyrių jis, 

c. ar ji apsiimtų vesti ir parašyti straipsnį į šį skyrių, ir prisiųsti 
“D-ko” Redakcijai ne vėliau Birželio 1,1927. Redakcija pasi- 

t lieka sau teisę spręsti apie kandidato tinkamumą. Redakcijos 
priimti skyrių vedėjai, bus apmokami. Apie tai tarsis “D-ko” 
administracija sų kandidatais bęn<...................

| ITOR, 366 Broadway, So. Boston, Mass. Nepamirškit pridėti 
| “contest editor,” kad žinotume, kur straipsnis priklauso.
Ei- . ‘ REDAKCIJA

g ’
| prie jau einančiojo vajaus: idėjų ir bendradarbiu vajų, štai ko

radarbįis.
įdėjus malonėkite siųsti sa-

Šv. Antanas ir šv. Dienojertuoųiet “laisvosios 
Pranciškus padarydavo ne- 'minties skleidėjai sušuko 

nepaprastų stebuklų,' prisinia- '“T ►►.^-al
sindami paukštelius ir žuve
les jų pamokslų klausyti. 
“Darbininkas” gi padarė 
dar didesnį stebuklą: jis sa
vo num. 22 prisiviliojo ma
ne, įme-pat savo atsiradimo 
tylėjusį kliamsą, užbūrė, ir 
štai pirmą sykį, mano gyve
nime, privertė mane prabil
ti į patį burtininką “Darbi
ninką.” Šventųjų paukščiai 
ir žuvys tik klausytis te
įstengė, 1 ‘Darbininko ’ ’ 
kliamsas —• prašneko.

Girdėjau, kad pas žmones 
dabar ypatingi laikai, per
versmų laikai: valdytojai 
virtę valdomais, valdomieji
— valdytojais, mokytojai — 
mokiniais, mokiniai — mo
kytojais, kvailiai — išmin
tingais, išminčiai — kvai
liais. Prisitaikant prie šių 
laikų ir, aš, kliamsas, pir
mutinį žodį “Darbininkui”
— savo, taip sakant sutve- 
rėjui, 
tonu.

ilgą, 
manija 
su. pūsle, su nusidūdavusiu 
obalsiu: ‘‘Tikėjimas — pri
vatinis asmens dalykas.” 
.Jie vargšeliams darbinin
kams ilgą laiką įkalbinėjo, 
kad jiems tikėjimas visai 
nerūpįs, kad jie nieko netu
rįs prieš tikėjimą; „anot jų, 
tetiki sau tie, kurie nori ti
kėt, Ir ..tenetikį, kurį& npno-^ 
ri, ir tegul sau tiki, KAIP 
j ie hoiJ. Jiems berūpint i tik 
fekdnoųSie, socialu ir politi
ne emancipaciją... Nema
žas . darbininku skaičius 
tiems gražiems^ų obaloianis 
patikėjo; "prie jir prisišliejo 
ir, neišrovę iš savo gražių 
širdžių Kristaus jiems įskie- 
piiitos tiesos, stojo su “lais; 
va”-maniais į bendrą eko
nominį, politinį ir sociali 
darbą. Stojo su džiaugsmu, 
nes jiems draugų “garan
tuota” sąžinės laisvė. Ir 
kaip gi vargšai užsivylė. 
Ępomet tikintieji .sumanu 
savo [kuriose mokyklose au-

prabilsiu mokytojo
T

< z

K« Karo .Debesys

ilgą laiką 
nešiojosi,

matomai, dar neužtektinai 
įgudo sargiai varstyti savo 
public istinio daržel io vartus 
ir nejučiomis įleido į dai-že- 
lį ulaisvav maniškos veislės 

veidę. Atsargumo rei
kėtų. "

l"Lauk tikėjimą iš niekyk- 
los, ^tai dvasios nuodai.” Vi
si mato, kas dedasi Rusijo
je, Meksikoje ir ką tik tas 

į pats neatsitiko ir mūsų, 
brangioje Lietuvoje.

Kuomet tikintieji sumanė ; 
surišti savo bendrą mote- • 
rvstės gyvenimą amžinuoju) 
šakiamėntaliu ryšiu ir čia 
“ laisva ”-mani ja savo pa
diktavo : ‘Lauk tikybą iš mo
tely stos.” Moteryste anuot 
jų tai liuesas dviejų žmo
nių kontraktas. Jie liuesai 
gali susituokti, vaikučius tu
rėti ir tuos vaikučius, kaip 
ir vyrą ar žmoną “liuesai” 
pamesti ir su kitu susikon- 
tfaktuoti.

Nuosavybe — nuosavybės 
pas “laisva”-manius ir ‘lais
va ’ ’-darius nėra.Nuosavybės 
vietą pas juos “bendrybė” 
užima, bet tai tik teorijoje; 
praktikoje gi: viskas to, kas 
žiauresnios širdies, kas stip
resnis, kas suktesnis. 
Haagos kongrese K. 
skelbė, kad prievarta tai — 
geriausioji socialūs 
mos priemonė.

Mokykla, moterystė, nuo
savybė tai neprivatis daly
kas,, gi tikyba kaip tik pri- 
vatis dalykas, sako “lais- 
va”-nianija, joms nepake
liui. Už tai ir Fridrichas 
Engelsas atvirai pasakė, kad 
tikyba turi būti draudžiama, 
o Liebkneelittas sako, kad 
nevertas tas vardo socialis
to; kasr Tfr'vcęčia tikybos, iš 
pat jos šaknų. Jau ir mūsų 
bolševikėliai ^pebfedrįsta mūs 
daTbininkų akių bcniuilinti 
■^balsiu: Tikyba, tai priva- 
tis dalykas. Kiekvienas dar
bininkas šiek tiek regintis 
mato, kokios lūšies tas pri
vati škumas.

Kaip nustebau skaityda
mas “Darbininko’ (No. 18) 
straipsnį, '“Lietuvos ir A- 
merikos tautininkai.” Tame 
straipsnyje radau beskelbia
mą “laisva“manijos jau nu
mestą šiūkšlypan obalsį: Ti
kyba — kiekvieno privatis

.Tau 
Marx

re for-

ATSAKYMAS
Neabejojame, kad Kliam- 

sas yra gudrus sutvej-imas, 
gudresnis net už žuvis. O 
gal kaltais Kliamsas taip to
li yra nučiuožęs evoliucijos 
ir progreso keliu, kad net 
arklį jau įsigijo. Bet saky
sim, kad Kliamsas jau turi 
arklį. Aš pažįstu Beždžionę, 
kuri turi kiaulių visą gaują. 
Berods ir arklys ir kiaules 
turėtų būti privati nū nuosa-s 
vvbė Kliamso ir Beždžiones. 
Beždžionė vienok su tuo ne
sutinka. Ji sako: arklys tai 
privatinis dalykas; tu, 
Kftamse, laikyk jį uždary
tą, niekur neišleisk; mano- 
gi kiaulės — tai jau kas ki
ta. Tu, Kliamse, nuversk 
visas savo tvoras, laikyk vi
suomet atdaras visas savo 
namo duris, kad mano kiau
lės kuomet patinkamai ga
lėtų knistis po tavo dai-žą, 
ėsti tavo kopūstus, burokus, 
morkas, bulves ir kas tik 
joms patiks;. kad galėtų bas
tytis ]>o tavo namą, gulėti 
tavo lovoje, kriuksėti tavo 
parliore; nesakyk nieko, jei 
jos-kariais snūs tavo mažą 
vaiką, žodžiu sakant, negink 
joms daryti, ką jos nori sa
vo namuose.

Lygiai taip pat kaip Bež
džionė “protauja” įvairių 
rūšių bedieviai. - Tas “pro- 
tavimo” būc^ tapo išrastas 
socialistų tarptautiniame su
važiavime. Šiuo- momentu 
nepamenu, kuriame suvažia
vime socialistai paskelbė, 
kad tikėjimas yra privati
nis kiekvieno dalykas, bet 
Kliamsas yra toks gudrus, 
kad lengvai pats suras bet 
kurioje geroje socializmo is
torijoje, arba enciklopedijo
je. Štai dulko jie tą “prin
cipą” paskelbė. Visi daly
viai pripažino, kad tikėji
mas daugiausia kliudo 
cializmo plėtimuisi; 
vienbalsiai sutiko, kad 
kia su tikėjimu kovoti; 
kėjo tik surasti geriausius

SO- 
visi 
rei- 
rei-

Vice-Prezidentas Dawes ir io sesuo, Mrs. Harry B. Hoyt,
Jacksonville, Floridoj. Į_______
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mę torais amžinomis tieso
mis, kurias Dievas v" 
nėms apreiškė; kuomet tė
vams parūpo, kad jų vaikai 
išaugtų Dievą ir tėvus my
linčiais vaikais, kad jie su
žinotų, kad vagystė, kad pa
sileidimas, kad artimo 
skriaudimas, kad nešvarios 
mintys yra blogas ir vengti
nas dalykas ir kad jie už vtsrjas redakcijos personalas,

ti, kad ir tą Įsakini minėta- 
žmo-įme straipsnyje: “Yra jų 

tarpe katalikų ir laisvama
nių, bet tai privatinis liieli- 
vieno asmens dalykas.”

Sunku dalėisti, kad tai bū
tų “Darbininko” naujas o- 
balsis, greičiausiai turi bū
ti tai atsitiko dėlei įvykusiji 
permainų redakcijoje. Nati

Turbūt nėra plėšiko, kurs savęs ne teisintų. Taip daro 
| privatiniai plėšikai, taip pat ir tautų vadai-plėšikai. Kuomet 

Varšava paleidžia gandą, būk lietuviai pulsią Vilnių, reikia 
bijotis, kad lenkai ketina, arba bent turi noro įsibrauti į Lie- 

L tuvą, ir jau iškalno, sąmoningai, ar pasąmoningai pradeda tei- 
I sinti savę.

Reikia spėti, kad Mussolini rengiasi užgrobti Albaniją. Jis 
įdavė notas visoms didžiosioms Europos valstijoms, taip pat ir 
jugo-Slavijai. Toje savo notoje jis praneša, būk Jugo-Slavija

izuojanti savo armiją Albanijos pasieny: reiškia esanti pa- 
i pulti Albaniją. Tuotarpu pats Albanijos premjeras 

ia nieko nežinąs apie Jugo-Slavijos kariuomenės kon- 
. ją Albanijos pašony. Aišku, kad Mussolini nori išpro- 

. Vokuoti Jugo-Slavija, nes dabar yra kaip tik geriausia proga 
pagrobti Albaniją.

Nereikia pamiršti, kad Mussolini nesenai pasirašė po su- 
EtHra Besarabija yru pripažįstama ir gvar&Btuejaraa- 
jai. Tokiose ir panašiose sutartyse niekas nieko neža- 

i veltui. Taigi ką ir iš ko galėjo gauti Italija? Reikia atsi
minti, kad Anglija bando apsupti Rusiją, taip sakant, plieno 
lanku, apstatyti ją iš visų pusių savo talkininkais. Silpna lan
ko vieta buvo Rumunija. Dabar ta spraga Italijai pasirašius po 

• sutartimi tapo užtverta, nes didžiosios valstijos, jų tarpe ir I- 
talija, yra pasižadėjusios eiti Rumunijai talkon, jei ją užpultų 
Rusija. Nėra abejonės, kad Anglija yra pažadėjusi Italijai duo
ti “laisvą ranką” (laisvę daryti, ką nori) Albanijoje.

Dabar kaip tik parankiausias momentas užimti Albaniją. 
Pasaulio akys nukreiptos į įvykius Kinuose. Didžiosios Euro- karas.

• -

pos valstijos nenorėtu kištis į Italijos karą su Jugo-Slavija, 
nes svarbesnių pasekmių galima tikėtis iš įvykių Tolimuose Ry
tuose. Mums rodosi, kad Mussolini pasinaudos bile preteksu, 
kad užėmus Albaniją. Tas be abejo turės iššaukti karą su Ju
go-Slavija.

Kažin, kokius planus turi kitas neatsakingas diktatorius 
Rytų Europoj, Pilsudskis. Gal ir jis nori pasinaudoti tuo, kad 
bolševikijos atyda nukreipta į rytus, ir gal rengiasi pulti Lietu
vą. šiaip ar taip, šiandien du opiausiu pasauly punktu, kur ga
li prasidėti antras pasaulinis karas yra Kinai ir Lietuva. Jei 
Kuomintang galutinai subolševikės, tai reikš, kad didžioji In- 

“d^os-kaimy««7<Kiųai, irgi^ubolševikės, ir tas reikš Indijos ir 
visos Azijos subolševikėjimo pavojų. Prie to Anglija neprileis 
be karo. Bet jei generolas Kai-šek išvaikys komunistus su vi
sais jų Borodinais, jei Pilsudskis užuot pulti Lietuvą, išrištų 
Vilniaus klausimą ir susitaikintų su ja, tuomet Sovietų Rusija 
liktų izoliuota, arba atitverta nuo viso pasaulio ir vargiai il
gai galėtų bolševizmas užsilaikyti Rusijoje, ir bolševistinis eks
perimentas, arba bandymas būtųvliknduotas ant visuomet.

Visa nelaimė, kad Mussoliniai, Pilsudskiai ir kiti diktato
riai niekuomet taip išmintingai nesielgia. Tai reiškia, kad bu
vęs pasaulinis karas dar anaiptol nėra paskutinis pasaulinis

kusijų prieita prie tos nuo
monės, kad atvira kova su 
tikėjimu atgrasys tikinčiųjų 
darbinink ų mases nuo socia
lizmo, parodys jiems, kad 
katalikų dvasiškija tiesą sa
ko, kuomet tvirtina, kad 
socializmas yra nusistatęs 
prieš tikėjimą. Taigi rei
kia kovoti su tikėjimu iš 
pasalų. Viešai paskelbsime, 
kad tikėjimas yra privati-

L. A. Guass, Amerikos gene- 
ralis konsulas Shanghai, į kurį 
dabar amerikiečiai toje šaly 
žiūri kaipo į dieduką.

-•■-•y m
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nis kiekvieno žmogaus daly
kas ir tuo būdu tikintiems 
parodysime, būk mes nesa
me prieš tikėjimą; atrodys, 
kad dvasiškija nežino, apie 
ką kalba, jos autoritetas 
darbininkų akyse nupuls, 
mes prisiviliosim tikinčius 
darbininkus ir paskui pa
maži per spaudą, prakalbas 
ir kitokiais agitaciniais bū
dais subedievinsime juos.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
jie skelbė, kad tikėjimas y- 
ra privatinis kiekvieno da-~ 
lvkaš, socialistai visai atvi- 
rai buvo pasirengę į tikėji
mą kištis, ji griauti, Dievo 
įsakymus laužyti. Jie skel
bė, kad Septintas Dievo Iš
sakymas nereikalingas, nes 
nuosavybes reikia atimti iš 
tų, „ką jas turi; kad Šeštas 
Įsakymas turi būti panai
kintas, kad moterystė nerei
kalinga, poros gali gyventi 
panašiai kaip beždžionės, 
katės, žvirbliai; Ketvirtas 
Dievo Įsakymas irgi pase
nęs: dabar vaikai bus auk
lėjami be ievų kaip paršiik 
kai ir t.t., ir t. t. Rusijoje 
jau tas įvyko. Subolševike- 
ję socialistai tenai, kaip tos 
Beždžionės kiaulės sulindo į 
tikinčiųjų daržą, išardė, iš- 
knaisė, išdraskė viską, ką 
jų broliai Markse buvo veid
mainingai paskelbę kaipo 
“privatinį, kiekvieno žmo- 
gaųg dalyką.” 1 ’auašiai sten- 
^xhis i "pa daryt 
koje. • _j

Pats principas, kad tikė
jimas yra-privatinis daly
kas, nėra blogas, jei jį ne
veidmainingai skelbsime sy
kiu pripažindami. kad ir 
NETIKĖJIMAS YRA IR 
GI PRIVATINIS DALY
KAS. kad netikėjimo neva
lia kitam prievarta užmesti, 
lygiai kaip kad negalima 
prievarta užmesti tikėjimo; 
kad nevalia jėga griauti ti
kėjimo taip pat. kaip kad 
nereikia jėgos vartoti prieš 
netikėjimą. Tamsta. p. 
Kliamse, 
sas. jei 
“D-ko” 
tiktai ir 
prieš mūsiškių 
sūr-rmnlar<dm hrjakimą savo 
netikėjimo visokiais nešva
riais būdais, prieš jų liedic- 
viškąji fanatizmą, kui’s juos 
apjakina. verčia jiamiršti 
Tautos labą, net dėtis su ImiL 
ševikais. Jie nesugeba net 
porkrapo krautuvėje nu
pirkti savo šliupizmo neįvė- 
k-

Editorijalas nurodė kon
trastą tarp mūsų šliupuo- 
jančių neva tautininkų ir 
Lietuvos, Basanavičiaus ti
po, tautininkų. Jų tarpe ir
gi yra įvairių tikybinių pa
žiūrų žmonių, bet, kuomet 
Tėvynė jų reikalauja, jie 
atideda savo tikybinius dis
kusijas ir stoja jai talkon.

Tikėjimas ir netikėjimas 
piincipijaliai yra privati
niai asmens dalykai, bet, ko
lei bedieviai kėsinsis varto
ti prieš tikėjimą valstijos 
jėgą, tolei priseis tikintiems 
priseis stengtis neprileisti 
bedievius prie statymo kar
tuvių tikintiems.

Šiandien pasauly viešpa
tauja luominis egoizmas. Jis 
negali viešpatauti’ be jėgos.

5 Tos’ jėgos pagelba luomo ly
deriai pamina po kojom vi
sa. kas tik nesutinka su vieš
pataujančio luomo,, intere
sais: ar iai bus tikėjimas, ar 
dora, ar asmens nuosavybė, 
ar pagalinus jojo gyvastis^— 
Tikime, kad ateis šviesi atei
tis, kuomet ne pelnas ir bin
tai ė jėga, ne vieno luomo 
viešpatavimas ant kito vieš
pataus pasauly, bet visų tal
ka. kopė racija. Tuomet tik 
gal netik principe, liet ir 
praktikoje tikėjimas ir ne-, 
tikėjimas bus tikrai priva
tinis dalykas.

Patrimpo Ainis
\ .. ......... •
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KRITIKA

Tamsta, 
esi tikras kliam- 
įiepatemijai. kad 
editorijalas kaip 
buvo atkreiptas 

sitšliiipėju-

“D-KO” TRŪKUMAI

“Darbininko” Redakcijai:—
Man teko pastebėti 22-mc 

“D-ko” numery editorijalą 
“Klianisų Atsakymas,” kuria
me pageidaujama “D-ko” kri
tikos. Mano nuomone “D-kui” 
trūksta dar šių skyrių: 1. JSoor- 
to skyriaus. Dauguma ameri
kiečių lietuvių pasigenda spor
to skyriaus, ypač mūsų koloni
jos lietuviai. 2. Reikia “D-ke” 
daugiau aprašymų apie pasau
linius rašytojus; apie drąsuo
lius ir narsiuosius.kariautojus 
iš istorijos.

►Su pagarba.
J. V. Sadauskas 

Cleveland. Ohio.
0 V.

Redakcijos pastaba: Būbt ge
rai. kad ir kiti mūsų skaityto
jai jiareikštų savo nuomones 
dėl sporto skyriaus. Kokiu 
sportu daugiausia interesuoja^ 
masi.’ Antrasis punktas, tiki
mas. labiau išaiškės, kuomet 
baigsis “Darbininko” redakci
jos skelbiamas! bendradarbių 
kentusias.
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kiaulių, gi 1925 m. gavom 13
milj,. ; 1926-m. 20 mnijoiiij. ”“eS ?latom’ “ Padgtis iš‘

met po mažiau, iš kiaulių 
priešingai. Taip 1925 met 
už užsienin parduotus ark
lius mes gavom 15 milijonųt

ršesJ
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Pirmomis lietu vos valsty
bės gyveniinb dienomis dau
gelis reiškė abejojimo ar ga
lės , ta; mažutė, jokiais ypa
tingais gamtos turtais nepa
sižyminti, valstybė išlaikyti 
savo ekonominį, o dėl to ir 
politinį nepriklausomumą. 
Bet šiandien tiems" skepti
kams (abejojantiems) jau tai ir išvežti veik neturim, 
galima pastatyti apčiuopia- nes tie 80 t. tonų, jei ir He
mą argumentą, t, y. jau gy- ka, tai daugumoj liks ūki- 
ver.ančią 10-tus metus vai--ninku aruoduose sekantiems 
stvbę, ekonominiu atžvilgiu, 
žymiai stipresnę, bent da- 

_bar, nei kitos jos kaiminės 
valstybės. Kai visos kaimy
nės valstybės pergyveno Sa
vo valiutos puolimus, Lietu
va buvo laiminga jų nesu-

/ laukti ir nuo pat lito įvedi
mo jo kursas laikėsi ir lai
kosi tinkamoje aukštumoje. 
Išleidžiant savo pinigus į- 
steigtasis “Lietuvos Ban
kas” išsyk apyvarton tega- 

, Įėjo paleisti vos 12 milijo-| 
mi litu, o šiandien jis jau 
pajėgia leisti 100 milijonų. 
Tiesa, tai nėra, tiek didelė 
suma, kad su ja būtų gali
ma didžiuotis prieš pasau
lį, bet jau ir iš to matyt, 
kad krašto- ekonominė padė
tis šiek tiek gerėja.

Lietuva žemės ūkio kraš
tas. Pas mus nėra nei ko
kių nors žemės turtų, kai]? linus latviai 
anglys, rūdys, druska ir t. 
t., nėi išvystytos pramonės, 
kuli turėtų būti ankštai su
rišta su žemės ūkiu, jo ga
miniais. Metų oro tinkamu
mas ar netinkamumas der
liui Lietuvai labai jautriai 
atsiliepia. Taip praeitų me
tų nederlius mūsų kraštui 
atsiliepė labai skaudžiai. 

—_ Dėl rugių nederliaus iries 
nustojom apie 120 milijonų 
litų, nes palyginus su 1925 
metų derlium nustojom a- 
pie 54 milj- tonų rugių. Lai
mė dar, kad kitų j avi] der
lius buvo pakenčiamas, veik 
lygus 1925 m. derliui, o bul
vių net geresnis. Kad pa
bengti nuostolius gautus dėl 
rugių nederliaus kraštui 
teks panaudoti kitus savo

•• turtus. Bendrai 1926m. ne-

ra ir jie galės pavaduoti ru
gius. JeV skaityt žmogaus 
pragyvenimo norma 6 cent
nerius grudi], tai visų dabar 
krašte turimu išteklių ne tik 
užteks maistui, l)et? dar ir 
išvežimui galės likti apie 80 
tūkst. tonų. Taip nors ba
das mums negresia, bet už-

• wmetams. Taip iš šitos že
mės ūkio šakos (grūdų ū- 
kio^ krašto praturtinimui, 
t. y. pritraukimui aukso iš- 
užsienio šįmet daug tikėti 
negalima.

Kaip visada nuo pat val
stybės susikūrimo krašto 
praturtimui daugiausia pa
deda linai. Linais mūsų 
valstybė markės puolimo 
metu galėjo išlaikyti savo e- 

jkonomini nepriklausomumą, 
Į iš jų ir šįmet tikimasi gauti 
apie 80 milj. pelno. Šiais 
metais pasaulio rinkoj linų 
pareikalavimas yra didelis 
ir mes galėtumėm gauti 
daug daugiau, jei būti] ge
riau sutvarkyta jų prekyba. 
Dabar mūsų visi linai veža
ma į Rygą, kur valoma ir 
rik tada išvežama daugiau
sia Anglijon. Už išvalytus 

l gauna keletą 
desėtkų svari] sterlingi] dau
giau negu mes už nevalytus. 
Jei linams apdirbti dirbtu
vės būti] Lietuvoje, tai ir 
tie pinigai liktų Lietuvoje. 
Dabartinė valdžia -ruošiasi 
šitą dalyką sutvarkyti.

Antra labai pelninga že
mės ūkio 
ninkystė. 
gan gerai 
kis ir iŠ 
gaudavo daug 
kada pasauly visur pradėta 
vartot motorinė jėga ne tik 
susisiekimui, bet ir ūkio 
darbams, tai arklių pareika
lavimas žymiai sumažėjo ir 
arklių kainos puolė. Daug 
geriau dalykai stovi su kiau
lių ūkiu. Nors mūsų ūki
ninkai dar neišmoko gamin
ti visiškai pasaulio rinkai

šaka yra gyvuli- 
Lietuvoje lig šiol 
stovėjo arklių įt
aikiu] ūkininkai

I
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tis išlaikoma tik didelių pa- : 
stangų dėka.' ;Vidutiniškai 
mes išvežam užsienin apie 
už 250 milj. lit. Pasižiūrė- 
jus į įvežamuosius dalykus

Dabar vyriausybė ir įvairios 
organizacijos deda visais pa
stangas, kad išmokyti ūki
ninkus geriąu vesti kiaulių 
ūkį. Juo tolyn pasekmės ro
dosi geresnės ir iš tos pusės 
ateitis atrodo, gana šviesi. 
Greta su kiaulių ūkiu, ar 
net pirma jo turi eiti pieni
ninkystė. Vyriausybė ir or
ganizacijos neužmiršo ir Ši
tos šakos. Darbo, pasėkos 
jau galima apčiuopti. Taip
1925 m. užsienin parduota 
sviesto už 7 mil., o 1926 m. 
už 12. Taigi veik du syk 
tiek.

Markės puolimo nietu Lie
tuva vieną trečdalį turto 
gaudavo iš parduodamų 
kiaušinių, o dabar gaunama 
jau mažiau — vos 14 milj. 
litų. Tai dėl to, kad pauk
ščių ūkis pas mus nesutvar
kytas. Pastangos daroma li
kai kur jau yra gražių pa
vyzdingi] paukščiu ūkių.

Tai taip maž daug atro
do Lietuvos ekonominio pa
jėgumo svarbiausi šaltiniai.

Pramonė pas mus dar tik 
užsimezgimo stadijoj. Iš fa
brikų daugiausia pelno—25 
milj. litų—duoda Klaipėdoj 
eeliuliozos fabriką. Paskui 
“Maneros” fabriką gami
nanti dėžutėm lentutes duo
da 7 mil. litų. Šiaulių odos 
fabrikos yra gerai įrengtos 
ir galėtų duoti ne mažai pel
no, jei turėtų tinkamas rin
kas. Vyriausybės rūpesnis 
dabar yra padėti surasti 
rinkas ir garantuoti savo 
rinką nuo konkurencijos už-' 
sieniečių. Šitų pastangų pa
sekmės jau matosi ir kraštas
1926 m. yra turėjęs bent 3

]>elno. Dabar, milj. pelno. Kitos pramonės
šakos dar mažiau išsivysčiu
sios ir savo gaminių užsie
nin išveža labai mažai.

Krašto prekyba yra jo e- 
konominės padėties baro
metras. Mūsų prekybos ba
lansas yra nepastovus: 1924 
met. jis davė 23 milj. pelno. 
1925 met. 31 milj. nuostolio 
ir 1926 m. vėl 19 milj. pMno. 

■•I?jaįag$o
7na^ j-odd,' kad7 ;
sąlygos krašte yra ne nor
malios ir pakenčiama pade

tikro ne normali ir taisyti
na. Mes būdaimi žemės ū- 
kio kraštas įsivežam dau
giausia valgomų ir bendrai 
tų dalykų, kuriuos sunaudo
tam pragyvenimui — mes 
daug suvalgom. ■ Vieno cuk
raus mes įsivežam apie už 
21 milj. litų, manufaktūros 
už 50 milj. litų, silkių už 8 
milj. litų. Vyriausybė sten
giasi šitą savo turto suval
gymą kiek galima sutrukdy
ti. Dabai- ruošiama steigti 
savo cukraus fabriką. Per 
kelis metus Ūkio Bankas ir 
vyriausybė veltui davė run
kelių sėklas ūkininkams, 
kad tik jie pasėti], kad su
žinoti „ar mūsų krašte au
gančių runkelių cukrin gu
mas yra patenkinamas. Vi
si bandymai davė'teigiamus 
rezultatus. Manufaktūros 
fabrikus mes turim dabar 4, 
bet- jie pagamina vos 2 milj. 
metrų medžiagos, tuo tarpu 
kai mums reikia 10 miljonų 
metrų. Vyriausybė nusista
čiusi kiek galima remti ma
nufaktūros fabrikas, taip 
pat, kaip ir visas kitas, pav. 
mineralinių trąšų, kurių pa
reikalavimas kas met auga.

Daug kam gali kilti klau
simas. kodėl dabar lietuviai 
taip daug išleidžia savo pra
gyvenimui — maistui ir ap- 
rėdalui. Priežastis to glūdi 
karo pergyvenimuose. Lie
tuviai pergyveno dviejų va
liutų žuvimą ir nebebrangi-

■
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na pinigo. Jie mano, kad 
geriausias turtas, yra prekė, 
ką suyartojai, tai žinai, kad 
tavo, o ko dar ne, tai neži- 
nai kieno?—Žodžiu, žmonėse 
nebėra taupumo, pasitikėji
mo • pinigu.

Vyriausybė visam tam 
stengiasi kelią užkibti pro- 
tekcijonizmų, savo gami
niams rinki] suieškojimu bei 
užtikrinimu ir švietimu. Ne- 
reikia abejot, kad ji savo ši
to tikslo atsieks, nes stovi 
ant sveiko pamato.

Bendros išvados iš ekono
minės krašto padėties gali
ma padaryti sekančios: nors 
ir vargiai, didelių pastaugi]' 
dėka: kraštą ekonominė pa
dėtis gerėja ir jis eina tur- 
tingin. Dabartinės vyriau
sybės, kur finansų ministe
riją veda p. Karvelis, linija 
gera ir išganinga.

Prie to visko, ką mes .pa
tys pasigaminanti reikia pri
dėt dar dideli amerikiečių 
lietuvių dovana savo tėvy
nei — jie kasmet perlaidom 
prisiunčia apie 40 milijonų 
litų. Tai be abejo didelė pa
rama visokiu vargų nualin
tai tėvynei *' -

rA. Šapoka

ALBUMAS

_______ ________ ____ _____

• kad dėl' jo grėstų kraštui 
badas. Rugiii tiesa daug kur 
truks, bet užtai kitų javu y-

Misa rinkaiAvjj .Idftulfefejl ■bet, ,iš; Jųį 
kas met pelno gaunam" dau
giau ir daugiau. Tuo tar
pu kai iš arklių gaunam kas

I

Retoj lietuvių šeimynoj ne» 
rasi kokio norsalbumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos-Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

36S Bn«dway, 8o. Bostam, Kmb
' ■ ,-r ■ ■

Pareikalaukite 

veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

z

VISOSE

VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

Nėra nieko geresnio nuo 
‘ užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
UŽ

BONKĄ

MINI2TPRIII VARINĖTA fiEVI ARtPI IA Kūmų žinion turės pereiti ir beudras globoj intas nllnlvluniy kRDIUlIU UlMJUiAuIJh ‘ūkininkų ekonominių organizacijų. Pagaliau ši-
Skaityta Seime 1927 m. vasario 25 d. tie rūmai ir bendrai atstovaus Imu globos, ne vien 

žemės ūkio, bet ir profesinius ūkininkų reika
lus, kaip tat mes matome Vokietijoje ir dauge
ly kitų Europos kraštų ir bus vyl iausiuoju mūsų 
ūkininkų vienybės reiškėju.

Pagaliau, iš atžvilgio į bendrą dabartinę Lie
tuvos padėti tenka dėti visu reikalingi] pastaugi], 
kad lig sekančio derliaus mums galėjus išsimai
tinti iš savo gamybos išteklia. Tiesa. kai "kurios 
Lietuvos apylinkės ir labiausiai apskritys, jaučia šį
met rugių nedatekliu. Tačiau, matos, yra galimy
bės šitas rugių nedateklius padengti (jei ne pil
numoje, tai veik pilnumoje) miežių, ankštinių 
javų, bulvių ir kitų gaminių daliaus perteklium. 
Kad palengvinus žemės ūkio gaminių atvežimą į 
nukentėjusias apylinkes iš Suvalkijos ir iš kitų

*» ■ • . *

Pirmu atveju Vyriausybė rems privačią ini
ciatyvą, beieškant kredito užsieniuose ir tikram 

a- reikalui esant galės prisidėti tik garantijomis 
—]ter centralines kredito įstaigas, antruoju gi — 

išdirbs tikslų paskolos sunaudojimo planą ir, tu
rėdama aiškią gamybos porgrainą, ieškos tos pa
skolos iš pirmaeilių šaltini!], nerišant paskolos su 
monopolių ir tolygių koncesijų atidavimu sveti
miems. . z

Žemes ūkio kultūros srity darbas Vyriausy
bei ir ūkininkų organizacijoms daug palengvės, 
kuomet tinkamai išsiplės Žemės Ūkio Rūmų dar
buote. Kadangi dabartinieji Žemės Ūkio Rūmai

" riepak’ankamai' pilnai“irts1nvaiijirLięfiiVrts^fr^-Kictuvos sričių su geresniu-derUiMaiyA\wiaiwylM\
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ninkus, tai Vyriausybė ruošia naują Žemės Ūkio 
Rūmų įstatymo sumanymą, sulig kurio šitie rū
mai savo žymioje daugumoje turės susidėti iš ū- 
kininkų renkamųjų atstovų ir mažumoje iš že
mės ūkio organizacijų renkamųjų atstovų, ši
taip pertvarkytų Žemės Ūkio Rūmų žinion turės 
pareiti dauguma tų žemės ūkio švietimo ir žemės 
ūkio kultūrai kelti darbų, kurie šią dieną randa
si Žemės Ūkio Departamento žinioje. Lygiai šių

laikinai sumažino kai kuriems žemės ūkio gami
niams atatinkamus geležinkelių tarifus.

Tvarkant kredito reikalus teks atkreipti ypa
tingo dėmesio ir į kredito Įstaigą, kaip koperaci- 
nį taip ir komercinį padėties sutvirtinimą.

Mūsų komerciniai įmukai visi verčiasi paly
ginamai ]>erniažais kapitalais, dėl to kreditas pas 
juos perdaug brangus. Prie labai nepastovios 
ūkio konjunktūros skaitlingiem

NORWOOD, Mass.—Tfu! gus, nei apie ką kalbėti, liję 
Kad tave! Paklydau! Tai gana, to, kad parapijonai ne 

sipeša su klebonu, nei tąrj 
savęs, bet dar irlaisvama 
niai kiek galėdami 'gelbsti 
Štai dabar vienas laisvame 
uis taip išgarsint) mūsųsle 
boną, kad. žmonės nebetelp; 
į bažnyčią sekmadieniai 
Ne, Tamsta^ jokių naujiem 
apie' parapiją.”!

z«. ■■ ■ __

F. AD RICIiTER & CO. 
.« M*1 rry* Sth-Sta.

Brooklyn, N. Y.

mat žioplys iš manęs. Da
bar aiškiai atsimenu, kad 
man sakė išlipti Nonvood 
Centrai, bet, kai tik kon
duktorius riktelėjo Nor- 
wood, aŠ stiykt iš treino, o 
tremas pikš! pikš! pikš! ir 
nudundėjo. I lairausi ap
link... ką čia paklausus, kur 
lietuviai gyvena. Žiūriu, ei
na žmogelis. Atrodo, lyg bū
tų lietuviškas tipas. “Hei
lo” — sakau “ar negalė
tum man Tamsta pasakyti, 
kur čia lietuviai gyvena?”

“Šiūr” — sako — “aš ir
gi einu ant flats. Eiya sy
kiu.”. ■ • ‘

• • ,

“Gerai. Eiva‘. Bet kodėl 
Tamsta vadini aną miesto 
dalį flats? ar ten toki lygu
ma?”

“Taip tenai lygi vieta. 
Seniau buvo kelmynas, bet 
dabar gyvena nemaža žmo
nių, bet netrūksta ir kelmų. 
Tamsta man nepatikėsi, bet 
tai ypatingi kelmai. Jie 
kruta; tiesa ne ką daugiau 
už akmenis, bet visgi kruta 
ir net vaikščioja.”

“Vaikščioja! Ar~Tamsta 
manę kvailu laikai,^ ar esi 
apsišvietęs ‘mėnesiena?’ ”

“Nesu nei ‘apsišvietęs,’ 
nei Tamstos kvailu nelai
kau, Tamsta, matyt, pirmą 
syk Norvvoode. Mūsų kel
mai netik vaikščioja, liet ir 
valgo, ir miega, ir į darbą 
eina', ir riet rudį ragaūja/ 
Netiki?”

Aš, žinoma, netikėjau ir 
sarkastiškai užklausiau:

“O gal net ir į bažnyčią 
nukulnoja ? gal kiti prie bol
ševikų, cicilikų, ar sandaro- 
kų priklauso, gal yra drau
gijų prezidentais?!”

“Na, to tai jau nelabai 
Tamsta pas juos rasi. Kai- 
kuomet vienas-kitas jų nu
kiūtina į “bažnyčią sykį į 
metus apie šventas Velykas, 
kitas gyvesnis kelmas atsi- 
rioglina net ir |ier Kalėdas. 
Kiti net ir prie draugijų 
priklauso, bet jiems persun-

7. Ir vėl abu ėmėme smai 
kiai pūsti dūmus ir tylėjo 
me valandžiukę.

“Tai šilti orai” 
savo draugui — “ 
vasaris.”

“Vasara — geriau Tams 
ta sakyk” jis atrėžė. “Tams 
ta turbūt vėl man netikėsi 
kad pas mus visos širšės jai 
iš savo avilio išlindo ir pasi 
darė neapsakomas bimbėji 
nias, zirzėjimas. Mūsų šii 
šės yra ypatingos: raudo 
nos. Jos yra importuotos i 
Rusijos ir turi savo raudo 
ną avilį. Pirma avilys bu 
vo keršas: truputi į-užavas 
$iek-tiek geltonas, palšas i 
tt. Tokios pat buvo ir šir 
šės. Dabar raudonosios iŠ 
vaikė visas kitaspalves i 
pamaliavojo savo avilį ritu 
doni ausiai., Jos nemėgsti 
kad .jų avilys būtų vadina 
mas avilys lyg koks vaba 
lynas; pavadino ji švetaim 
Mūsų širšės yra lygiai keū • 
tos kaip ir mūsu kelmai. Jo

♦ ■ . - ■ - į t ’ t

pačios, tiesa, nelabai ‘ 
ba.^šofcti, bet labai ml 
satra«kti' į savo avilį 
pašokti; darydavo pastarai 
laikais net kas šeštadieni 
vakarą šokius. Pasitaikė šii 
Sems pri masinti į tuos šo 
kius vieną-kitą bitelę, ir jo 
nabagėlės skaudžiai nuken 
tėjo nuo tų širšių šokii 
Daugiausia į juos susirink 
davo visokie prasti vabalai 
prūsokai, šimtakojai, bla 
kės, tarakonai ir kiti pina 
šūs. Būdavo šeštadienio va 
karą flats kibždėte kibžd 
4iuo vabalų. Sustoja dali 
giausia ant kampų ir kan 
džioja praeinančius, ypa 
jaunas mergaites. Pagalio 
taip visiems mums tie vabl^

— sakai 
tikras pa
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mūsų bankams be galo sunku išlaikyti išsimokė- 
jimo galę, ypač tiems, kurie arčiau mėgino pri
eiti prie gamybos organizavimo. Vieno kito ban
ko nepasisekimai yra dar padidinę kredito krizį 
ir Vyriausybei teks rimtai susirūpinti sukurti 
vieną.ir pajėgų komercinį kreditą, sutvarkant, o 
gal ir susijungti skatinant mūsų bankus.

Koperacijos kreditas yra pas mus irgi jier- 
brangus. Dėl to esamos smulkios kredito įstaigos 
nėra pilnai tinkamos tarpininkaut tarp centraii- 
nių kredito įstaigų (Žemės Bankas, Lietuvos 
Bankas) ir liaudies.

Taupumo didesni? iŠ vystymas* organizacijos 
papiginimas yra šioje srityje neišvengiamas.

Pertvarkymo darbas negali aplenkti ir Lie
tuvos Banko liei Žemės Banko. Nors Lietuvos 
Raukius labai atsargiai vedamas ir užtat sugebė
ję apsaugoji mūsų valiutos pastovumą, vis dėlto 
praktiškas .patyxinuiauia>daL. kad-daug kas galima 
ir jame pagerinti. Kaip ir kiekviena emisijos į- 
staiga, Lietuvos Bankas „turi būti kreditų regu
liatorius. Tačiau jau tas vienas dalykas, kad 
skirtumas tarp Lietuvos Banko imamų nuošim- 
ėių'ir kitų Bankų labai didęlis^nslo. jog čia yra 
kas tai nesveika ir taisytina. Panašiai ir su Že
mes Banku. .Jo veikimas teks priartinti mūsų

prisiunčia mokesčius i drau
gijų mitingus per savo kel- 
mienes, arba kelmukus, ar 
kelmukes^-^Citi taip pat 
“veikliai” priklauso prie į- 
vairaus plauko bedieviškų 
draugijų, bet dauguma jų 
niekur nepriklauso. Aš juk 
Tamstai sakiau, ką jie su
geba imdami: valgo, geria 
ir miega.”

“Ar jie skaito laikra- 
saus?” '

“Ne. Nebent koks agen
tas įbruka kokį Valkatą, ar 
kita panašu. Jiems visvien 
koks.”

“O ar daug čia tų kelmų 
yra ?” paklausiau.

“Ne, nedaug,’- tarė ir iš
traukęs cigaretų pakelį pa
gūli jnan užsirūkyti.____

Užsirūkė va ir valandėlę 
rjova tylėdami ir pūsdami 
dūmus.

“Na, o kaip gi jūsų para
pija gyvuoja f nesipešat* t” 
-r paklausiau.

“Kur čia tau pešis”—at
sakė — taip ramu, kad net 
koktu, darosi. Neturi žmo-

artpTisejtFkrerp 
tis į tam tikrus valytojų 
kad iššluotu iš flats vabalui “\ 
Iššlavė ir net. užgynė vaba 
lij šokius. Raudonos širšė 
dabar siunta. Girdi Tartis 
ta: bz... zzz... bzz-zzzz.. 
Tai jos.”

“O kokios daugiau pa 
jus naujienos?” užklausia1 
savo draugo.

* »- 
“Niekojo. nieko, tik įut 

nulis spindi” — atsakė.

“Na, tai kam aš tolia; 
beisiu, jei jau viską žinau.

“Nėra ko. Tamstelė, štf 
čia pat -Winslow steišei 
tuoj bus traukinys į Busti 
ną.”
" “širdingai Tanritar dėti 
Mano vardas Aitvaras. M*

- amstų pagnti.
“Man irgi buvo malon 

Tamstą pažinti. Mano pi 
varde Nek EI mus. < 
bye!”

“Good-Eye!”

Goci
• x t

f

» • •

kaimui, mūsų ūkininkams. •
(Bus daugiau)

Jei mergaitė akim šaudo. 
Eik Šaliių—ii niekšą gaudebet smulkiems

r
i

i

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

jvyko Šv. Cecilį- 
[ytinis koncertas, 
hskui vadovau- 
jiimui progranio.

vasaros laiku lįds su kitomis ko- 
lonijomisv . M* ’. <

Bažnytinis koncertas

rašo. kati mane nerny'l i.
Buvo ir daugian klausimi], 

bet Į visus atsakė žioplai be jo
kių įrodymų.

Po visų pasispitriojimų pu
blika pareiškė nepasitenkini
mą. Sandarietis Andrius mėr

* a

gino sugedusį ūpų atitaisyti) 
bet jo niekas neklausė ir išsi
skirstė. J, S.

“DARBININKAS“
366 West Broadway South Boston, Mass. 1

jos choro ha: 
p. A. Stanį 
jant. Paįvai 
apart choro ir vietoš pajėgi], 
giedojo p. M'. Struinskienė, 
vargonavo p. A. Visminas, O- 
delis ir Stanšauskas.

Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioj yra dideli vargonai jr 
treti iš didžiausių šioje koloni
joje.

Garbė chortti ir jo vedėjui p. 
A. Stanšauskui už gražų ir tu
riningų koncerto programų.

Lašininės prakalbos

Kovo 16 d. Įvyko sandarie- 
čių lašininio ą^toyo prakalbos. 
Dainavo ir Hjmbalinis choras. 
Chorą sūdai 
senbernėliai 
pusė tuzino, 
atstovas Badys.

Publikų sujdomino n? kalbė
tojai, bet lapeliai apiA prakal
bas, kurios Įvyko kovo 17 d. 

, bažnytinėj salėj. Susidomėjo

Didžipje Britanijoje: Metams 12 šilingi], pusei 
metu 6 šilingai, 3. mėti. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: *Mėtafhš ‘$3.00, pusei metų$1.50,

mi kelios bobutės ir 
i. j Kalbėtojų buvo 

>. Buvo ir lašininis

I Vice-Pirm. — J< .Svirskas, ~~Tr '
104 Dorchestpr Si^e| 
Worcester, Mass.

’ • A l -n . ■ 1 Hil
II Vice-Pirm, .— .O; -Adopųųtieųę,

I »>6 Norton Street * '' ’ - . 
Dorehester, Mass.

Iždininkė — O. Sidabrienė, 
{ A Comuioinveąlth Avę,

LDS. prakalbos

Kovo 17 d. įvyko LDS. New 
Yorko ir N. J. Apskričio pra
kalbos. Kalbėjo jp. A. F. Knei- 
žys, LDS. sekretorius, kuris 
atitaisė žmonių ūpų, kur buvo 
šiek tiek pagadinę sandariečių 
“spykeriai.” Šiose prakalbo
se buvo visi vietos Sandariečių 
lyderiai ir jie pasiklausė su
prato, kad jų kalbėtojai juos 
mulkino ir klaidino."

Nors, prakalbos pasibaigė a- 
pie 11:30 vai. naktį, bėt žmo
nės beveik visi sulaukė pabai
gos ir skirstėsi patenkinti. 
Karštesnieji pasiginčijo ir išsi
skirstė. “

..'••I,

Daugiau tokiu prakalbų.

Žvalgas

■lietuviai. Šešta fine už lietuvio 
f buvo ištekėjusi ir katalikų ti- j tik 
Akėjimą buvo priėmusi, ir tapo»ka 
^palaidota su bažnytinėm apei-/ 
gom Aušro^-Vartų bažnyčioje. 
Gerb. kun. J. Čaplikas apriipi- 
no paskutiniu patarnavimu.

Pas mus yra visokių žinių ir 
cižinelių, tik gaila, kad nėra kam 
1 viską aprašyti.
į. Vasario 20 d. ir mūsų taip 

vadinama AVorcesterio Lietu
vių Taryba apvaikščiojo Lietu

-vos Nepriklausomybės 9 metų 
i sukaktuvių šventę. Pasiėmė 

puikių salę už 25 dol., na ir par- 
į. sikvieėt iš Sa. Bostono “Kėlei- 
^vio’* gizeli Neviaekų. Tai kad 

šventė tai šventė. Taip kaip tas 
kadršake: kaip tik šventa, tai 

’ ’dbrug] ir vilija. Taip ir mūsų 
< vadinamiems tautininkams. Ta į- ?
■- dienų kad snigo, tai snigo-T 
s Jah (paskirtas laikasa tedaryti 
,, programų o publikos tik mažas

Kovo 27 d. N. P. Merginų 
Dr-ja'ruošiasi prie perstatymo 
veikalo “Vakarienbutis,” va-

< K .»

dovanjant dyas- vad. kun^ F. 
M.. Jurui.----- ------
. Žingeidaujantiems kas bus: 

“Judas,” atsakome, kad varg. 
J. Banys užima tų svarbių rolę. 
“Marija” — Onutė Lenzber- 
kiutė, darbšti N. P. Dr-jos na
rė.

pgos^p^dėSo šlubuoti. Bedarbių 
rcdaug randasi. Stubų tuščių pii- 
^■na. Krautuvių taip pat tuščių

‘daugybe. Reiškia, neinant dar- 
r^įams viskas žemyn puola; bet 
^pragyvenimas vis beveik toj 

kainoj stovi.
įte Oras nepastovus, labai tan- 
rakiai mainosi; per tai labai daug 
^žmonių serga ir miršta. Kovo 
! antrą savaitę mirė rodos penki pliurpti

Iždo globojai —
Kųn.. P. V. Strakauskas, 

50 W. Gth Street 
So. Boston, Mass.

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

Rast. — V. J. Blavackas, 
104 Dorehester St., 
AVoreester, Mass.

NEWARK,N. J.
Darbai-susilpnėjo ........

Šioje kolonijoje darbai ne
pergeriausiai eina ir iš kitur 
atvažiavusiems sunku gauti. 
Jeigu ir gauna, tai liejyklose. 
Darbininkai didžiumoje neor
ganizuoti ir kompanijų skriau
džiami. Pragyvenimas bran
gus, o atlyginimas prie sunkių 
darbų nuo 30 iki 45 centų į va
landų. Senespi darbininkai ir 
tie, kurie moka darbų gauna 
šiek tiek daugiau.
i. *

Jaunimas atgija

'StT'pavasariu mūsų koloni
jos jaunimas—vyčiai atgijo ir 
rengiasi prie smarkesnio veiki
mo. Nutarė 
žiavimų.

Ak, myliu tave ..................
Bemužėį nevesk pačios .... 
Graži čia giruže
Meilė ...................................
Meile uždegta krūtinė
O pažvelgki......... ;.......... :...
Visuomet širdis surakinta .. 
Penkios linksmos dainos ....

DUETAI
Moterų Sąjungos liūnas ... 
Skrenda, lekia mū§ų mintįs 
Trisdešimt dainų

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos .•.... 
Giesmė į Šv. Kazimerų___
Lietuvos Vvčiu Įmnas ......

“IŠEIVIŲ DRAUGI”
“IŠEIVIŲ" DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadiėhį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. ; • ,

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve-

būrelis. Žmonės laukia ir ne
sulaukia, -pradėįo nerimti, ran. 
knm-plnti No ką. p-ndarysi, rei. 
kia pradėti. Užsilipo koks tai 
Dvaroreckis ir sakorPrddėsim 
su Lietuvos Himnu. Ateina 
p-lė Paltanavičiutė,. pradeda 
skambinti pianu, bet mūsų tau
tininkai nemoka “Lietuva Tė
vynė.” Ėi, manau sau, menki 
jūs tautininkai kad nei savo 
tautos Himno nemokate. To- 
liaus perstatė kalbėti Neviac- 
ką. Na, kad rėžė 'tai ~ri?žėriš~ 
‘ ‘ Keleivio ’ ’ išmokęs Bimbalo 
pliurpynę. Jau nei'šimto metų 
boba taip negražiai nemoka 

Aš jo kalbos čion ne
rašysiu, nes jo tos pliurpynės 

‘Keleivio” apuokams tin- 
Gėda’jums, sandarokai ir 

dar sykį gėda! Kad gi jau jūs 
tik tiek supratimo teturit! Vie
toje paminėti Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves, jūs 
partijų dalykus būbnijate. Ma
no supratimu jums žydo Troc
kio vardas geriau tiktų, o ne 
tautininkų. Paskiaus jie rinko 
aukas Vilniaus našlaičiams ir 
tėmykit, gerb. skaitytojai, kaip 
daug aukų surinko. O-gi tik 
šmurkšt 20 dolerių į skylę už 
svetainę ir p. Nęviackui už ke
lionę. Na, ar nė puiki auka? 
Katalikai per savo apvaikšeio- 
jimą surinko apie 100 dolerių. 
“Lietuva Tėvynė” kad trau
kė, tai maniau, kad sienos plyš. 

Valio katalikai! Šalin Troc
kio agentai su savo purvinais 
darbais. pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 

žmonių Įaįkraštis.; p < j

•• - 2 • J i • Jj -
Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

3 mėn. 90 centų.
Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metųįžlHį," 

3 mėn. 7 litai. ’

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

DETROIT, MICHIGAN
.(WesnSidė) ____

Naujos Moterų kuopos
y-

Nesenai susiorganizavusi kp. 
steigs vakarinius kursus kasJ 
ketvirtadienis, bendrovės sve
tainėj, pas siuvėjų^>lę Rutke- 
laitę. Mokinsis siuvimo ię mez
gimo, siuvinėjimo, lempoms už
dangalų dirbimo ir kitokių 
naudingi] darbelių.

Ši kuopa, kaip matyt, tai bus 
viena iš gyviausių ir veikliau- 
siii. Narės pasirvžusios išau
ginti kuopelę iki aukščiausio 
laipsnio. Dieve, joms padėk.,

Westsaidietė

Pamaldos

Gavėnios laike nėra ko rūgo- ! 
ti mūsų parapijonanis, nes tu- < 
rime dvasiško peno kupinai: ; 
seredomis ir pėtnyčiomis pa- ! 
maldos su Juriųingais'pamoks
lais, kūrinos teikia dvasios1 va
dai: kun. F. A. Vitpiauskis ir 
kun. F. M. Juras. ” 
t,^Pastaraisiais laikais vie^jo 
gerb. kun. Juškaitis, kun. jDa- 
nifinas ir kun. ŠvagždVTT—7“^ • 

luinųjų Blaivininkų 9 Ap. 
džiaugiasi gaudami organų 
“Draugą.” Blaivininkai, per- 
davifiėja knygutes “Alkoliz- 
mas pavrtjlnga?t.,? parašė gerb. j 
kun. Šaurusaitis.

T. Mažiukė

NEWARK,N. J.
Lašininės partijos prakalbos 

nepavyko

Kovo 16 d. vietos, lašininės- 
sandariečių partijos prakalbos 
nepavyko. Kalbėtojų buvo 
daug, bet tie lašiniai...

Strimaitis pavadino Šliupų 
tėvu. Kas nežino, kad jis yra 
bedievių tėvas.

Kalbėjo tūlas Pronckus.. Šis 
žmogelis susinervavęs ir neiš
kalbus.

Lašininės-sandariečių- parti
jos atstovas N. Badys kalbėjo 
ilgai, beHabai nuobodžiai, nes 
kartojo tų pačių giesmelę apie 
klerikalus, fašistus. Šis žmoge
lis, jeigu dar kada grįš į Lietu
vą, m turėtų eiti tiesiog į ka
lėjimų už biaurų šmeižimų Lie
tuvos valdžios. Įvardino kun. 
Krupavičių, A. Smetonų ir 
prof. Voldemarų ir kri minai iš- 
kai juoą apšmeižė.

Jankauskas pranešė lašini
nės partijos nariams, kad pra
garas, “čyšeius” ir- dangus' jau 
uždarytas ir jiems vietos ten 
nėra.,
Bimbinis choras iš džiaugsmo 
mėgino užtraukti raudonąjį in
ternacionalą, bet nespėjus ant 
steičiaus susikraustyti, publi-. 
ka nukraustė. Šiam chorui va
dovauja “ekspertas” Radzevi
čius.

Po vįsų pasispardymų laši
ninės partijos atstovas Radvs 
gavo klausimų.

1) Reikalavo prirodyti kur 
ir kada Lietuvos kunigai nužu
dė merginą? Atsakė, kad ne
žinąs. nes neturįs užsirašęs. Pa
sirodė, kad melavo.
- 2. Kl. P. Rady, kaip ten bu
vo su tais lašiniais?

Klebono varduvės
' . h

Kovo 20 d. Seserų pasidar
bavimu, mokyklos vaikučiai 
perstatė veikąliuką, pagerbi
mui savo klebono jo varduvių 
dienos paminėjimui.

IVietos draugijos ir kuopos 
savo klebonui kun. J. Čižaus- 
kui įteikė gražių dovanėlių.

To vakaro Įžangų paskyrė 
parapijai.

Kalbėjo gerb. klebonas ir dė
kojo .sesutėms ir visiems už lin
kėjimus ir dovanėles ir už prie
lankumą.

i *

Žmoneliai skirstėsi patenkin
ti vakaro programa.

Korespondentas

Darbai šiuom tarpū pas mus 
baį ■ sumažėjo. Didžioęios 
ataunės dirbo vis ant stako 
tiek prisidirbo to stako, kadi

D v. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 
2334 So. Oakley Avė., , 
.Chieago, UJina-y -y.

flvdaktčriuš—KuA. C. Matulanis, 
2334 So. Oakley Avė.,

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ 

“DARBININKU” f
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo

nių, kaip sodžiaus; taip ir miestų ir miestelių- 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
j&ikaįųsy, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty-

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelių 
į geresnę ateitį. 1 ne vii

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

* * ©5
“DARBININKzkS” duoda nemokamai juri- || 

dinių (teismo dalukais) patarimų ir. atsako į 1| 
klausi mušdavo.nuolatiniams skaitytojams. -

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky- 

mėlių ir naudingų! skaitymų kaip seniems, taip ||I 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims. ||

“DARBININKAS” yra visit dorų žmonių 
draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- i 
tįki ir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.” ;

“DARBININKO” kaina tik 8 litai metams, Į ; 

pusei metų 4 litai. Amerikoje, Anglijoje dvigu- || 
,by. II

‘* D^YRBTNINKAS’^ išei na kiekvieną^vaitę^ ii 
dažnai su priedais. įį

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci-"II 
jos adresas: Kaunas, NepriKlausomybes AikiŪ ' iS 

2-ra,LITHUANIA. U

16. Mes grįšim ten . ........................ .75
17. a) Išauš vasarėlė, —

-• b) Tu mano mergelė,
a. c) Išbėgo mergytė............................. . .50

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiftrau anksci ryti j,
c) Aš užgimiau Lietuvoj............ .50

19. a) Eikš mano mergele, 
į . b) Aš sutikau žydeli,

• c) Kam anksci kelcis ..... ..Z'...........  .50
20. a) Miela tėveli, z 4, 2 '

b) Oi skauda galvelę,
c) Atsigėriau žalio vyno..50

21. a) Oi džinm-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą ................... 50

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis, *

• ' e) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50
23. Kfturiolika dainų.......................................$1.00

Visos, virš paminėtos dainos galima gauti
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: 1 r

LOWE1L, MASS.
Viesulą sudrebino šią 

koloniją

Kovo 20- d. įvyko smarki 
“audra.” Kalbėjo p. Viesulą,. 
L. Vyčių Centro pirm, apie jau
nimą. Ragino rašytis prie L. 
Vyčių organizacijos.

Sujudintas jaunimas noriai 
rašėsi sudarydami naują kuo- 
P‘2-

Prie suorganizavimo naujos 
kuopos daug prisidėjo vietos 
klebonas kun. S. Kučas, varg. 
R. Ainorius, choristės M. Bla- 
žoniutė ir J. Narinkaitė.

Prisirašė daug vaikinų ir( 
mergaičių, -

Išrinko valdybą — pirm. M. 
Žičiutė, vice-pirm. J. Vilkišius, 
rašt. R. Ainorius.

Valio Vyčiai!
Reporteris

* A L c A
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PRONCKUS SO. BOS1

Serga LD8. narys

Šiomis dienomis susirgo p. 
V. Medonis, LDS. 72 kp: narys. 
Būtų gerai, kad nariai pasirū
pintų jį sušelpti ir aplankyti.

Paminės darbininkų šyentę. 
Rengs išvažiavimų.

LDS. 72 kp. susirinkimas į- 
vyko kovo 20 d. Susirinko 
skaitlingas būrelis narių ir 
rimtai svarstė organizacijos ir 
vietos darbininkų reikalus.

Nutarė rengti išvažiavimų 
gegužės 15 dr s. m. ir LDS. or
ganizacijos šventę paminėti 
bažnyčioje ir prakalbomis.

> c .Rengnno darbų pavedė komi-
-

Taipgi kalbėta apie .šelpimų 
' suvargusių... ir nelaimės _pri- 

Ą spaustų narių. Nutarta ieškoti 
būdii suorganizavimui kapita
lo. .

Adomas Beleckas prirašė 
naujų narį Antanų Jančauskų, 
kuris užsimokėjo už visus me-

Būtij gražu, kad visi nariai 
prirašytų bent po vienų naujų 
riarį.
- Taipgi prisirašė prie šios 

. kuopos visiems gerai žinomas 
kontraktorius Jonas Metrinas

- ■■■5523 Webb Avė., Tel. Euclid 
•^414^W.r

Šiais metais 72 kp. smarkiai 
auga nariais. Iki gegužės 8 d. 
prirašysime dar keletu šimtų 
narių. . ;. ,
.{/ V. F. Jedinkus

Atną^iękĮme UDS. 49 kp.
i t t > k

't " '• •

- Šios' kolonijos darbininkai 
pavargo ir pradeda atšalti nuo 
darbo.' Rodos, kati dabar or- 
ganiąącijai atgyjus^ viri nariai 
turėtų su didesne energija sto
ti į darbų ir šių kuopų padary
ti taip gyva, kaip kad ji buvo 
prieš kiek laiko atgal, o ne mig
dytu Tad, kviečiu visus dar
buotojus į talkų.

Kadangi LDS. organizacijos 
pradžia paeina iš mūsų cliica- 
giečhj ir ciceriečių, tai mes bū
tinai turime šių organizacijų 
auginti ir jos programų kuo- 
plačiausia paskleisti.

Turime garbingų, klebonų as
meny kun. J. Vaičiūno ir šiaip 
žymius veikėjus. Pasikvieski- 
me ir juos į pagėlbų ir atnau
jinkime šios kolonijos darbi
ninkų veikimų.

Dėlei įvairių informacijij 
kreipkitės pas kuopos raštinin
kę p-lę P. Ambrozaitę, 1433 S. 
49tli Avė.

fįi trieia.'
5 .Kad

Tik į darbų greičiau,
Tik mylėkim karščiau,
Tik, x^yrai, pajudinkimžemę!

: ’ 11 ^ Mainais
......... ■' - 1

1 . * soms kolonijom? jį kviesti
-lyti paveikslus, o ypač g. 

rtlst-Iiaudminką rej. atvykp . ...
i? Lietuvos ir jau “sparne ra
* T' ■ /’ - 4 i,,

vo” po Broadway. Ą -Ą . .
Lietuvos “ Lietuvon pftųn -U

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS. 10 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus sekmadieny, ko
vo 27 <1 šv. Jurgio parapijos 
salėj, 207 York St. Prasidės 
tuoj po sumos. Visi nariai ma
lonėsite pribūti ir užsimokėti 
prigulinčias mėnesines duok
les. Pageidaujama, kad kiek
vienas narys bei narė nepasi
liktų namie, nes yra svarbu pa
gerbti naujus narius, kurie pri
sirašė A. F. Kneižio prakalbo
se. Šiame susirinkime daly
vaus gerb. klebonas kun. N. 
Pakalnis; Ši kuopelė susilau- 
kus'darbštų ir energingų dva
sios vadų^ gali didžiuokis. Tad

kuodaugiausia naujų narių.
* Narys

DV. VADAS: Kun. Pranas Jaras.
94 BradfortTSt.. Lawrence. Mass. 

PIRMININKAS: J. TrainavIčiuS.
175 Anės Street, Mooitelto, Mass. 

VICE-PIRMININKR: M. Btafaoftaitė,
70 Falrview St., New Brftain, Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys,
366 W. Broadway. So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Valsiauskns.
371 Portland St, Cambridge, Mass. 

LITERATINfi KOMISIJA:
Kun. R. UrtamaVyClus, 50 6tb St, 

South Boston, Mass.
‘ Kun. V. TaSkunas, 30 St. George St., 

Norwoo<l, Mass.
Kun. J. Švagždys. 00 TVebster B t, 

Montello, Mass.
K. J. KruSinskas. 50 Ten Eyck St, 

Rrooklyn, N. T. : , .
KONTROLES KOMISIJA:

-Jonas Jaro&i. 225 “L’,’8treet, 
South Boston. Mask. *

S. Pilkoms, 385 Norfolk St, 
Cambridge. -Mam • 1

A. Minimas. 74 Beiden St, 
New TTrltain; Conn. . ......■'

ATSTOVE Į K. FED. TARYBĄ:
M. Blaftausknltt, 70 Falrvlew St, 

New Britijln, Conn.

pripažįsta

MARIJOS VAIKELIŲ D-jos 
susirinkimas bus šeštadieny, 
balandžio 2, 2:30 po pietų. Vįsi 
nariai atsilankykite, nes bus 
labai daug svarbių įnešimų...

Valdyba

ie, kujiJe daiiocių kolegos^j^i^S’ncąr 4 
rtpii J |ai kų s®
” ' L ir “jaiu pavesta, sujungti kele- 

dar daū~% Ahierikos laikraščių į vienų:

>' Pronckui ‘ ‘džiabų” paleng
vino Paulauskas apženydamas 
“S-rų.” su “K-viu.”

Be to, sandarięčiai yra di
džiausioj vienybėj su bolševi
kais ir socialistais protestuose 
prieš Lietuvų ir ^bs vųldžių.

Sandariečių obalsiš “nė cen
to Lietuvai” susilaukė nuo pla
čiosios visuomenės atsakymo: 
“nė cento sanaariečiams.”

Dabar sandarięčiai laukia 
tik graboriaus, o ne kokių ten 
sujungimų. Nenorėtume tikėti, 
kad Pronckus sutiks šį “džia- 
6a” atlikti.

į pamatyti 
is<fr J

3000 GAL NETEKS 
MOBILIŲ “KŪTES”

Registruotojas Goodwin, kad 
įgyvendinus priverstinų ap- 
draudos įstatymų, kartu su, ap- 
draudos kompanijomis, pradė
jo medžioklę ant automobilhj 
savininkų, kurie, neužsimokėjo 
už apdraudų, o naudojasi teisė
mis. J ’

Sakoma, kad tokių esama a, 
pie 3000 ir jie visi gali netekti 
automobilių “platės,” o tuo 
pačiu ir išvažiuoti automobiliu 
ant gatvės. 3 '

AUTO

• ; c -♦ ’ . ■ :

BESIMAINANT KELINES
— APVOGĖ

Tūlas E. Multen grįžęs iš 
miškų norėjo pasipuošti ir užė
jo pas siuvėjų ant Shawmut 
Avė., kad jam spprosytų keli7 
nes. Tuo laiku pasimaišė va
giliukai ir- apkraustė kišenius. 
Kadangi Mullen’ui nebuvo 
smagu vytis plėšikus vien apa- 
tinėmis, juos

i pazįpęs areštavo. __

. . ’ ’b -?• i - ■■

TRETININKŲ VAKARĖLIS
Kovo 20 d... pobažnytinėje sa

lėje įvyko Tretininkų vakarė
lis. 3 vai. po pietų buvo rody
ta krutanti paveikslai apie 
Kristaus Jcančių, vaikučiams. 
Rodė p. J; Urbonas.

Vakare, 7:30 vai. tuos pačius 
paveikslus rodė suaugusiems.

Kadangi oras buvo lietingas, 
tai ir publikos susirinko neper- 
daugiausia.

■ Gerb. klebonas kun. K. Ur
bonavičius paaiškino tretinin
kų draugijos įstatus ir jos tiks-' 
la. Žmonės atydžiai klausėsi

- ! • •

; l-’.r.Vus** *1 - - C>.- z • 'it ..

TI

AMERIKOS rūkytojai apdovanojo | 
TIKRĄJĮ GERUMĄ su TIKRU ’ 
VADOVAVIMU. Nes Camels vi
sados susidėjo iš vieno gerumo, be 
raukšlių. Parinkčiausi už pinigus 
tabakai, kopuikiausia sumaišyti. Mi- .. 
Ilonai dolerių sudėti į cigarcta, o nei 
cento parodai.

Tik vienas būdas yra patirti rūky
mo smagumą 
modeminio pasaulio pagarbą 
bandykite Camels. 
skanumą ir kvepėjimą, 
pusi lengvumą, kurio 
rasti.

-IMKITE CAMEL!”

' Ii L) n Ilgiai JI

kuris užkariavo
Pa7 Patirsite toki 

tokį prisir- 
nesitikčjotg.

iE
L

t

Netik ‘‘Sandara,” bet ir 
“Keleivis” nudžiugo “Dar
bininko” pastabomis. 1 Del- 
ko jiedu džiaugiasi jau ra
šėme. Įdomu, kad abu tuo 
pačiu tonu rašo, veik tas pa
čias ištraukas cituoja. At- i 
rodo lyg tai būtų vieno žino-; 
gaus darbas. Įdomu ar “Ke- j 
leivis” susandarėjo ar “San- ' 
data” sukeleivėjo. Turbūt 
“Sandara” sukeleivėjo iš 
piktumo, kad net jau ir sa- (

vakarais. ■ s
Dabar ypač patogus šv. misi-.^Ą 

jų laika?. Todėl nepraleiskite — 
nei vienas šių misijų neatlikę. ‘ 
Ateikite pasiklausyti gražių 
misijonieriaus pamokslų. Visi 

<stengkitės atlikti velykinę iš- .• ■ J 
i pažintį. Visi raginami gausiai į 
lankytis — naudotis brangio- 'i 
mis Dievo malonėmis.

Taipgi ir iš apielinkįų lietu- | 
viai ijrivalefiĮ pasinaudoti šiuo- 
mi patogiu laiku su Dievu su- 
sitaikinti.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilęraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumeliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, nusies. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikaršeio kaina: metams 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus'per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia ‘ ‘ PASAKOS ’ ’ B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 

* 1 

pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

Veikalas turi 436 poslapių, iš korių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

EainZ$3.50 Užsisakykite
. . ••DARBININKAS7’ /

366 West Broadvay Bouth Boutoa, Mm

4 T
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J U O KELI Al |BR0ADWAY1 DAKTARAIi
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OPTOMETRISTAS
South Boston, Mass. Broadway an\ F Street

—1 PirmadienV.Antradieny ir Ket
Trečiadieny>-f.

KOVO 28—29—30 K0V031i

STELLA DALIAS EK

H

STRAIPSNIS 3
I

<

ADVOKATAI

i

Pirmadieny, Prog-ą Vakaras. Ketvirtadieny Profesionalą 
Bandymo Vakargs • z

.Sekmadieny Du Vaizdingi Paveikslai—Trys Vaidinimai—3 
Vai. Po Piet, 6:30 ir 8:45 Vakare.

Šiokiom Dienom Du Vaidinimai. Kainos Vidudieny 10c., O 
Vakare 15c., 20c., ir 25c. (

■T-

j3lr9©®©ffi@®ffi©©©@©©lo©^9©©©gg-)
Tel. Haymarket 1307 /

»Vakarais iki G—Subatomis iki 10 S

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadiei.ials po pietų
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. G ALY ARISKI
(GALINAŪSKAS)

14 Broadway, So.
Terennone so. Boston 2300 

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 rytai 
nuo 1:45 iki 5:20 pų piet Ir ntat>-7 
iki 9 vakare. Šventų dienų pagal bu- 
sitarlmą.

*UDIKlv
ROVĖS sKfRIUŠ

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

JUSU KREDITAS YRA 
GERAS

Mes parduodam tiesiai is musų 
“wli<>h‘sale hous-es” j-eriausios rū
šies vyrų ir moterų drabužius, ser- X 

ffimė^as. kailius, auksinius daiktus. 
^rakandus, karju'tus. pianus, fono-X 
®srafus, radios. ii t... už prieinamą & 

kainą. Išlygos lengvos — pritaiko-5^ 
guios jums. - g
| L. GOLOSOV CO. |
139 Washington St. Boston | 
g (Antros Lul»os) g
1 Šitas kuponas yra vertas 
| $2.00 kaip pirksit

T

*r

V h

TeL S. B- 2805—R.

Pirm Kūdikiui Ateisiant

Pirm negu kūdikis ateis yra bū- 
tina kiekvienai motinai sekanti 

į-;. -dalykai:

B.

S: 
į'

& '•
»įfr_
ifc-..'-

T. Pasitarimas su gerai išlavin
tu gydytoju: pilnas kūno išegza- 
minavimas, imant ir pilvo išmicia- 
vimą ir dažną analyzą šlapumo.

2. Maistingas valgis su ganėti
nai pieno.

3. Nureguliavimas perdidelio au
gimo svaryn dažnai pasisveriant 
ir sumažinant krakmolo ir cuk
raus dali valgiuose.

4. Užtektinai skystimu, kaip pie
no ir vandens.

5. Reguliavimas vidurių nuo už
kietėjimo. jei galima vien, maistu, 
be gyduolių.

6. Kasdien reikia maudytis, kad 
prakaitavimas gerai eitų.

7. Priežiūra dantų.
8. Užtenkamai poilsio ir .miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir 

mankštintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas dra

panas ir tinkamai atilsėti.
11. Kasdien pavaikščioti ore 

gerai vėdinti miegkambarius.

s
«

F

jį
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• y
GERA ATMINTIS

Vienas ponas sako tarnui: 
Eik n' Įteisfc-svertą, kuris tik
ką atėjo. Tik mandagiai!

Tarnas nuėjęs svečiui sako: 
Prašau Įeiti, tik mandagiai.

ĮGĖLĖ
Uršė.—Sekančią savaitę ma

no sužiedotinio vardo diena. 
Norėčiau padaryti jam surpri- 
zą. Ką patartum?

Zosė. — Pasakyk jam savo 
tikra amžių.

- * «

NUPRAUSTAS
— Žiūrėk, veiteri, šis peilis, 

nenuvalytas kaip reikia.
— Negal būti! Aš ką tik ne

senai pioviau su juo muilo ga
balą.

PIENO NORI
Slaugė (praneša profesoriui, 

, kad gimė sūnus). — Profeso- 
' riau, susilaukėte sūnų.
i Profesorius (užsimąstęs). — 
; Paklausk, ko jis nori.

NE MATEMATIKAS
— Kelinta yra diena šian- 

tlien ?- i
— Nežinau.
— Kodėl nepasižiūri Į laik

rašti, ką turi kišenėje?
— Nieko iš jo nesužinosi. 

Tai vakar dienos.
»

Penktadieny 
eny

/ • - •
IŠegzaminuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitle6inu ir 
tLmblijonlškose (aklose) akyse su- 
grųžinu šviesą tinkamu laiku. —

J. L. Pašakarnis, (X
447 Broadvay, So. Boston.ALAND. 1—2

■ W. C. Fields in

THE POTTERSRonald Coleman 
Ronald CoLman

GUDRUS ŽMOGUS
Viename miestely žmogus 

atsivežė Į turgų rugių parduo
ti, juos jjardavęs maišus pali
ko vežime pats nuėjo Į juokių 
krautuvę ko tai nusipirkti. Toj 
valandoj kaž kas maišus pavo
gė. Žmogus neradęs maišų i- 
ma rėkauti ir grasinti žydams, 
kurių daug toje aikštėj buvo.

— Atiduokite, žydai nelabie
ji maišus, jei no aš padarysiu 

itaip. kaip mano tėvas padarė! 
Tuoj prieina vienas žydelis ir 
sako:

— Ui, ką tas tavo tėvas pa
darė? Žmogus vėl šaukia:

— Atiduokite, greičiau mai
šus, jei ne. aš padarysiu taip, 
kaip mano tėvas padaręs. Ū- 
mai atsirado ir maišai.

Tada žino,gus sako:
— Mano tėvui irgi kartą, pa- 

ogū maišus, tai, jis parvažia- 
ęs liepė savo žmonai, naujus 
pasiūti.

GOING THE LIMIT
Richard Holt

— Taipgi —

THE WINDJAMMER
su Billy Sullivan

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chronišką li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

TeL Brockton 5112

Elektros įrankiai ir mašinos, kurios yra pritaikintos dėl gydymo 
reumatizmo ir moterų ligų. t
Skyrius dėl paslaptingų moterų ir vyrų ligų.
I-il»oratoriJa. kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas ir t. t.

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS
šiuomi pranešu s:r..< kad mano daktariškas ofisas yra

įrengtas pagal vėlinus>>;s ’ j.i-cĮpškos marios, turintis savyje naujausiai Iš
rastus klinikos įrankius. ’-Up tai:

1. Ariifictįilišką saulės šviesą, kurios spinduliai stebėtinai veikia 
ant nekuriu odos ligų, laip lygiai išgydo prasidedančią džiovos ligą ir 
pradžioje ūdos vėžį. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus ligų 
ir žaizdų.

• »
nervu,

3.
4.
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir Chirurgas 

12900 Jos Campau Avenue N. Detroit, Michigan
VALANDOS: 10—12 dieną ir 2—S vakare.TELEFONAS: Ariington 2GS3.

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrą, moterą 
ir vaiką, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektra. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiattdulius 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)

dLiberty 7296. - ‘ 4

! GEORGE H. SHIELDS
| ADVOKATAS |

| 811-812 Old South Building | 
g 294 Washington Street |
& Boston, Mass. |
| Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 

g GYVENIMO VIETA |

X 37 Gorham Avė., Brookline | 
V Telephone Regent 656S v 
Lantanas f. kneižys| 
» kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- x 
Alą ir užsiima Real Estate pardavi- S 

nėjimu, bųaa. mano ofise kasdien € 
■X nuo 3 iki 5 valandos po pietų išskv-1 

rus šventadienius. Lietuviai, kad ir y 
g mažai sukalbantieji angliškai gali i* 
X kreiptis įvairiais reikalais pas ma- 
& nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: y 
|308 E. Ninth St., TeL S. B. 1696. <

“UI, TAU ATEIS IŠ 
VAKAHRŲ!”

Nors jau 1919 m. okupantai 
vokiečiai galutinai apleido Lie
tuvą. bet dar daugelis jų agen
tų tikėjo vėl tuojau juos ma
tyti Lietuvoje. Ypač tokios 
nuomonės buvo daugelis Izra- 
eliaus giminės žmonių. Vienas 
tokis Vilkaviškyje, norėdamas 
pagąsdinti atvažiavusi į turgų 

reikalinga I ūkininką Petrą, kad anas ne 
ų gerai; į daug su juo šnekąs, tikriau —

ir

Išlavinta Priežiūra Laike 
Gimdymo

Išlavinta priežiūra i 
kad gimdymas atsibūtu 
gimdymo pasitarnauti reikalauja 
ypatingo mokinimo ir yra atskira 
chirurgijos dalis. Geriausias chi
rurgas nėra pergeras jei žmogus 
kenčia nuo nulaužtos kojos ar 
apendicito; Gabus veterinaras y- 
ra pakviečiamas susirgus brangiai 
ealviją veislini. Taigi ar gyvybė ir 
busianti sveikata motinos ir vai-
ko neūžsipelno geriausio gydytojo 
ir slaugytojos priežiūros kokią tik 
galima gauti?

Borden’s Eagle Pienas šiandien 
augina tokių kūdikių, kurių tėvai 
buvo juo išauginti, o B0 ir 70 me
tais jų tėvai. Apsvarstę, kad tas 
pienai; vartojamas per tris gent- 
karles ir kaskart vis daugiau 
žmonių ji vartoja, reikia žinoti, 
kad yra tam priežastis. O prie
žastis ta, kad tas minėtas jtasiro- 
do užganėdinantis ir žmonės iuo 
taip ilgai pasitiki.

Vi

Vi

>:

8OSTON’O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

nesiduodąs apsukti, pagrasi
no: “Ui, tau ateis iš vaka- 
hrų!”

Tai išgirdęs ūkininkas Pet
ras drožė Sroliui botagu per 
apikaklę, tardamas: “Te tau 
tuo tarpu iš rytu!”

Srolius pasikasė, pasikasė ir 
nudūmė sau.

t

sietuvos Dukterų Draugystei 
' ’o Globa Motinos švenčiausio? 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — J ieva Marksienė,

623 E. Eighth St.. So. Boston. Mas- 
Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,

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

In. Raštininke — Bronislava CIunieE*
29 Gould St, W. Roxhury, Mass. 

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

rvarkdarė — Ona MizgiraiecS,
1512 Columbla Rd., So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
aurrę. otarr.tnkų kiekvienų mėuer 
3:30 vakare, pobažnytinėj svetainė* 

Visais t’r-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

PINIGŲ SUTADPINIMO
PRIEŽASTIS PAS MUS

yra tame, kad, mes mokame pirkti rakandus žemiausiom 
kainom. Kita priežastis kodėl turėtumėte pirkti šioj krau
tuvėj yra ta, kad mes esame seniausia krautuvė South 
Eoston’e. ,—. . > -• , *

Užtikrintas ir Patenkinantis Patarnavimas

THE
405 BR0ADWAY

ELUS FORNITURE
4 *

Tel. So. Boston 0823 -
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. Y.CASPEH
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Ofsio valandos:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS
414 W. Broadwav

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Maiu Street

TeL Brockton 7180
m

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLKA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigas du Universitetu
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. VVASHINGTON UNIV. su LLB.

•‘Darbininko” Name 
(antros lubos) -

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

305 Harvard St.. Cambridgę. Mass. 
Tel University 1463—J.

i.

I
Skaityk atydžiai kas savaitę šiuos' 

straipsnius ir padėk ateičiai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
5

Pirmininkas — M. žioba, .
539 E. Ssventh St, So. Boston. Ma»t 
Telephone South Boston 3552-R. 

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

Prot. Raštininkas — J. Glineckis.
5 Thomas l’k., South Boston. Maa? 

Fin. Raštininkas — M. šelkisy
366 Broadway. So. Boston. Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
8S5 E. Broadvvay. So. Boston, Masi 

Tvarkdarys — J. Zaikis.
7 IVinfield St., So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečh 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va 
landą po pietų, parapijos salėj, 492 H 
Reventb St. So. Boston. Maste

- ■ ■ ■ . •

JpSSMCOCSOesSSSSSSSSCSCJCS^^
TEL. So. Boston 0506—W. j

i LIETUVYS DANTISTAS į 
l A. L. KAPOČIUS į 
1251 Broadway, So. Boston J

("Keleivio” name) /

Ofiso Valandos: nno 9 Ud 12, nuo į 
r :8G iM 6 ir mm 6:80 iki 9 vakare. 4 
Seredomis nno 'S Iki 12 vai. diena * 

*Snbatomis nno 9 tt(,6 vak. Ned8 
4tlomie nno 9 Iki 12 (pagal sutarti'

e
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perkam, parduodam rr išmainom na
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 
buvernes, bekernes ir restorantus. In- 
šiūrinam (apdraudžiamo) namus nuo 
ugnies ir nelaimių, taip pat krautu
ves ir automobilius. Parduodam ang
lis, koksus ir malkas, lšrandavojam 
kambarius. Užlaikome kaniarninką,

GRAB0RIA1

*
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Realdencijos Telephonns: 0779-R. K 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-V

Ib

1179 WASHINGTON STREET | 
Norwood, Mass. ;

_ •

K.&

Ir 4

įjwr. ii i.idte»*»i

P. J. AKUOČIUS
Lietuvis Oratorius

$20 E. STNTTI ST.. SO. BOSTON
Tel. S. B. 4486

0PT0METRISTA3 

ekzaminuojs akis ir pritaiko, 
akinius . :

414 Bro4dway So. Boston 
' Ofise tik vakarais

K "

Ofiso Telefonas Univ^sity 8831-JV 
Rezidencijos Tel. University 8S34-1

D. A. ZALETSKAS 
Graboriūs ir Balsamuotojaa 
448 ir 983 CAMBRIDGR STREET 

CAMBRIIMJE, MASS.

l PERSl^iAUMJONVlETON į

Tel. Norwood 1503

S. BARUSEVIČIUS
LletavIBkafi Graboriūs. balsanuoto 
>a, Real Estete ir Pobllc Notaras 

258 W. Broadway 
South Boston. Mass.

ResMeneija 838 Dorcnester Arenu* 
Dorcbeeter, Man.

•V> . *

T EI jus negalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit

maistą kuris butu maistingas ir
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, geriausį mai
stą dėl dėl kūdikių—jis_buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Jtm prhlyRlte mirm. Šita pAnkelblma 
•a Jusq vardu Ir adresu, arba prlelųMl® 
mums atvirute, mes paaiushne JiiMh. 
dykai, pamokinimų Juatj kalboje/kaip 
penėti Jusy kūdiki: taipgi vaiky JCnykute 
Ir kitokiem tdnmloa literatūros, raraiduoda 
visoae vaiatiDėse Ir gro^ernėse.

t
THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg-, New York, N. Y.

UT. K; KEIST
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Jonas Adoma vidus, 
280 E Street, South Boston, Mass. 

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

Prot. Raštininkas — Ant. Macejnnns, 
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

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

Kasierius — Andrius Zalieckas.
611 E. Fiftli St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka — Knz. Miknilionls.
906 E. Rrotithvny. So. Boston. Mass. 

I). J* K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinins snsirinkimns kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-rę 
merių 694 IVashington St.. Boston. 
Mass.,-1 :3O vai. po pietų. Atcltfatnl 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
(laužiau naujų nerių prie musų drau
gijos prirašyti.

f• . < 
arkitektą: padarome planus-dd bu-- y 
davotojų: užlaikome namų taisyto- < 
jus, stogdengius, pluinbėrius ir elek-

"iiikin’nrittū. GKoliiniiiw piniguti nutnu 
pirmų ir antru mnrgieių. Teipgi su- T 
teikiam logališkus patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

kaip tai: pirkime ir pardavimo visokio turte ir t. t. Reikale 
kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS \
332 V7EST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373 - i

E, V. WARABOW|
(WRUBLIAUSKAS) f

LIETUVIS GRABORIŪS į

5A5TUOTOTAS T ”DRunilAIICUS'~'-- - - - - - ’
LIETUVIŠKAS GYDYTO JAS

Specialistas sekretną ir. chroniš
kų vyrų ir moterą ligą ir nuo 

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

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak.
•; NedėldieTTiais iki 4 vai. po pietą

ŠIUOMI PRANEŠU, KAD PERKĖLIAU SAVO 
KRAUTUVĘ NAUJON VIETON

£»
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“‘TIESOS AIDAI”
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušvieeian- 
"'*■ .....—tjg-dienesklausimus-

Prenumerata metams

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

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

ŠV KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Jonas Jnrošn,

225 L SfFR’t. South Boston. Masu. 
Vlco-Pirminlnkas — L. ftvngždys.

111 Bowen St.. Sonth Boston. Mare 
Prot. Raštininkas — V. Mlckevičiita.
- 4o5 Third, St,. Snuth _R<>st<>n. Mass 

Finansų Raštininkas — M. šoikis.
366 W. Brond'vn.v. So. Ihiston. Masu 

Iždininkas — V. Balni is.
36 Mercer Street. So. Boston. Mass. 

Maršalka — P. Tjinčkn.
ra*l Fiffh Street. Son’th Boston. Masu. 

Dnnigljn laiko snsirinkimns kas n-ntrą 
nodėhltonj kiekvieno mėnesio, po nn- 

• vai. po plotų. Parapijos Salėj. Soptln I 
ta Gatvė. Sonth Boston, Mass.

Visokius pasipuošimui Reik
menis, ir čeverykus geriausiai 
ir pigiausiai gausit pas mane. 
Kurie reikalaujat gera GRA- 
MAF0NĄ, PIANOLĄ, PIA
NĄ, PIANO ROLIŲ arba RE
KORDŲ, kreipkitės nauju ad-

j I resu. Persikėlus į Naują Vietą, viską parduosiu per kokį 
; laiką nužeminta kainą.

I GEORGE MASILI0NIS
| 377 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
| Prie E Street

9^-
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DAKTARAS EIN, M. D.
(Europeiškas Specialistas) 

n Pirtntnu buvę* pirmas asistentas 
Dorpato universiteto klinikoj. Per 
11 metų specijnlizavosi geriansino- 

’ se vokiškuose, rusiškuose, franen- 
tiškuoso Ir atnerikonišknose bos- 
iMtnlinose. Giliai studijatd vUfhrl- 2 

' nes lipas. Kviečia pas savo pacien- ■' 
tns, nepaisant khip ligai arba kaip < 
giliai liga yra įsigalėjusi. Atlygi-j __ 
nfmis gan vidntlniškas. Valandos: ’ 
12—6: 6—8 ir pagilę susitarimų, j 
346 Centre St.. Jrtmicn Tlatn» 

nAlass. TOL Jaamfca 3»?5-W.

Rcs. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS“


