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INDI ANOPOLIS. — Sustręi- 
mu» minkštųjų anglių darbi
niams ir netenjistai pradeda

Apie 100 kolegijų gavę klau
simų blankas, atsakė į juos* iš 
kur paaBkejo, kad Dartmouth 
kolegijos studentai yra silpnu
čiai religijoje. Iš jų biskį dau
giau nė pusė pripažįsta reika
lingumų religijos. Kitos kolegi
jos daug aukščiau stovi.

Abelnas tikinčiųjų nuo
šimtis iš 100 kolegijų yra 87.

' Balsavo apie 36,000 studen
tų. . '

98 nuošimtis balsavo, kad ti
ki į Dievų.

Jo Eminencijos, Bostono kar
dinolo parėdymu įvyko sekan
čios kunigų permainos; LDS? 
Dvasios Vadas kun. Pr. Juras, 
perkeltas iš Lavrrence, kur bu-

DAUGIAU MIRŠTA NUO 
ALKOOLIZMG —

NEW YORK —Mirimų skal
ikas pakilo visoje^ šaly. Taip 
skelbia apdraudos kompanija, 
kuri tarpe 17,000,000 apsidrau
dusių žmonių padarė tyrinėji
mų. \

Skaitlinės parodo, kad 1926 
metais mirė 5 kartus daugiau 
negu ry^O m. Nevr Yorke, ketu- 
rius kartus daugiau Connecti- 
eut, penkįskartus daugiau

MILIJONIERIŲ SKAIČIUS 
SUMAŽĖJO

BERLYNAS. — Milijonierių 
skaičius Vokietijoj sumažėjo 
75 nuošimčiais po karui. 1913 
metais buvo 15,547 asmenys, 
kurie turėjo nuo milijono mar
kių ir aukščiau. Šiandien jau 
beliko tik 4,000. Tik 54 asme
nys, Įskaitant ir buvusį impe- 
ratorį Vilimų. II ir keletą pro
vincijų viršininkų, turi^nuosa- 
vvbes kurių vertė siekią 10,- 
000,000 markių ar daugiau. 
1913 buvo 367 asmenys;

Kurmili jonieriai nyksta, ten 
'darbininkų susipratimas auga 
ir stiprėja, _-r.-,-

Kitose vairiuose Šiaip? Čali- p 
fornijoj 3 kartus; Hlinois be- R 
veik 4;_ Massachusetts beveik ’< 
24; New Jersey 2^ ,0hio daiP $ 
giau nė 2; Pennsylvanijos ir I 
Rhode Isląnd 3 ir Distriet of d 
Columbia beveik ,3. k
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Okupuotoje Lietuvoje

Žymiausi Amerikos legijonieriai kreipėsi 
Šioje grupėje matome Generolą Pershihg, Įją. 

Legijonu.

juos nusivylimas, nes dele- 
kad atvyko i

židentą Ooolidge if v

»žreųiąi buvo nepasto- r 
marga. Tai šalta, tai yėlį 

irų drėgnas vėjas pučia — 
Sausio pradžioj ūkinjn- 
rogėmis gavo pavažinėti, 
ris u r. Vasar i o J2r-19_ d. 

stokai ne vėjo prisnigo, tai 
Vilkaviškiečiai ir marijam- 

iai roges darban palėkto. 
.20-21 -22-23 vasario žiaurus 

s, bolševikų vėjas negailes
ni papūtė, šaltis staiga pa- 

igi 20-21-22-23 R. siekė, 
ės nusigando, net miškų

Z1*?**
į Z!'v ’ Antradienis, Balandžio 6 ii,įėtff
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" KIMUS

f , NAUMIESTIS (šakių apk). 
Vasario 16 ^fieną Rudžių p^a- 

‘džios mokyklos mokytoją My
kolą Katilių pavaduoti atvyko 
iš ■ Dzūkijott. jauuąą ;ippJĄ4ojas 
Kvilonas ...

Mokytojas M. Katilius pasi
traukė iš mokytojo darbo dėl 
savo žilos senatvės. Dabar gy
vo Naumiesty, dar turi prie Še
šupės kranto medinį namelį. 
Sukosi jau esąs 5 metais senes
nis už Dr. J. Basanavičių. Pas
taruoju laiku buvo mokytoju, 
tačiau pamokose jau neištesė
damas. turėdavo dėl nuovargio 
jas trumpinti. Mokytojo darbą 
dirbęs be mažų pertraukų apie 
50 metų: daugiausia Suvalki
joj. ]>er did. karą Rusijoj trem
tinių tarpe, po karo lig šiol 
Laisvoj Lietuvoj.

“Užteks jau man. lai dirba 
jaunieji, o dabar laukiu pensi
jos. kurią jau caras mokėjo.” 
sakė senelis, augalotas, viduti
niškai dar -sveikas, ir budrus.

id i Prancūzi- 
lis armijos ir

VĖL LENEAt ?HOLA MūS&fcv 2l4enką batiiiljono 111 kuo-
sArgybas

KAUNAS. Kovo 9 <k 19 vai.
20 min. lenkų pasienio apsau
gos 3 kuopos būrys, stovįs prie 
demarkacijos linijos Pablin- 
džių kaime, mūsų pusėj apšau
dė Porų kaiiįią, Ukmergės aps. 
ir 1 klm. plotą riūo Porų kalino 
į rytus link Avlžonių kaiiho. 
Mūsų sargybiniai turėjo prisi
dengti. Iš viso lenkų išleista 
70-100 šūvių ir šaudyta tankiai.

Kovo 10 d. to pat kaimo ra
jone miškely pastebėta nema
ža kariškų arklių ir lenkų ka
riuomenės judėjimas nt'dide- 
liais būriais.

Charakteringa, kad kiek vė
liau į demarkacijos liniją atvy-

ARCHEOLOGIJOS RADI
NIAI

Daumankų kaimo. Seredžiaus 
valsč.. vienas pilietis bearda
mas klonį, kuris pirmiau nie
kad nebuvo ariamas, prie seno 
kryžiaus išarė puodą su senais 
pinigais. Monetų esama apie 
50 eg.z.. kurių didesnė dalis nuo 
ilgo gulėjimo žemėje yra visai 
virte tik blėtelėinis.

* t

& pabūgo. Šaltis, tartum ne
is. žmones įkandės, stai- 

kjprasišalino. Ir kasdien šal- 
krito ir krito, kad užgavė- 

jtiių sekmadieny Lietuvos baž- 
nyČios kimšte prikimštos buvo 

italėmis. Užgavėnėse ir pele
lį dienoje ir vėliau jau ir šilu- 

OiĄ-barometras rodė. Vienas, 
klų, trys, keturi, penki, net ir 
___ šilumos Rw. buvo matyti. 
Oras šlapokas, drėgnas, miglos, 

lės veido nesimato, protar- 
ypiais lydinėja, gana oras pana- 

į Anglijos orą. šiandien S 
/kovo d. jau sniego tik kur ne- 
kūr inatvti. Nemunas pasirv- 
žąs žiemos skrandą mesti.

Ž. Gūtbė Dievui! matyt Šiemet 
vasaris bus ankstybas. Bied- 

iiuomenė džiaugiasi, ūkiniiu 
i Maūis geresniųjų metų viltis 

įsi. Javai ir kiti augalė
li liai numetę žiemos baltąjį pa

talą maloniai’žaliuoja. Žiema 
kad ir lengviausia tai vis pa
motė ne motina, pilna įvairių 

* ligų, be to. šiemęt iš pietų-va- 
karų neprašyta viešnia atsibąs- 

s. Tą ligą seniau 
Yadindavi influenza. vėliau is- 

bar gripu. Šiemet, 
gripas atlankė ne tik miestus, 
bėt if kaimiečių lūšneles. Mies- 
tuftse. miesteliuose dėl gripo 

sk- uždrausta buvo eiti mokiniams 
giiįĮnazijon. mokyklon. Gripas

■ nors nemirtina liga, bet pabu- 
<vušius, silpnesniuosius, palie
gėlius šlavė ir dabar šluoja ne
gailestingai Į amžinąjį pasaulį.

• Parapijų kunigai daug darbo 
; turi, kasdien pas du. tris ligo- 
; nius važinėja, taip paf nėr tos 

dienos, kad numirėlio į kapus 
- nelydėtų. Ir tai ne vienoj pa

rapijoj ar apylinkėj bet visoj 
Iletuvoj ta pati istorija.
< Taigi ankstybas pavasaris 
kaį aukščiau paminėjau yra 
Viltis, kad ir ligos sum'ažės..o 
iššaukę nuo mirties’ likę gyvi. 

įSSudėtajtfįi,sustiprės.
‘ B. Dzūkas

NAUJI “PAVASARIO” 
JUNGOS CENTRO 

ORGANAI
••Pavasario’’ sąjungom kon

ferencija kovo 2 d. išrinko nau
jas sąjungos vykdomuosius or
ganus. Centro valdybos pirmi
ninku išrinktas Dr. Eretas, na
riais — Dr. Urmanas, p. Laba
nauskaitė. stml. Cit varas,. p. 
Likerauskas ir stud. Gaba- 
liauskas. Dvasios vadu liko l)r. 
I. Cesaitiš.

Į garbės y^ismą 'išrinkti: 
prof. Šalkauskis, kun. Vaite- 
kaitis, Nr. Gylys, p. Ambraze
vičius ir p. Endziulaitytė, o. i 
revizijos komisiją — Dr. Ke
mėšis. Dr. Pakštas ir p. Mar- 
cinkaitė.

pos vadas ir iššaukęs .mūsų sar
gybos vadą pareiškė. kad jis 
sutraukęs į tą vietą daugiau 
kariuomenės tuo tikslu, kad 
kovo 9 du inflsų sargyba neva 
apšaudžiiisi lenkų.sargybas.

() štai kaip praneša apie Įvy
kį prancūzų “Ėclio de Paris:” 
“Podtienžkių (?) apylinkėj i- 
vyko naujas iheidentas. Lietu
viai kareiviai puolė ten su kul
kosvydžiais lenkų pasienio sar
gybą. Lėtikdi taip pat atsakė. 
Kova truko keletą valandų. 
Smulkmenų stinga.”

Kaip ir lenkų kuojios vado 
pareiškimas, ši “Echo de Pa
ris” žinia yra grynas prasima
nymas. E.

PASAKOJIMAS APIE URVĄ

JURBARKAS. Viena mer
gaitė. iš kaimo nuo Jurbarko, 
pasakoja apie tą vietą esąs at
rastas ilgas urvas po žeme, ku
ris einąs viena kryptimi taip 
toli, kad bene būsiąs pereinąs 
apačia v įso -Nemuno.

Vasarą ji su kitais* kaimo 
jaunesniais žmonėmis (nes se
nieji ka i mieč'rafyra ..persiėmę 
prietaringa baime) buvusi Į tą 
urvą Įsileidusi ir jau gana to* 
Ii juo nuėjusi. Bet jos drau
gai. kažko įsibaukštinę likę, ir 
ji viena ėjusi toliau. Ji priėju
si tokią vietą, kad jau kojas iki 
čiurnių sėmes vanduo. Visos 
to urvo sienos buvusios labai 
drėgnos ir aprasojusius^ Nuo 
skersvėjo sunkiai degusi žva
kė. kuria reikėję kelias nusi- 
šviesti.

Mergaitė. gale to urvo—kiek 
tiktai ji buvo įstengusi nueiti 
radusi prie mūrinės sienos ko
kio keisto pavidalo, dantuotu 
ratlankiu ratą. Iš urvo ji išsi
nešusi ir rastų ten senoviškų 
ginklų, kalavijų ir kita ko, ku
rių dalį ji esanti- perdavusi 
Kauno miesto muziejui, už tai 
gaudama gerą atlyginimą.

Tame urve esą dar likę įvai
rių ginklų ir kitokių dalykų. 
Kaimiečiai biją lipti Į tą urvą: 
ir benė būsią jį jau užvertę. Bet 
mergaitė to urvo vietą žinanti 
gerai ir. galinti ją nurodyti.

STREIKUOJA BATSIUVIAI
VILNIUS. Nesenai batsiu

vių sąjunga pareikalavo iš 
darbdaviu pakelti 30 proc. al
gą. Darbdaviams atmetus tas 
salvgas, visi batsiuviai sustrei- 
kavo. Streikuc^a bendrai ąpie 
400 asmenų, r

nesą Įgalioti

ĮVAtMOS KlttGOS
MANDAGtMAS—įvairus patarimai užsilaikymo draugystėje ir
— visuomeniniame gyvenime. Parašą Kun. Ą. Staniukvnas.........

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ-pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel__________________________________ Jfle. ;

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai__  8ė.

HUCKI.EBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka______________ 75c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia
me, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime.- Parengė Kun. 
V. Kulikauskas__________ ________ t___________________________ ,15c.

BEN-HUR—lstoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila____________________________________________ 1.50 '

TEN GERAI KUR MCS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas 50c.—

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

TRUMPI SKAITYMĖLIAi—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________ 45e.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis_______ 45c.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de

rybas be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.
- Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio_________________ 1.00

PRAMONINES DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosiš__75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. Žadeikis. J_________ _____________________________ ;—75c.

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

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis_____  _______________________________ —-15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BAĖZDASKUTIS— 
a p y s a k a____________________________________________________15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS—parašė Kun.
T. Žilinskas.______________________________ :_______________ ——lūc.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. D. Saurusaitis 25c. 

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikio ______________________ 50e.
ARiTMETiKOS UŽDAVINYNAS_____________________________ 25c.
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui____________ 50c.

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

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yna bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje _________________________________________________ 15c.

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

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ..
MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver

tė Jonas M. Širvintas . > '. —“-5QC-

BITININKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pečkaitis . ...... ............ 50c.

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

rašė Juozas V. Kovas. Kaina----- - ---- ------------------------------».------- 30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas—...... . .........10c.

EUCI1ARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis....15c.'

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir SpaliiĮ-ihėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys....25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavaicvičius; be ap- 
darij 75 centai, su apdarais----- ------------------------- —...........—....$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius__________
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko __ ____
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko. 
ŠIŲ NAKCELY_______ ________________________________
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_____________ __________ _
VAI Aš' PAKIRSČIAU_____________ i.'.______________
UŽ-ŠtLINGĖIĄ ~ ~ ---------- ---
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ________________________ __ __
LIGHO (latviška)_____________________________________

,50c.

.50c.

kęs 
gatai pareiškė,
Vilnių tik d-ro Basanavičiaus 
laidotuvėms- ir
vesti bet kokias politinio pobū
džio derybas. Bet lenkų veikė
jams primygtinai kartojant 
jau žinomas frazes apie intere
sų bendrumą ir reikalą užmegz
ti prekybos ir kultūros santy
kius. tačiau visai nutylint Vil
niaus klausimą, matyt, dėl to 
lietuvių delegatai pareiškė nu
sistatymą, kad iki santykių su
tvarkymo kelias esąs dar toli
mas. Be to, pažymėjo, kad tie, 
kurie iš tikrųjų nori susitarimo 
ir gero sugyvenimo visų Vil
niaus krašte gyvenančių tautų, 
turi pradėti darbą nuo pažini
mo ir įvertinimo tarpusavio 
kultūrinių vertybių ir suprati
mo teisingi] tautinių siekimų, 
nes be to bet kurios kalbos ir 
gražūs žodžiai neišjudina rei
kalo iš negyvo taško.

7------ r

ŠISTEMATIŠKAI STENGIA
SI LENKINTI PER 

MOKYKLAS
VILNIUS. Vilniaus kurato- 

t

rija tam tikru aplinkraščiu įsa
kė mokykloms, kur dėstomoji 
kalba ne lenku, Lenkijos isto
rijos dėstymą (lenku kalba) i- 
vesti jau pradedant nuo 1 kla
sės po 2 pamokas savaitėj. E.

25c.

____

it i- stogemis laikraštis ‘‘žvaigždė!

DABAR NE SENIAU

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

Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite taip:
D ARBININĖAŠ

366 West Btoadway South Boston, Mass.

spėriai iaUatvykę iT'Vai Šiivos 
lenkų politikai bandę išnaudo
ti pasitaikiusią progą politi
niams tikslams. Tačiau

vra
La

IR KAIRIARANKIAI 
REIKALINGI.

Prie bandymo radio lempučių rfia-
- žinos tik kairiarankiai tinka. Mary 

Ū^eisėr-iš Newark gavo šį darbą ir 
i dietą išbando. 30,000 lempučių.

Adresas: “Žvaigždė,” Tėvų Jė
zuitą Namai. Kaunas, ‘EiFhūafHa”

Tat ir visi, kas tik gyvas, pasi
rūpinkit, kad sušvistų ties jūsų pa-

- - -- w . w -- . , ,

X

4

p

X-

1

ird&thenės judėjimai.—’ Rytas”
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LENKAI KONCENTRUOJA 
KARIUOMENĘ

K patikimų Šaltiniu sužinojo
me kad prie demarkacijos lini- 

Varėnos rajone, lenkai 
Koncentravę tris savo 
ttpnienės pulkus.
Pastebėta manievriniai ka-

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS

VABALNINKAS. . Vasario 
16 d. miestelio gatve o jo iš gy
dytojo pik B. Ją pavijo va
žiuota pil. lnčiurienė. su kuria 
važiavo dar viena mergina, 
mergaičių ūkio mokyklos mo
kinė. lnčiurienė pakvietė p. B. 
sėsti. — pavėžinsianti. Įsėdo. 
Atvažiavo Į miestelį. Ties baž
nyčia nežinia nuo ko pasibaidė 
arklys ir šoko visu smarkumu 
atgal. Gatvė buvo labai slidi, 
važys trenkė į telefono stulpą, 
lnčiurienė. kuri sėdėjo viduty
je. likosi iš važio neišblokšta. 
p. Butėnienė, trenkta į sjulpą 
taip stipriai, kad’jai liko ;>er- 
laužtas dešinės kojos kaulas 
virš kelio ir sutripti tos pačios 
kojos pirštai, kurių du tuojau 
gj^lytojas .nupiovė. Smarkiai 
sutrenktos ir kitos kūno dalys.

Mokine, važiavusi ilhiuge li
ko nesužeista. Pagulėjusi kele
tą dienų nuo sutrenkimo pa
sveiko. -

D0VĄNĄJ&IEST0 
MŪZIEJUI

Kun. Tamulevičius iš Mažei
kių apskr. Pievėnų miestelio 
vasario 24 <1. dovanojo miesto 
muziejui Įdomų paveikslą, 
vaizduojantį pranciškonų vie
nuolyno ir vienuolių darbus. 
Pa veikslus išpjaustytas medy 
ir nudažytas Įvairiomis natūra
linėmis spalvomis. Darbas, ma
tyti, dailininko savamokslio. 
Yra užrašas, bet taip užteptas, 
kad vargiai ar pavyks išskai
tyti. Kilęs šis paveikslas kaip 
spėjama, iš Ukmergės apskri
ties ir senumo turi 300 su vir-’ 
šunį metų.

TII-IV ŠIMTMEČIŲ 
RADINYS

Na rūsiuose. Kelmės apskri- 
. rastas įdomus Bronzinių

daiktų radinys, kuris tarsi pa- 
pil <to anksčiau toje apylinkėje 
rastą rinkinį. Įdomu dar. kad 
prie vieno lavono rūstu daug į- 
domių daiktų, o prie kiti) nie
ko nerasta. Jie būsią iš 11T ar 
IV' šimtmečio. Radinį sudaro: 
apyfankiai. sagtys, apikaklės, 
špilkos ir tt. Viena sagtis už- 
tiktiCaiet su plonute aukso 
skardėte Be to. kaip ir fime 
ta kartą, rastas arklio dantis

LENKAI NORĖJĘ PASI
NAUDOTI PROGA PO

LITINIAMS TIKS
LAMS

VILNIUS. “Žvcie Ludu” 
rašo, kad pasikalbėjimuos su 
lietuvių delegatais į d-ro Basa
navičiaus laidotuves vietos ir

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

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to,-deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11, o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie- 
tuvos^veikėjo paveiksią. i

Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų, 
gaina priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap
tys.” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi.-eilių rin
kinį “Vakttto kaukės.” ‘* ■ ' *

“TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam snrinkti- 
sisųn penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

<4

metu 7 lt.!
gubai. Iiatfijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie 
tuvoje.

TO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
. ir trims mėnesiams 3 lt 75c. Užsieny dvi-

FO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.

teatrai
■ J

GILIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas__ 25c.
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas_______________________________________________ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą; parašė Seirijų Juozukas___________________________________35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis ______________________ 40c.
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas________________________________________10c.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas_30c.
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V.__________ _10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktųdrama. Vertė Jo

nas Tarvydas_________________________________________________ 10c.
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas____ 35c.
DRAMOS: 1) Germanai 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebuklas 

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas_____________________________ 65c
VAIKŲ TEATRAI: dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė ; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K., D. ir N__________ 15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas
_ našlaiŲs; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N_____________ __15c.

Veltui statysite bažnyčia^ 
j veltui rengsite misijas, kursite 
j mokyklas, darysite visokiom 
; HiŽies gerus darbus — visi jiV 
[ sų rūpesčiai eis niekais, jei ne- 
; mokėsite vartoti apsiginamojo 

ir puolamojo ginklo —• 
klktalildikot ■jįp*

Žmonių nuodėmes mes iš
rašome į metalą, o jų prakil
numą mes piešiame ant van
dens. — Shakespeare.

—v — 
j ’ Didžiausia Dievo Aažny&a
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Eina jau antri metai, kaip
Ui:.7TtrWHHi!i it“'

Lietuvoje veikia Sąjunga Vii- čiania y 
niui Vaduoti. Savo uždavinį ji* Kėš**c

tos reikalams, tad Sąjunga ver 
yra šauktis aukų iš ša-

yra nūstaeįu^i^yo įstatuose ir 
paskelbusi 1925 m. birželio 15 
d. atsisukime “Į Lietuvių tau-

. tą?’* ' ; J’1 . .

‘ ‘ Sąjungos uždavinys i— hen- i 
dru gyvu' dariau jm*jfi 'visus

* "* • A" * X* *2 *1 '
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• lietuvius, stiprinti jųjų meilę 
Vilniaus kraštui ir pasiryžimą 
jį atgauti—-remti Vilniaus kra
što lietuvius,.tautinį ir politi- 

—-nį jųjų veikimą, — ginti juos ir 
užtarti, skelbti visam pasauliui 
apie jųjų reikalus, skriaudas ir 
kančias, palaikyti ~ visu kuo 
kiekvieną darbą, kuris artins 
Vilniaus atvadavimą, remti 
kiekvieną organizaciją, kuri 
šiuo ar tuo būdu padeda vilnie
čiams gintis nuo okupantų Są
junga nesiriša su kuria politi
kos partija ar vienos kurios pa
saulėžiūros žmonėmis, bet eina 
į visą tautą, į visus lietuvius ar 
bus jie ar šiokios ar tokios, o 
kad ir jokios partijos, ir f visas 
organizacijas, šaukdama derin
ti stiprinti savo darbus žygius, 
kreipti juos Vilniaus linkui.” 
(“'Į Lietuvių tautą.”).

Svarbiausiu savo darbu šią 
valandą Sąjunga stato skyrių 
steigimą visoje Lietuvoje. Tie 

^skyriai turėtų netik suspiesti 
Vilniaus darbui labiausia susi
pratusią ir veikliausią visuo
menės dalį, bet-ir miniose pa
laikyti Vilniaus ugnelę.

Šiuo metu ji turi jau daugiau 
v kaip 30 skyrių. Skyrių darbui 

sutvirtinti ji aprūpina juos 
knygynėliais, kuriuose yra pa
rinktų raštų apie Vilnių, jo 
reikšmę . ir būdus jį atgauti. 
Per skyrius ji skleidžia atsi
šaukimus ir knygeles, kuriose 
stengiasi veikti į tautos jaus
mus ir protą. Skyrių darbui 
nustatyti ji padeda tam tikru 
instruktorių, kuris juos aplan
ko, kur reikia suragina darbui, 
ruošia paskaitas apie Vilnių ir 
Sąjungos uždavinius, patiria 
jų trūkumus ir šiaip jungia jų 
darbą su centro darbu.
Suprasdama, kaip svarbu Vil

nių vaduojant tinkamai jau
nuomenė išauklėti, Sąjunga 
stengiasi jai turėti Įtakos steig
dama jos kuopas ir sekcijas ir 
remdama jųjų veikimą. Karš
ta Sąjungos jaunuomenė nesi
tenkina vien tuo darbu, kuris 
skiriamas nepriklausomai Lie
tuvai,bet* seka ir okupuotosios 
Lietuvos gyvenimą ir remia 

t l’z-K

ginti juos ir

■ ■
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Niuo pat Sąjungos^ įsisteigi- 
IRO jątpaląiko Amerikos lietu
viai siųsdami jai aukų Vil
niaus darbui. ' ' '

JJelnaža pavienių' amerikie
čių lietuvių prisidėjo prie Są
jungos, siųsdami kad ir iiedi- 
deles aukas Vilniaus vadavimo 
reikalui; ištisą eilė Amerikos 
lietuvių organizacijų ir laikinų 
komitetų iš tolimos užjūrės 
duosniai parėmė Vilniaus va- 
davimo darbą. Neturėdama ga- 
limybės šiame atsišaukime dė
kingai paminėti visus aukoto
jus, Sąjungos Valdybą, pamini 
bent šias organizacijas; pažy
mėjusias savo karštą Vilniaus 
meilę didesnėmis aukomis: 1. 
Iš Mt. Carmel, Pa. “Lietuvių 
Dienos” Prezidentas p. Št. 
Petruškevičius surinktų aukų 
12,095 litų, 2. Kun. A. Vasys 
surinktų "VVorcestery aukų 41.- 
36 lit., 3. p. J. K. Domeika 2,- 
537.50 lit., 4. Newarko, N. J. 
Vilniaus Vadavimo Komitetas 
886.30 lt., 5. Kewanee Lietuvių 
kolonija 770 lit., 6. Rochesterio 
Vilniaus Vadavimo kuopa 750 
lit., 7. Kun. J. Petrauskis su
rinktų tarp lietuvių Mossende 
572.88 lit., Brooklyno Liet. Ka
talikų Federacija 440 lit., 9. 
Clevelando Liet. Kat. Draugijų 
Sąryšis 614.50 lit., 10. Kun. I. 
Kelmelis surinkti} Šv. Trejybės 
parapijoje Newark, N. J. 300 li
tų, 11. "VVestfield’o, Mass. Są
ryšio Komitetas 250 lit., 12. P. 
Grigaliūnas 207 lit., 13. kun. P. 
Daniūnas surinktų LRKSA. 
apskričio suvažiavime 111 lit. 
ir daug kitų.

Šiuo savo raštu prisiminda
ma Jums, Broliai Amerikiečiai, 
Sąjunga yra tikra, jog jūs dar 
uoliau remsite Sąjungos darbą. 
Sąjungos lėšos baigiasi, be jų 
ji neįstengs įvykinti daugelio 
sumanytų darbų, drąsiai tadi ji 
kreipiasi į Jus, Broliai, šauki
mu :

Padėkite!

Padėkite mums toliau varyti 
ir gilinti pradėtąjį darbą, siųs
dami savo kad ir mažiausias 
aukas, sudarydami tam reika
lui jūsų kolonijose rinkliavas, 
loterijas, vakarus. Rašykitės 
Vilniui vaduoti Sąjungon na
riais, pasižadėdami mokėki me
tinio mokesnio kiek kas galite. 
Tuo paremsite mus ne tik ma-

______jgĮjįąij^i. be^jr moraliai.
Tos- jaunuomenės pSšfengdmi^
tūkstančiai vadovėlių ir šiaip 
knygų pasiekia okupuotąją 
Lietuvą ir padeda jai lietuvių 
tautinę dvasią tvirtinti.

Žymią dalį savo darbų Są
junga atlieka be kokių išlaidų, 
vien tik savo narių pasiryžimu 
ir veiklumu. Tačiau yra darbų,

j-
t
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kurie reikalingi materialinės 
paramos: raštų leidimas, oku
puotosios Lietuvos lietuvių 
darbo palaikymas, ,jij įstaigų 
rėmimas, neįmanomi neski
riant tam lėšų. Veikimui pa
laikyti ir išplėsti Sąjunga yra 
priversta, kad ir susidėjusi su 
kita organizacija (Lietuvių 
Bailės Draugija) turėti nedido- 

-lęLbustinę, reikalų vedėją ir ke
liaujantį per skyrius instruk
torių. Visiems reikalartiš Są
jungos nariai sumoka nario 
mokesni, kiekvieno sau laisvai 
nustatytą. Surinktų tno būdei 
lėšų, žinoma, neužtenka Sąjun- 
gos veikimui praplėsti bent 
tiek, kiek jis šiuo metu nusi
statęs. Nariai dažniausiai ne
turtingi (ar daug Lietuvoje v- 
ra turtingi? lietuvių?) — be to, 

— įvairiomis rinkliavomis ap- 
kfauti nepabaigiamiems tpu-

v. - »
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Jie pasitikėjo^liauJ^vardu 

irvj’ri

. Nenuošį 
kai nerims 
kalavę':

♦ y- . » r * *
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duotųjų- iyįų ’yH T^l f 
bankas, 'arba, tiksliau sakant, 
Valstybes Žemės Bankas, orga
nizuotas ' buvusio Klaipėdos

f

e pajmin-,

toji‘byla yra 
kįd jįbūtmaipri^osL  ̂
jajna, o tačiau Jikviduoti ji ne 
taip yrą lengva. Mat, nežinią, 
kas neša moralę atsakomybę 
už milijoną Titų, kurį J. Žilius 
buvo sukėlęs Amerikoje, tam 
žemės bankui: ar patsai Žilius 
su, savo kolegomis iš |o banko 
direktoriato, ar Lietuvos vy- 
riatfšybė. Mat, rodos, 1019 me
tais ministeris pirm. p. Galva
nauskas išdavė ponui Žiliui 
oficialų raštą, įgaliojantį jį, 
Žilių, kelti Amerikos išeivijoje 
minėtam bankui kapitalą. P. 
Žilius tą uždavinį atliko, bet 
banko neįkūrė, nes, viena, vy
riausybė buvo jam netrukus 
uždėjusi kitą pareigą: pardavi
nėti Amerikoje paskolos bo
nus; antra, pačioje Lietuvoje 
atsirado netikėtų ir tai didelių 
kliūčių tam bankui įsikurti — 
iš pusės privačių bankininkų. 
Patsai p. Žiliaus sukeltasai ka
pitalas netruko sutirpti priva
čiuose bankuose ir garlaivių 
bendrovėje, pačiam p. Žiliui tą 
kapitalą menkai teprižiūrint, 
gi vyriausybei visai jo neglo- 
bojant ir juo nesirūpinant.

Tačiau byla reikia likviduoti 
ir tai garbingai likviduoti. To 
banko šėrininkai (pajininkai), 
beveik visi darbo žmonės, ta- 
čiau dūlėti Lietuvos mylėtojai, 
kurie dar laisvei tebebrekštant, 
suprato ir atjautė tą Lietuvos 
pagrindinį reikalą. Jų buvo a- 
pie 1000 žmonių. ' Buvo jų tar
pe ir tokių,, kurie įdėjo tan 
bankan visus savo pinigus

• r ' i » '

i t ■ M. Gustaitis
- i

Ar tu buvai kada Mikyčluos? 
Jei nori kaimą pamatyti, 
Viensėdija pasgrožėti, 
Užeik ant Trako piliakalnio, 
Pasižvalgyk gamtos vaizdyne. 
Antai iš tolo akį veria 
Vainikas medžių ir krūmokš

nių 
Supąs aplinkui visą kaimą, 
Sodyboms tankiai nusodintą, 
Kurias dabina sodų sodai 
Ir palangėms darželiai rūtų. 
O ten visu medyno šonu 
Liūliuoja ežeras Prepuntų 
Su, dviem salom, kur kitą kartą 
Užburtas dvaro buvo rūmas, 
Su sausuma sujungtas tiltu,*®) 
Kaip kad ženklai ligšiol bero- 

dą.
Viduryje sodžiaus žaliuoja 
Žymiausia aplinkos vietelė, 
Kur kitados gyveno Mikas***) 
Rūstus apygardos valdovas. 
Jis mėgo gerti ulevoti 
Tad greitai turtą išaikvojo 
Ir pasiskubino kapuosna. 
Miškai ir žemė atiteko 
Aplinkiniams baudžiaunin

kams,
Kurie dabar, laisvos šalies 
Laisvi piliečiai, juos tebvaldo, 
Nuo pirmo savo pono vardo - 
Vadindami save Mikyčiais.

♦) fiventažerio valsčiuje kaimas — 
viensčdija, turis apie šimtą ūkią, išsi
šakojęs i tris dalis: sodžtą, paežerinę 

pėtnJKnę liniją. <
Kai kas iš Prepuntų ežero bei 

Nors banko direktoriai ir išda- i dvaro vardą iš lotyniško žodžio pons 
vė vėliau visiems akcininkams Meškauskas^”

je” stengėsi apginti vyriausy
bės tuo klausimu užimtą pozi
ciją ir suversti, visą kaltę ant p.\ 
Žibaus pečių, kodėl, girdi, jisai 
nepridabojęs surinktų pinigų.

Jeigu p. Žilius buvo kaltas 
tų pinigų pražudyme, tai vy
riausybė, jį įgaliojusi, rodos, 
privalėjo traukti p. Žilių atsa
komybėn, juo labiau, kad p. Ži
lius yra gana pasiturintis žmo
gus.

Tačiau to nebuvo padaryta. 
Bene už poros mėnesių po ano 
minėtojo ‘^Lietuvoje” straips
nio, p. Žilius buvo paskirtas 
Klaipėdos krašto gubernato
riam.

Aišku, kaip tokie faktai ga
lėjo veikt mūsų išeivijos pa
triotinius jausmus.

Nebe pirmą sykį ir aš, že
miau pasirašęs, tą klausimą 
spaudoje keliu, dėl to kad esu 
šiton bylon įveltas labai skau
džiu būdu. Tarpe' entuziastin
gai pritariusiųį minėto banko 
idėjai buvau ir ašf' Gyvenda
mas tuomet Bostone ir turėda
mas, nemažo pasitikėjimo te
nykščių lietuvių tarpe, aš ragi
nau lietuvius dėtis į tą banką 
ir vien tik per mano rankas į 
jį įplaukė apie 10,000 dolv Iš 
tų, kurie per mano rankas da- 
vėpinigus,. gaunu nemaža laiš
kų su teisėtais nusiskundimais.

t.

■į- 
I

» •?. *
— Klausimas turi būti išrištas. 

To reikalauja mūsų valstybės 
garbė,-to reikalauja teisingu?- 
mas, to reikalauja ir kratšo re- 

’ * ’*ojeJ
nėšis

jų akcijas, tačiau šie^neturėda-’ 
nu ko nusitverti, kimba ir į ma-1 
ne. Tai ^primenu "dėl’to, kad I 

$6 dol.)> x įatkartotin|
^va-r^jrl tuo-klausimu baldei kėlimą. .? Į

i
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Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti pataria? 
pagerinimui jos žinojimo atlijdnėjsnt pareigas kaipo Beimiato* 
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ' 

rie bus indcanųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

.• v;
f

Virimo Receptas - '
Piene randasi mineralai reika

lingi kaulų ir - dantų tvirtumui. 
Tas reiškia pieną, o ne Smetoną. 
Todėl protinga yra pratint vaikus 
mėgt pieną vietoj tik Smetonos. 
Duokit vaikams pieno su kožnu 
valgiu kaipo gėrimą arba su grū
dais ar zupėsc, sose ir pudinguo
se. Jeigu pagaminsit vaikams šo
kolado gėrimą su pienu, pamaty
sit, kad jie išgers dusyk tiek pieno 
kasdien. Sekantis receptas paro
do kaip padaryt maistingą ir ne
brangų, bet skanų gėrimą. Pradė- 
kit daryt jį šiandien.

Karštas šokoladas
puodukai--evaporat ed pieno 
šaukštai cocoa 
puodukai vandens t

drus-

3
6
3
6 šaukštai cukraus
1-aštuntdalis šaukštuko 

kos.

Sumaišyk pieną ir vandeni ir 

sumaišyk kokoa ir cukrų ir dadėk 
šalto vandenio, kad būtų lengva

■•vrp

Kuomet plauji savo pkw» 
jeigu dadėsi biskį lemono ak; 
mo. tas apsaugos plaukus nuo 
limo.

Po išmažgojimo plonų lini 
geriausia išgręžt juos' railktrtttr

Išvalymui avies odos piratinei^ 
sudėk į indą su gazolinu, trakiai: 
indą kratant. Kada išrodya, jog1 

Į išsivalė, išplauk kitame gazoliną 
inde.

Grožės Patarimai
, |3

Užlaikyk rankas gražiai, kad 
rodytų jaunos; reikia tik biake^j 
laiko ir užžiurėjimo. NaudojfaM^ 
guminių pirštinių mazgojant W 
dus ir valant namus sutaupo rat^ 

I ką valymo darbą, bet jeigu joa 
i ra užmauda, tai pripildyk 
panages ir virš nagų su eoM 
cream. Nemazgok indų labai karik 
tame vandeny su stipriu mmhb 
Naudok tik tiek karšto vandfltDV

užkaisk iki pradės virt. Tuo tarpu kiek rcikia ištirpinimui tyro mui^
lo, paskui atmiešk su šaltu. Pa«. 
prastas lcmonas yra pirma pagd*.

siųstasis Lietuvon Jūsų kiek
vienas doleris pasididina de- 
šimteriopail—Tat ir Jūsų auka 
bus dešimteriopai mums bran
gi ir bendram Tautos darbui 
naudinga. Žemiau padėtieji Są
jungos Vykdomojo Komiteto 
narių parašai laiduoja Jums 
tikslingą Jūsų aukų naudoji
mą: pasirašytieji yra viši vil
niečiai, kuriems Vilniaus rei
kalas yra ypatingai brangus, o 
jų tarpe yra žmonių ir'labai 
jums žinomų. Aukas siųskite 
Sąjungos adresu (Kaunas, 
Laisvės Al. Nr. 61), jas pirmi
ninko, jo pavaduotojo af iždi
ninko vardu. Kiekviena auka 
bus tuopjau pakvituota._____

Kaunas, 1927 m. vasario mėn.
21 d. ' ,

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Vyktlom. Komitetas:

Pirmininkas Prof. Mykolas 
Biržiška; Pavaduotojas Kan. 
Juoz. Tumas, Iždininkas prof. 
Zigmas Žemaitis, Sekretorius 
Tadas Aleknavičius; Nariai: 
dail. A. Žmuidzinavičius, vil
niečiai: saud. J, Kapsu, stud. J. 
čiburas, stud. M. Knbfliutl,

i nrtud. J. Konldds. '

košelė. Dapilk gana verdančio pic- ba nuo visokių piamų ant rank^, 
no, kad koka ir cukrus lengvai j. ... ... v*piltasi. Pilk raiSinį i verdanti pie- 0 moa<"į ir.”<
na ir lai paverda kelias minutas. Icrcktnų ir nagų valytojų viml ltlin^ 
Nuimk nuo ugnies ir suplak smar- krautuvėse. Svarbu yra tik regtt* 
kiai su kiaušinio plaktuvų (suka-• bariai užžiurėti rankas ir nagut ' 
m u). Tas neduos užsidėt ant vir-1 Atminkit, kad kaip rankos parode 
šaus plėvei. Dadėk vanilos ir' budj ir papro(Hus, jos taip pat 
duok su šaukštuku marsmaloiv , .. . *Smetonos ant viršaus. | parodo praėjusius metus.

Virtuvės Patarimai
Rcikia būt-atsargiai renkantis .

pajų lėkštes. Parinkit tokias, ku- nai įdėjo straipsnį apie reikteą 
rios neiškilę per vidurį, nes pajus valgio ir saulės šviesos dantinga 
bus išsivertęs per vidurį. Geras Išvados tyrinėjimo vaikų dantų 
pajus čajus yra storas, nežiūrint patvirtina teoriją, kad rupesnį 

valgių naudotojai tun geras aĮBy* 
,tis, o minkštų valatų^TT* 
prastus. Vanduo jrgi sak 
reikšmės ant danių, kietas vanekta 
yra naudingesris dantims, 
tai, kurie rekomenduojama yrą 
lenų ir čielų /viešių duonos, y^ 
tingai plutos. Šios gentkartės rai>' 
kams aiškir ima, jog plutos pada* 
rys tvirtus dantis, o ne garbinime, 
tus plaukus. Lygios svarbos yrą

kūrėjo vidaus pripildymo dalykai 
butu. " ■

r • fr1
Kepant pajus,niekad netęsk pa

jų lukštų užpildymui lėkštės, nes 
lukštas trauksis kepant ir iškreips 
pajaus formą. Jeigu iškočiotas 
blynas neužtenka uždengimui lėk
štės, geriau kraštus da'lipyt mažes
niais šmotais. Jie sukeps j krūvą.

Naminiai Pasigelbčjimai

Išėmimui jodino plėtmų nuo kau- _
Io, padengk plėtmą fsu kepamu irreguliaris egzaminavimas <j 
pauderiu sušlapytu biskiu šalto pas dentistą, taip kad dantjs 
vandenio. Tegul uždžiusta, paskui pilnai švariai užlaikomi ir 
nutrink. : '

Ypatiška Sveikata
Vienas medikalis žurnalas

s
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sulaikoma bent koks gedimas. * J

Vy-j 
uBirdžiai pa- J 

vai Jėzuitai |

» avMUuo gyvauni* nrai irt
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gaut kavą, kurį 
butų tikra kava

1GERA kava sudaro valgį. O Borden’s | 
Pasaldytas Kondensuotas Pienas padaro 
gerą puodelį kavos dar geresniu.

den’s Pasaldytu Kondensuotu Pienu, varto
jant rusi kurią mes čia vaizduojame, tuomet ’ 
jūs vartojate pieną kuris duoda netik riebumą 
jūsų kavai, bet tikrenybėje iškelia aikštėn tą 
gerą, patenkinantį kavos kvapsnį—kuris pasi
rodo kada tik vartojama tinkami sukeptos ka
vos ir padaro ją kaip reikia.

t

Dar toliau, tamsta atrasi kad Borden’s Pasaldytas 
Kondensuotas Pienas labai ekonominis. Vienas 
kenas eis taip toli saldinant ir tirštinant, kaip kad 
pnskvortė Smetonos ir svaras cukro.

Taupykite Leibelins Dėl Brangių Dovanų
Kiekviena* Borden Leibelis kaip atvaizduota turi didele premi
jų vertę. Atlankykite drtimiausią premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabriniu daiktu, lėkščių, laikrodžiu ir 
daugelj pn Iki austų dalyką DYKAI tik su Borden lelbellals-nuo 
šios rnSie* Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk taupyt leibe- 
TIus šiandien. TaBista džiaugsies. Jei patoginn. reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premiju-

■ : ‘ K . • '

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

Krttie PRF.MIJV KRAUTUVF.S

FAIX RIVER, Maaa. BRIDOEPORT. Ct PROVIDENCE, R.I. 
14—3-rd Street . 105 Congreae Št. 49 Aborn Street
arti Bedford St . arti Main Street arti Waahington St.

*? . »
1 »

THE BORDEN OOMPANY. BORDEN BLDG-, NEW TORE

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Šiandien pradėk taupyti leibelius nuo Standard ir Challenge pieno dd ta 

gių premijų. Tai yra pienas, kokio jų s reikalaujat jūsų virtuvėje padaryt 
įvairių valgių.

SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE
- IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS IS LIETUVOS PA-_ 

VĖIKSLUOTĄ DVASINIO TŪRINIO LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĮ” | 

“žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi- " 
nio turinio paveikslų, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. ’

“Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 
katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 

• ^tūkstančiai pasišventusių katalikų* misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt * -

“Žvaigždė”Švenj 
švęstas ,1 *-Ją
Kauna ;

r"

- v

•r

."■■■r ’
“Žvaigždės kaina metams — 10 litų, o pfaita 

vo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 Ii-.
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MlNlSTERiy KABINETO DEKLARACIJA
Skaityta Seime 1927 m. vasario 25 d.

4 4 taip, kaip buvo para
šyta?’ Alba vėl, korespon
dentas išvadina nepatinka
mą sau žmogų bedieviu, ar 
laisvamaniu. Ir vėl protes-

i U-t o

MhitA ros KAlfi/- ■ 

\letam? ............
>«J. . n įpyllnk&M“

...................  $4-50
<um! -uburte .........................$4.»'
oHUitrle*. yearly .$5.50

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass.

Tclephone South Boston 0620

.M-
»

L.^7 , n , Į. .. ■ _ , ■ „ ■■

Angliakasių Streikas
r

- v Kaip ir galima buvo tikėtis, angliakasių unijos derybos su 
ijomis nedavė teigiamų rezultatų. Balandžio 1-mą pa- 

igė Jackscnvilles sutartis ir, nepadarius naujos sutarties, 
veiktų ir toliau, angliakasiai nepanorėjo nusileisti 

Streikas teliečia tik minkštųjų anglių kasyklas, ir tai tik tą jų 
M kur darbininkai yra suorganizuoti į unijas. Kietųjų anglių 
angliakasiai yra visi organizuoti, todėl jiems lengviau yra lai- 

streikas. Minkštųjų gi anglių kasyklose didelė darbinin
kų dalis yra neorganizuoti. Jų padėtis yra sunki. Kompanijos 

būdu neįsileidžia unijų organizatorių. Laikas nuo laiko 
iškyla aikštėn, kad kompanijos tenai yra tikri viduramžiniai 
baronai: tiktai jų pakalikai patenk į policijantus ir į teisėjus, 

tenai neva rinkimai, bet tik kompanijoms tinkami žmonės 
teturi galimybės būti išrinktais. Yra ten buvę atsitikimų, kad 
bet New Yorko laikraščių reporterius patupdydavo į kalėjimą, 

anijoms nerūpėjo net galingųjų New Yorko laikraščių 
taip galingos ios jaučiasi. '

Antradienis,

PešKės Namie “^•^-į|Koperatonu daną 
i į a. i * i»•*.
. ‘‘D-ko ’’ Redakcijos atsi- * 

saūkim&?‘ :--------- 1
laivo balsas šaukiančio ty
ruose. Gauname visokių pa
tarimų: labai gerų ir nie
kam netikusių. Ačiū už vi
sus. Dabai- mes duosime pa
tarimų* savo koresponden
tams. Mes nenorime peštu- 
kiškų korespondencijų ir jų 
“D-k e” netalpinsime. Labai 
čia kam rūpi, ką Baltras 
mano apie Raulą, arba Rau- 
Įas apie Baltrą. Galite savo 
kolonijoje ant vietos į akis, 
pasakyti, ką manote'apie 
kits kitą—ir užbaigtas kriu
kis. Jei neturi drąsos pa
sakyti į akis, tai nebandyk 
pasislėpęs po slapyvarde sa
kyti to per “D-ką.” Ne- 
spauzdinsime—nori pyk, no
ri ne pyk.

Daugiausia ‘ ‘ kritikų ’ ’ gau
name apie įvairių teatrų ir 
koncertų dalyvius. Nėra 
abejonės, kad sveika yra pa
kritikuoti nevykusiai pro
gramą išpildžiusius; tik vi
sa nelaimė, kad daug turime 
“kritikų,” bet mažai kriti-

Šiame “D-ko” numęry tel- 
tenka pakelti Redakcijai. To pa Kopei-atyvėš J. V. Lygos 
daugiau prie šįos Redakci- pranešimas apie kursų ko-

peratyvų vedėjams atidary
mą. Patariame jį perskai
tyti visiems, kurie turi gali- 

tik tuomet, jei koresponden- įnybės kursais pasinaudoti, 
ypač tose kolonijose, kui* y- 
ra koperatyvai.

Lietuviams, bent Boston’o 
apylinkėje, su koperatyvais 
nesiseka. Buvo jų pridygę 

rkaip grybų ir greitai kaip 
grybai prapuolė. Gerų no
rų ir entuziazmo netrūko, 
bet tas ne daug tegelbėjo. 
Beveik tuo pačiu laiku, kaip 
ir lietuviai, pradėjo finai 
tverti savo koperatyvus. Jie 
netik gerai gyvuoja, bet kas
kart labiau įsigali.

Kodėl toks skirtumas tarp^ 
lietuvių ir finų ? Mes bandė
me tverti ir palaikyti savo 
koperatyvus gerais norais ir 
svajonėmis; finai-gi tuo tar
pu dirbo ir mokinosi. Ir da
bar pažįstame save ir juos 
iš vaisių, kokius mūsų ir jų 
koperatyvai išdavė. Mes ne
turime kuo pasididžiuoti.

Svarbiausias asmuo kope- 
ratyve yra jos vedėjas. Jei 
jis yra susipratęs, prityręs 
koperatorius, supranta ko- 
peratyvės krautuvės vedimą 
— galima tikėtis geni pa
sekmių.

Taigi būtų labai gerai, 
kad, kur tik yra koperaty
vai rytinėse valstijose, visur 
būtų prityręs vedėjas-Įnena- 
džeiius.~Koperatyvės Lygos 
kursai čia daug pagelbės.

jos “D-ke” ne 
lies kritikos i
Redakciją skyriuje ir -tai

eįs. .‘Asmeni
ms Laiškų į

_ ____  .. tini, tikrai dalyką suprantan-
' Aiškus daiktas, kad tos kompanijos, kurht-riarbini nkafys- čių ir mokančių nurodyti' 

nedateklius be tulžies. Pa
prastai “kritikas” peikia 
dėlto, kad jam nepatinka 
pats asmuo, ne jo lošimas 
ar dainavimas. Iš to kyla 
protestai ir begaliniai gin
čai. - Jei Redakcija išmeta 
iš korespondencijos asme
niškumus, tai koresponden-

I& organizuoti, deda visas pastangas, kad unijas suardžius.Ypač 
inka taip vadinamas check off, t. y. sistema sulyg 
panija; išmokėdama darbininkui algą, yra verčiama 

atskaityti unijai priklausančias duokles ir perduoti jas unijai. 
Kaip paprastai streikai, taip ir šis streikas, žinoma, dau

giausia darbininkams padarys skriaudos. Kompanijos yra ge
ni prie jo prisirengusios. Sulyg valdžios apskaitliavimų miriš- 

- tą anglių esą dabar prikasta tarp 75 ir 80 milijonų tonų. Be 
to dar neunijistų kasyklos dirba visu įtempimu. Taip pat dir
bą ir kietųjų anglių kasyklos.

Kas gi tad Ueka 1 ’ ‘ '
ijų norams? Aišku, kad apie tai negali būti kal-

heka v3?“’ T Strea?T-L^i’ |tas koUoja Redakciją, -kam
* x*v**»ms? Aišku, kad apie tai negali būti kai- ,
angliakasiams telieka tik vienas dalykas: dėti iūepatalpiiM> korespondenci- 

istangas, kad kiek galima greičiau suorganizavus dar iios 
tus mainierius. Bet ir tas bus tik laikina priemo

lį Angliakasių nelaimės ir bedarbe gludi tame, kad kasyklų, 
if- mainierių yra visu trečdaliu perdaug. Kaip tai prašalinus, 
dabar sunku pasakyti. Kapitalistai ir kapitalistukai never
čiami savo mainų neuždarys. Valdžia irgi vargiai kuomet i šį 
reikalą įsikiš. Tuotarpu kenčia mainieriai ir anglių vartotojai, 

. ūglių kainos kyla ir kyla.
Yra išeitis, bet tuotarpu mažai kas ją temato ir, kiek ži- 

noma, niekas šioj sryty dar nėra pradėjęs darbo—tai vartotoją 
koperacija. Ilgas tai darbas, bet vienintelė išeitis. Klausimas 

: bus išrištas, kuomet vartotojai ims koperatyviai pirkti anglis, 
kuomet koperatyvos susiburs į sąjungas ir įgys anglių aksyklu. 
Kol tas įvyks, nuolat turėsime streikus,-lokautus, ar kaip ten 
kitaip juos nevadinsime, nebent anglys išeis iš mados ir įpyku
si publika ims vartoti aliejų ar elektrą. Tai pamatę gal ir ang
lių baronai pradės atsipeikėti Darbininkai ir vartotojai galėtu 
dėl jų pasikarti—jiems doleriai terūpi.

tas pasirašys savo tikrą var
dą ir pavardę ir paduos ^ant
rašą. / !

Slapyvarde tįsdu, jei ^e- 
ko neužgauni asmeniškai, 
jei ką giri, arba jei kriti- 
kuoji ar pašiepi kokį blogą 
apsireiškimą nepaliesdamas 
jokio atskiro asmens. Taip 
pa v. Aitvaras pašiepia riau- 
šias keliančius parapijomis, 
vadindamas juos suklebonė- 
jusiais parapijomis; taip 
jis pajuokia apsileidėlius, 
Molio Motiejus, vadindamas 
juos vaikščiojančiais, . /val
gančiais, geriančiais ir mie
gančiais; kelmais. Aitvaras 
savo pašiepiančiomis kriti
komis nė ištolo asmenų ne
užgauna, jokios aliuzijos ne
daro prie atskilų asmenų. 
Užtat su Aitvaru nepasigin
čysi, neprisipažinęs, kad esi, 
sakysim, Molio Motiejus, 
parapijinis peštukas, ar kas 
kitas, iš ko jis juokiasi, nes 
jis nė į vieną pirštu ne nuro
do, juokiasi lygiai iš visų, 
kurie vra to užsitarnavę. Čia•• •" 
slapyvarde vietoje. .

Rimta kritika—kaip mū
sų idėjinių priešų, taip ir 
mūsų pačių ydų — yra būti
nai reikalinga; taip pat ir 
sveika pašaipa. Joms “Dar
bininko” skiltys visuomet 
atdaros, bet peštukizmui vie
tos nebus.

Vienas iš didžiausių orinių mi Įzinų Be 
spėkų, sutaisytas su trimis Bristo io Jupit 
žinais, pastatytas skristi Imperišk u vieške 
tarpe Anglijos ir Indijos per Egi ptą, P: 
Persiją.

KOPERATYVŲ VED1
Amerikos Koperatyvės Lygos 

Be to < 
dyta, 1 
tyvai < 
pielink 
nania i 
tina k<

Užsi 
pe tur 
kiečių 
darbui 
vietas.

Vari 
kaling 
vadų, 
ineriki 
bet tvi 
mas v 
gautis 
las va 
pažab<

Koperatvvės Lygos eenti ali
nis ofisas nuolatos gauna pa
reikalavimų: “Mums tuojau 
reikalingas, geras - koperat\vos 
vedėjas. ” “ Malonėkit prisiųs
ti kandidatų į koperatvvos ve
dėjus vardus.” “Ar galite 
mums nurodyti žmogų, kurs 
būtų netik sugabjis krautuvės 
vedėjas, bet ir susipratęs ko]X)- 
ratorins?” ___

Tokie ir tiems panašūs atsi
šaukimai privertė Rytinių Val
stijų • Koperatyv ų Sąjungos 
Distriktą parūpinti reikalingų 
lėšų ir įsteigti mokyklą ko- 
peratyvij vedėjų rengimui. Ši 
mokykla bus New Yorke ir 
kursas tęsis nuo Bal. 18 iki 
Gėg. 28. Prityrę veteranai ko- 
peracijds darbuotojai bus in
struktoriais. Tenai bus dėsto
ma: Koperacijos istorija ir 
principai; koperątvvų tvarky
mas ir administracija; kopera- 
tyvų knvgvedystė. ‘ Bus tam 
tikrų paskaitų apie.problemas 

Važiuokite į juos, jei kas gaminimo, distribucijos, taksa- 
_ » ; vinie, kredito, garsinimo ir k.

Ši mo 
panaši 
lis ir 
mos s 
rius, < 
matini 
Europ 
nauja 
varto!

IX* • •Kinai ir

VIDAUS TVARKA
■ (Tęsinys) ,

Šie-dėsniai bendri valstybiniam aparatui, iš
skyrus kariuomenę ir teismą, kur yra ir turi būti 
savitumų. Niekas tiek neturi nuopelnų sudarant 
ir ginant nepriklausomą Lietuvą, kiek kariuo
menė. Ji įsikūrė 1918 m. gale, kai svetimos ban
gos grėsė nuskandinti amžinai Lietuvą. Be gin
klų, be drabužių, be maisto, mūsų kariuomenė 
susidėjusi tada išimtinai iš savanorių, jaunoji

| ' Paskutinėmis žiniomis Anglijos ministerių kabinetas nu-
Itaręs pasiųsti kantoniečiams ultimatumą, kad jųjų kariuomenė 

liautųsi užpuldinėjus europiečius ir nenaikintų jų nuosavybės. 
Jei kantoniečiai elgsis ir toliau, kaip kad lig šiolei, Anglija pa
vartosianti griežtu priemonių. Anglijos užsienių ministerija 
veda tuo reikalu pertrakcijas su kitomis valstybėmis ir bando 

| Prikalbinti kitas valstybes, kad pasirašytų po ultimatumu. 
> Tenka paabejoti, kad kitos valstybės pristotų ant Anglijos pa

siūlymo, nes nei viena jų nenori įsipykti kantoniečiams, Į ku- 
“ ’ rankas matomai pateks visos Kinijos valdžia: visos valsty- 

non turėti kiniečių prielankumą, kad, naminiam karui pa
galima būtų vesti prekybą su Kinais. Be to kitos val- 

tiek interesuotos Kinuose, kaip Anglija.
Kaip toli ketina eiti Anglija, sunku tuotarpu spėti. Vis 

., -P vargiai ji panorės kariauti: viena dėlto, kad Anglijos vie- 
į loji opinija, kapitalistus gal išskyrus, be abejo būtų tam griež- 

iešinga, o iš kitos pusės anglai nepanorės užtraukti ant 
amžiną Kinų nacionalistų neapykantą. Tiesa, Anglija 
i apsidirbtų su Kai-šeko armijomis, neš militariniu 
u jos nėra galingos. Jos ligšiol apgalėdavo savo priešus 

tiek ginklu, kiek propoganda. Pats Kai-Šek yra pareiškęs 
tams, kad jis siunčia pirm armijos ne kareivius, 

jpt propogandistus, o paskui jau lengvai apsidirba su savo prie- 
Taigi ne kantoniečių armijų galybė daro Europos vaisty

ta atsargiomis, bet atbundančios milžiniškos tautos nusistaty
mas daugiau nebūti pasaulio tautų ir tautelių pastumdėle.
- Kaižek norėtų, kad svetimų šalių laivynai pasitrauktų iš 
iuchajaus, nes tas, girdi, tik erzina kiniečius ir dar labiau 

nustato prieš svetimšalius. Iš to tik esą didesnio pavo
jaus europiečiams ir amerikiečiams gyvenantiems Kinuose; sve- 

apsaugosiančios kantoniečių armijos. Tam galima 
Ifitų patikėti, jei ne Rusijos bolševikų intrigos. Sovietams rūpi 
ta galint sukirmyti kiniečius su Amerikos ir Europos valsty-

padarė stebuklus: dabar esamoji nepriklausoma 
Lietuvos dalis buvo jau apginta. Prasidėjusi 
kurtis mūsų kariuomenė apsupta buvo griaunan
čios bolševizmo dvasios, kuri nepripažino jokios 
drausmes, jokių laipsnių tarpu kariškių,- Jaut
ri jaunų mūsų kariškių siela pajuto,' kadčiainir- * 
tinas yra pavojus ir kariuomenei ir visam kraš
tui. Taigi drausmė pradėjo stiprėt kariuomenė
je ne įsakymais kurių anais laikais niekasncpa- 
Įėjo priversti pildyti, bet vidujiniu pačių kariš
kių reikalavimu. Tokį drausmingumą įnešinejo 
miksų kariuomenė ir į kitas valstybinio gyveni
mo sritis. Visoje Lietuvoje įvesti karo komen
dantai per kuriuos apskrityse panaikinti plėši
kai, grąžinta ii; palaikyta rimtis, be kurios jo
kių kitų įstaigų veikimas nebūtų buvęs galimas.

Begindama Lietuvą iš oro ir prisidėdama 
prie jos tvarkymo iš vidaus, kariuomenė nesiki
šo vidaus politikose. Ji stovėjo visos nepriklau
somos Lietuvos sargyboje, neieškodavo jokių sau 
gerybių. Kai ji tylėjo pati apie save, tai kiti jos 
reikalais mažai tesirūpino. Sakysime savano
riams kariškiams laivo žadėta duoti žemės kurią 
jie gynė savo krauju nuo priešų bet prižadas ne
buvo laikomas. Toli gražu ne visi savanoriai, ku
rie prašė, gavo žemės. Buvo dar liūdnesnių da
lykų: iš savanorių buvo, kai-kųr žemė atimta -irT.. .... .... ...........atribota kūrtAis Shiai det&rir&i|it 

žemės. Taigi valdžia st<
t

J V

bes tarnyboje. Vengdami stojimo į politines par
tijas, kurių parėmimas-iuilemdavo vietos gavi
mą, jie negalėjo gauti jokios vietos/ Dabartinė 
valdžia laikysis šiuo žvilgsniu priešingos politi
kos — pirmenybę kaip tik kariškiams. Tuo bus 
tik atlyginami nuopelnai prieš Tėvynę, 1x4. ir 
patraukiami gabesnieji jaunikaičiai" stoti karo 
mokyklon. ' '■

Konkrečiai, teks Vvriausvbei artimesniu lai-
7 V V

ku peržiūrėti karinės prievoles įstatymus. Esant 
daugiau nei reikia tinkamų kariuomenei jaunų 
vyrų, dalis jų paliuosuojama nuo stojimo kariuo
menėn, o kita imama. Teisingumas reikalauja, 
kad tiems, kaypariįiuosuoja nuo kareiviavimo,. 
...... ..
tymais, norint patraukti prie menkai apmoka
mos mokytojo Vietos, visi jie buvo paliuosu'oti 
nuo kariškos prievolės. Lietuvoje nėra jokio rei- 
kakrką norint atleisti nuo šios prievoles.•

Nedideliems kraštaihs, kurie negali turėti di
desnės kariuomenės labai svarbu turėti ją tinka
mai apmokinta. Šiam reikalui Krašto Apsaugos 
Ministerija pašvęs ypatingo rūpesnio. Kaip tas 
apmokinimaš tnri eiti pačioje kariuomenėje — 
lai technikos klausiTnas^JBęt čia reikia pažyriiėti 
apmokymą prieš stosiant kariubiųvučn ir iš jos 
išėjus. Tuo reikalu bus kreipta ypatingai dome
sio į karišką jaunimo auklėjimą mokykloje. Po 
truput į’teks mokytojams rengti kursus, kad jie 
išeitų atsargos karininkais. Kariškas jaunimo 
paruošimas turės būti netik kariškas apinokini- 
mas bet dar daugiau, kaipo kariškos dvasios auk
lėjimas, tariant būti pasišventusiems imsiaukoti 
už kitus, pasiruošusioms ginti savo tėvynę, būti 
drausmingiems ir tt. Jei toksai mokykloje auk
lėjimas jmrnošti būsimą tolimesnį apmokinimą 
kariuomenėj, tai išėjus iŠ jos reikės rūpintis ne
nustoti nei tos dvasios, nei įgytų žinių. Tai dide
lis, sunkus ir ilgas darbas, nes jis galų gale su
rištas su visos tautos auklėjimu, Jrt_jis reikia 

e darbe garbingas

fcjHnvotrte 
tyf tVisas jis

tinka, kaip jis buvo Rusi, 
Baųdžiamasai statutas m1 
niuoju procesu: Civiliu 1 
turis. Jų suvienodinimo 
Vienas Kaunas gyvena d\ 
Civilis procesas irgi nesi 
teise. Visa tai senai žindi 
si rūpinta ką nors daryti. ’ 
sakyti: vienas tik Baudži 
teišvei'stas lietuviškai, i; 
įruoštai versti’,’, bet šie v

Dabartine valdžia pr; 
tuo būdu, kad pirma pai 
Įstatymai turi būti suvier ' ir -u_»

universitetą, magistratu 
skirdama terminą, iki ki 
darytas. Jeigu pasirodyt 
būtų neįmanomas, teks k 
timšalių profesorių.

Kita didelė teismų yd 
mas. Tai lM»galo kenkia 
ypač prekybos srity. Pa; 
būna koniereijos teismai, 
go prie jų. Bet galima n 
kitą iš<‘iti. Reikės mist; 
inercinės bylos eina Teis 
pus su paprastomis byloi 
Teismas b(‘sivaduoja Pn 
liais dėsniais ir procęsua 
įėjimas irgi neigiamas d 
mas galimas mažinant jii 
siekti keičiant teisingum 
metant visokias smulkn 
bylos prikimštos ar tai vt 
mą, ar tai jas nagrinėtai 

Buvo nemaža Ličiuv< 
jo ailministratyvio teism 
no jo j vedinei i. nes jos n 
lierriknlinga įstaiga, ku 

itu.

iekvii 
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Prenumerata metams

enŽs, Balandžio 5 d., 1927

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečiait 
- tis dienos klausimus.

Prezidentiene Coolidge neseniai atidarė Washingtone amaryllis 
parodą Agrikultūros departmente, čia matome ją su Mrs. Jardine, 
žmona Agrikultūros Sekretoriaus.

moliu valdymui krašto priemonių. Kaip greitai 
galės tai įvykti, pon is dnuginu mif^įmčios visuo

menės, o »e nuo valdžios. Jeigu spauda, sakysi
me, pradės rodyti daūgiau morališko aukštumo,

uosius Europos universitetus. Refor 
ji reikės kai ktfrie fakultetai sujungti 
fakultetuose sumažinti skyrių ir kated 
tis. susikoncentruojant ant pačių puma

os Visuomenė ir Gi 
imai Pakraščiuose_

“Hromados” pogromas, sa- 
* vo žiaurumu pranešęs visus 

ikišiolinius Pilsudskio valdžios 
žygius, ypatingo pasipiktinimo 
sukėlė Sovietu Gudijoj. Jau 
daugiau kaip trys savaitės jos 
miestai, miesteliai ir sodžiai te- 
bereaguoja į lenku barbarizmą. 
Banga mitingų, sueigų ir, de
monstracijų ne lik nesilpnėja, 
bet kaskart stiprėja. Tokių su
eigų iš viso jau buvo į dešimt 
tūkstančiu. _________

Ypač pilni neapykantos len
kams ūkininkų susirinkimai. 
Juose ūkininkai prisimena fak
tus. liečiančius lenkų okupaci
jos periodą, kuomet lenkų'žan
darai darė sodžiuose ekzekuci- 
jas. degino juos ir ūkininkus 
šaudė. Lenkti seimo nutarimas 
išduoti suimtus gudų atstovus 
ir kruvinas poU ei jos užpuoli
mas gudų ūkininkų Rosove su
kėlė dar aštresnių protestų ir 
sustiprino aukų rinkimą užda
rytiems į kalėjimus. Pagalbos 
ka:npani ja~šmai kiai plečiaifia 
ir jau davė stambią sumą pini
gų. v

Giliai atjautė Lenkijos gudų 
nelaimes- ir Sovietų Gudijos 
mokslininkai. Į gudų persekio
jimus pakraščiuose jie reagavo 
griežtu protestu ir su tokio pat 
protesto atsišaukimu kreipėsi į 
Vakarų Europos mokslininkus. 
Tačiau dar aštriau jų balsas 
nuaidėjo Šiomis dienomis Mas
kvoj Įvykusiam visos SSSR 

‘mokslo darbininkų suvažiavi
me.

Gudų universiteto Minske 
rektorius Pičeta savo ilgam 
pranešime apie gudų padėtį. 
Lenkijoj suteikė baisų vaizdą 
tų erškiečių ‘takų, kuriais ten
ka eiti trims milijonams pa- 

' kraščių gudų ii kurie atve.de 
prie žūtbūtines “Hromados” 
kovos prieš lenkus. Vakarų Gu
dijoj nepriklausomo teismo nė
ra. Gyventojaiyra.nustoję net 
tei.-ės rinkti savo sodžiaus ad
ministraciją. Seniūnai ir vir
šaičiai skiriami valdžios ir gy
ventojai neturi jokio galimumo 
dalyvauti vietos valdžioje.

Lenkų vyriausybė nuo pat 
pradžios laikosi tam tikros si
stemos. taikomos fiziniam gu
dų sunaikinimui. Sudaromos 
sąlygos tų gyventojų išmarini-

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJA LIETUVIŲ KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

mui ir išsigimimui. Gudų intt 
ligentija ujama.: N esi varžom 
jokiomis. prįpĮĮipnėmįs: iš krauj 
to išrijami arba sodinami įks 
įėjimus, atimamos pilietybė 
teises.'neleidžiama eiti valstj 
binė tarnyba, laisvos žemės ati 
duodamos lenkų kolonistams.

Šiuo metu lenkų valdomo 
Gudijoj nėra liė vienos gud 
mokvklos. Valdžia sodinad-ks

* • t ® . A

Įėjimą už padavimą pareiškį 
nip atidaryti gudu mokyklą

kiek Brooklyivo 
Juk turėtų tie ta

madai” bent tiek 
itimo. kad Ang- 

vąirą valdo 
-ne-—Karalius—Jurgis.—bet 
Bald\vin’as... Maskvoje bol
ševikai paskelbė mobilizaci
ją naujoki) ir pradėjo tver
ti savanorių pulkus. Ameri
kos laikraščiai apskaitliuo- 
ja, kiek Bolševikų Rosija 
turinti armijos: pasiremda
ma rimtais daviniais skel- kili, bėgant sukivirčy 
bia, kad bolševikai reikalui niais pagrindais suvienytą

esant gali sudaryti 8 mili- 
jonų armiją. Beabejo, kad 
toks skaičius tai ne juokai; 
yra pavojaus!.. Bolševikai
visai “nustoję pasitikėjimo 
Anglijos akyse glaudžiasi 
prie Prancūzijos ir jos pa
sitikėjimą bando pinigais 
nupirkti. Pastaruoju laiku 
bolševikai pasiūlė Prancūzi
jai grąžinimą caro laikų sko
los, pasižadėdami per 62 
metu mokėti kasmet po 11 
milijonų dolerių. SĮpsi- 

Ibankrutijusiai Prancūzijai 
{toks pasiūlymas yva pagei
daujamas : vienuolika mili
jonų dolerių pėsčioms ne
vaikšto. Kad Prancūzija pi
nigus priims—nėra mažiau
sios dvejonės, bet kad su 
bolševikais susidėtų sunku 
tikėtis.

Svarbiausias šio pavasa
rio klausimas — tai išriši
mas KINIJOS supainiotų 
klausimų. Kantono armija 
aiškiai yra laimėtoja. Su
lig to-Kinijoje laimėja An
glijos, Amerikos ir aplamai 
tariant “baltųjų” priešai. 
Bolševikai kantoniečius vi
somis išgalėmis remia tikė
damiesi juos subolševikinti, 
arba jei tas nepasisektų, at
kreipti juos prieš šių laikų 
galiūnus bolševikams pavo
jingiausius': anglus, ameri
kiečius. ir prancūzus. Pasi
rodo. kad kova dėt Azijos 
tarp Rusijos ir Anglijos jau 
yra tikrenybe. Kuo būdu 
jinai pasibaigs? Man atro
do,, kad gudri Anglijos po
litika suras išeiti tuo būdu: 
Anglija pasitrauks iš Kini
jos užleisdama Vietą Rosijai 
su sąlyga, kad toji pastaro
ji nesikištų i Indijas, gi lai

tai! t i-

nebe reikšmės. Gerus norus _____ _ _ • " ■- ■ < v
turi, vieiL gaila, kad jai 
trūksta jėgų. Matomai, Leh- 
Eija'to gfąstnimo pabūgusi, 
nes LietuvųsĮ_Įigšiol dar ne
drįso pulti... Bet kaip ji
nai sulaikytų Rosi jos bolše- 
vikiją, kuri jos nepaiso.— 

[arba kuo būdu suvaldyti) 
Angliją, kuri net šešius bal- 
.sus'Sąjungoje turi?..

■ _kadj Neišpasakytai garsiai šia- 
^ieko 'me pavasaryje trukšmaują 

ai j bolševikai. Vorošilovas, da- 
rioniįos .buitinis raudonosios armi- 
tt 1919 jog icomįsaras, ragina “ta- 
u asai Į Vol.įščiiis” gelbėti socijaliz- 
apiati- mą. nes Anglija bolševi- 
en tas, panis užstutinėjauti spąstus, 
?tų lai- .ruošianti karstą... Minske 
-•se pi bolševikai suruošė eisenas, 
ūkiuose pripirko daugybę Jurgio V 

’ (Anglijos Karaliaus) ir Pil
sudskio stpyylėliii, kurias 

baigų- Laisvės aikštėje susirinkę 
nai ta- sudaužė. Kam tos komedi- 
oje se_ jos? O gi parodymui visam 
Vokie- pasauliui, kaip bolševikai 
dė, bet pasirengę kovoti “buržu- 
Vokie- jus.” Kam. kam, bet Kara- 
ezema- Rui Jurgiui visai bereikalo 
►ažadų. kliuvo nuo bolševikų, nespo- 
rerstas litikoje Karalius Jurgis tiek 
iglijai. reikia, 
ai irgi Bimba.

Tau- riamieji 
no vi- turėti supi 
os Šia- 1’jos politikos

;_______ Pavasario vėjeliui pūsto;
Įėjus gamtoje pradeda vis
kasyūdeii. Žmonių ūpas ir-.

Kiniją su bolševikų Rosija 'Juk 
ir tuo būdu ilgiems metams Įvyk* 
nusikratys ‘ varžytinių. Ar Tuo 
tas Anglijai pasiseks Įvy- ra b; 
kinti sunku pasakyti, nes sis e 
šiandieną ne vien politikai bėda 
turi reikšmę, bet ir plati vi- tas i 
suomenė. Kuriais nusivoki- praš: 
niais vaduosis visuomenė lietu 
numatyti nebegalima. 'tų i T

LIETUVOJE šiandieną, ką.
po visai eilei truksimi, vis- Liet) 
kas nurimo. Socialistiniai- vien 
bolševikiški gaivalai, kad ir Begi 
giriasi padarysią naują per- atžaj 
versmą, savo pa s i gi ri 11 tų ne-- daba 
pajėgs Įvykinti. Kodėl ? To- kos i 
dėl, kad lengviau jiems bu- .jųjų 
vo užlaikyti Valstybės vai- Nepi 
ra prie kurio 'stovėjo, negu ves 1 
dabar jo netekę atgauti. K‘i- tuvos 
lūs gandams būk lenkai ruo- liepa- 
šiasi pulti Lietuvą, dabarti- rų L 
nė Vyriausybė pasirengė na ] 
lenki) puolimą atremti. Kad kalne 
ir nedidelis skaičius. Lietu- Št; 
vos kariuomenes, bet pracri-atbtd 
tis pri parodo. jog—vienas limo 
Lietuv(>s“karėivis lengvu bū- bus ; 
du atremia perikius .lenkus. jotin

juokai. Piešos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- i 
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliu. Uždaviniai ir 4 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai j 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams j 
2 doU pusei metų — 1 doL Eina 2 kartus per mėnesį. < 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- | 
džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis, j

Vienas Kr. susipažinti 'siunčiamas veltui. j
. » « AJA A-A • ■ ____ • JT 'j
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Tautiškas ančių kvaksėjimo kontestas nesenai'buvo laikomas per radio WTAD, Quincy,
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Skaudžių
i

DR.RiCH'f ERIO
Inkaro Rūšies
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NUO PRASTO APETTTO TR 
PRAŽUDYMO JĖGŲ

Vai La’.enkl’s r< g*m*u*.ta* ■ 
ia. V. Biur

Persitikrinkite, kad 
karo vasibaženklis 

birtų ant pakelio 
kuri perkate.

po 35c ir /Oc arba.

DETROIT, MICH.
Koncertas <

Kovo 27 d. įvyko Šv. Jurgio

. ‘r>i -t-

■Jaujai Daugiau tokių vakarų!
V. P. J.

Norėtų sudrumsti

Šv. Jurgio parapija, kur kle
bonauja gerb. kun. .J. Čižaus- 
kas buvo ligšiol liuosa nuo vi
sokių triukšmadarių. Bet ma
tyt yra žmonių, kurie ramybės 
ir tvarkos nepakenčia. Jie no
rėtų drumsti tą ramybę ir iš- 

č. kelti savo ‘ ‘ aš ” vi ršūnėse. Y - 
ra ir tokių, Lurie imasi nekul- 

į turiškiausnj darbų. Kovo 20 
d. tie žmogučiai prilaistė ant 
grindų ir rakandų smalos, kad 
pakenkus parapijos koncertui. 
Kur jūsų žmoniškumas ? Kada 
susiprasite ir nustosite kvailip- 

' ję? Šis nekultūringas darbas 
pradeda aiškėti ir kaltininkai 
bus surasti.

Vienas iš k-to narių

Eašt Sidės Choras "

Kovo 2 Z d. šv. Jurgio *par 
choras surengė milžinišką kon- 
•erą. po vadovyste muziko kle- 
bono kun A. Gižausko. Choras 
kuris per kokį laiką jau visai
buvo užsnūdęs pasirodė jog 
dar dvasia ne visai užliūliuota. 
Šiame koncerte dalyvavo mūsų 
atsižymėję solistai bei solistės. 
Programas paįvairintas viso
kiais margumynais.

Choras kuris buvo gražiai 
Sutvarkytas puikiai .sudainavo, 
ypač ant galo kuomet išpildė 
sunkų veikalą kantatą “Vil
niaus Senelį” Jono Čižausko.

Neturėdami dabartiniame 
laike vedėjo klebonas visomis 
jėgomis stojo į darbą ir pasiry
žo per tą trumpą laiką surengt 

| koncertą. Gaila kad nėra daug 
tokių vedėjų.

Svetainė buvo pilna žmonių, 
nes visas pelnas skirtas parapi
jai.

BĮ. Dovanų laimėjo (meilės taurę) F. W. Brockmeyer.
z

f.

WESTVILLE, ILL.
“Nežinomoji Kankinė”

Verbų nedėlioję, bat.lt) d. L. 
Vyčių85-ta kuopa statys sceno- 
-je nepaprastai gražų 4 aktų 
veikalą: “Patricija”
i ‘ Nežinomoji. Kankinė. ’ ’ 
veikalas perstata Romą 
kščionių persekiojimo laikai: 
Lošime dalyvauja 14 gabiausiiį 
vaidilų. Roles, visos moka ko- 
puikiausiai. Senerijos, kostiu- 
mai. rakandai ir tt. bus rvmiš-k

arba 
Šis 

kri- 
iŠ.

ko styliaus. . Laike vaidinimo7 
bus gražios giesmės, tęipgi ver- - 
gių šokis.

Veikalas perstatys Cieso-1 
riaus sodą, Agnieškos. kamba-1 
rį Palatinos palociuje; Jupite
rio stovyklą; ir “Mamertinos 
kalėjimą.

Garsus anglų rašytojas.Šeks
pyras pasakė: “Pasaulis yra 
scena, — gyvenimas — drama, 

|o žmonės — aktoriai. Pamati
nės pasaulio tiesos nesimaino: 
bet žmonės, besikeičiančiais 
širdies jausmais, užmiršta tik
rąjį savo tikslą, ir savo trum
pą gyvenimo dramą lošia labai 
pragaištingai. Priežodis sako:] 
“Pavyzdžio.galybė didesnė ne
gu žodžii}.” Tad apvertinkime 
gražius veikalus. Viršminėta 
drama suteiks visiems gražiau
siai įspūdžių, ypač Šv. Agnieš. 
tvirtas kovojimas’ už tikėjimą, 
už kurį pralieja kraują.

Šis veikalas atsibus Verbij 
nedėlioj, balandžio 10 d. Šv. 
Petro ir Povilo svetainėj 7 vai. 
vakare. Gražesnio veikalo 
AVestvilliečiai nėra matę, tad 
ifepraleiskite.

• .............- - - ■-----------------—r------------ .'r į ■ ■

__ Atbudimas

Vyčių korui sustiprėjus, at
sirado daugiau gyvumo ir v ei- 
kinio.

Dabar Vyčių koras mokinasi 
didelį naują klasišką veikalą : 
“Gamta.” Tai vienas iš žy
miausių mišram korui veikalų. 
Manoma jį pagtatyti šį rudenį^ 
Šiam korui vadovauja ir mo
kina Vincas Greičius.

Tuoj prieš Velykas L. V. 25 
kp. choras-nusiims paveikslus.

Jievužė

Stasė Greičienė gavo specia-) 
lį pakvietimą nuo Miesto išpil
dyti dainų programą valstybi
nėj džiovininku įstaigoj War- 
rensville, Ohio, 23 d. kovo. Ji 
ten sudainavo keturiolika dai
nų -Įvairiose kalbose, daugiau
sia lietuviškai. Programoje 
mirgav^'šta-kompozitoriij var
dai: M. Petrauskas, S. Šimkus, 
T. Kelpša, C. Sosųauskas, W. 
A Mocartas, G. Rossinįjr kiti.

MĖGĖJAMS ŽINOTINA
Lietuviai mūšai garsinasi.

Daug žinoniy yra fsllpiių. itervufttĮf, 
neramių; silpni? ir Senrančii^iš’priežas
ties turėjimo prasto kraujo, sujrnsių 
virškinanti)- orjrtmu. kurie'vėlai -rįžta 
namo, pražud Cssavo tsipr'um.-j. 'Pūkš
tančiai kurie ranAtsi tame stovyje, su- 
rauila ilitlely fizinę ir'protinę pa^ellcj 

A'artotlaiyj^.YiŲiu-’rime, t;ti puikiausiom, 
sveikatos, stiprumo "ir energijos laula- 
vojahčios gyduolės. *
-----------t— -------- ;— -------------------------- --  

Nujst-Tone yra rekomenduojamos <lel 
sustiprinimo prasto aiM‘tit«>. nervišku
mo. jrasų. skilvio ir žarnų trulielių, už
kietėjimo. galvos skaudėjimo, svaigu
lio. koktumo, tulžies ligų, pūslės ligų, 
nusilpusių ir prastai liesijauėianėių iš 
ryto alieluo kūno nusilpnėjimo, iirara- 
<linio svarumo, nemalonaus burnoje' 
kvaito, apsivėlusio liežuvio, neveikian
čių vidurių ir srhelno nusilpnėjimo. 
Nuga-Tone yra garntuojama, kad jums 
pagelltės. Ilandykit jas }>er 20 dienų, .iel- 
neluisit užganėdinti pasekmėmis, grų- 
žinkit likusius ten kur pirkote, •rausit 
savo pinigus atgal. Nusipirkit buteli 
šiandien bile kokioje vaistinėje, tik žiu- 
rėkd .tiud ąHiitniudt ?»'lura.Tonu, Jiui-
•.arijos yra niekam vertos.

Dėl Gelenčių ii 
_ Raunu." 

Natjddl:
Raunif aų *

Tas, kuris daug kalba, retai 
tgpfldo prižadėjimus.—Kilnus 
žmogus visumet trokšta, kad jo 
žodžių nebūtų daugiau kaip 
darbų. — Kinų išmintis.

Visose vaistinėse

F. AD. RtCHTERi CO.
Berry &. So. Sth Stt

Brookb n. N. Y.

Štai keliatas lietuvių, pasita
rę, Ne\v Yorke suorganizavo ir 
inkorporavo “Cineovas Pict- 
ures Corp.” Tai yra judamų 
paveikslų korporacija' .Jos tik
slas " organizuoti patyrusius 
meno žmones ir norinčius mo
kintis vaidinti judamuose pa
veiksluose Įvairius veikalus. 
Vienas veikalas- yra nužiūrėtas 
pastatymui scenoje š. m. birže
lio 15 d.

Dramos ratelis veikia gyvai 
su mėgėjais ir patyrusiais pro- 
fesijonalais žmonėmis. Ne\v ’ 
Yorke mano steigti-Jaboratori- . 
ją, kuif išdirbinės visokius tos ( 
rūšies darbus, filmas, taip pat 
panaudot ir svetimų firmų vei
kalus.

Korporacija mano steigti 
skyrius Lietuvoje, ten rodyti 
parinktus tinkamus veikalus, ir 
susidėjus su vietos prijaučian
čiais ir patyrusiais meninin
kais ruošti scenai veikali) iš 
Lietuvos gyvenimo. Tuos vei
kalus demonstruos Lietuvoj ir 
kitose šalyse, keliant Lietuvių 
kultūrą ir vardą.
“Cineova Pictures Corp.” šė- 

rininkai-nariai numato geras 
pasekmes. Visa valdyba, Board 
Direktoriai ir Dramos Ratelio 
veikėjai yra visi patyrę toj sri
ty ir dirbantys Įvairiose juda
mų paveikslų firmose užimda
mi aukštas vietas.

Judamų, paveikslų mėgėjai 
ir prijaučiantys, visi yra kvie
čiami prisidėti, kas kuomi gali, 
kad sujungtomis jėgomis grei
čiau galėtum ir mes lietuviai 
Šioje srityje pakilti.

Norintieji daugiaus informa
cijų’ ir norintieji prisidėti, 
kreipkitės sekančiu adresu: J. 
K. Milius, C. P. C. Board DI- 
rrirWiutį ,Į?3 Šūsnių
Brooklyn, N. Y.

“Skruzdė maža, bet kalnus 
suneša.” (Žmonių priežodis)

C -

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

“IŠEIVIŲ DRAUGI"
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
' Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu

viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje. 12

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo . 

’ žmonių laikraštis.

i
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Pakeleivis
ATSIŠAUKIMAS

.50

'I .50

. .50

25

y

i-į-ų

V

Aš turėjau vištą ... 
Tykusis rytelis,
Oi laksto vanagėlis,

:cj|

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU”

“in-

“Agn.”

.. .50

.. .50 
TT^723- 
.. .50
.. .75

.. .50

.. .75

..$1.50

viršlaikius. ” < *
Daug žmonių vaikščioja be 

darbo.

• *

.50

.50

Reporteris.

.75

.50

.50

.40

.65

.50

.60 
$1.00

•I

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO

t Ak, myliu tave .........................
Bemužūl. nevesk pačios .... 
Graži čia giružė.........................
Meilė .............................................
Meile uždegta krūtinė......... ..
O pažvelgki.................. .............
Visuomet širdis surakinta .. 
Penkios linksmos dainos ....

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

MIŠRAM CHORUI
12, Ginkim šalį Lietuvos .
13. Giesmė Į Šv. Kaži merą

į Emtii vv^ V’yrfn^Tnmaš ■’

16.
17.

9.
10.
11.

Pirmvn i kova ..............• * *.
Mes grįšim ten .................. ..
a) Išauš vasarėlė,
b) Th mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė................ ..

18. a) Kaip aš buvau-jaunas,
b)
<9
a)
b)
e)
a)
b)
<9
a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių,
c) Kalbiu jautias bernužėlis,'
4)
a)
b)

19.

s buvau ja 
Žiūrau anksci rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj.........
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydelį, 
Kam anksci keleis ..............
Miels tėveli, 
Oi-skauda galvelę, 
Atsigėriau žalio vyno.....

B
I
i

b) Oi laksto vanagėlis,
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50
Keturiolika dainų................................;. .$1.00

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

drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip: . /< •

“DARBININKAS”
366 West Broadvay South Boston, Mass.

LAWRENGE, MASS.
Išnaudojimas

Kovo 30 d. pas mus neva kal
bėjo žydelių agentėlis Žaldo-4 
kas. Pripasakojo visokių nie
kų. kad tik suklaidinus mažiau 
protaujančius žmones. Bet ne
pasisekė. nes susirinknsiejtjjarJ 
matė, kad taip kalba tik todėl, 
kad daugiau dolerių išviliojus.

Žaldoko kalba, tai tikras ki
niečių “chop-sue." Publikos 
visai mažai buvo.

Darbai silpnai eina

Visos dirbtuvės, išskyrus 
Arlmgton Mills silpnai eina.!
Arlington Mills dirba net iri

I _______ ________ __

CLEVELAND, OHIO
Trys kunigai

TORRINGTON, CONN,
Darbai

Šioje kolonijoje darbai neblo
giausia eina. Dirbama po 5 ir 5 
ir pusę dienas savaitėje. Lietu
vių yra apie KM) šeimynų, o pa
vienių tik 4.

Draugijos

Čia gyvuoja Šv. Vincento, 
Lietuvos Didž. Kunig. Vytau
to ir Švč. P. Marijos draugijos. 
Yra ir bolševikų, bet jos ma
žai reiškia. Pasikarščiuoja po
ra bobelių ir tai laikinai. Lie
tuviai gyvena sutikime. Bim
balams nesiseka suardyti lietu
viu vienvhe.* • • *

Kaip margis ambrino
•r •

Žydelių agentėlis Bimba šu
ĮkeTiomTš'bbbe^efrrTs protestavo 
prieš Lietuvą. Ambrino kaip 
margis ant mėnulio. Dorų žmo
nių bekeik , nebuvo, o vienas 
kitas dėl žingeidumo nuėjęs 
dar kartą persitikrino, kad be
dievių kalbos yra nuodai ma
žiau protaujantiems darbinin
kams. Lojimas ant kunigų ir

Džiaugsmas ima susilaukus]tikinčiųjų nepadarys bolševi- 
net trijų lietuvių kunigii šv. | kėlių dorais, bet dar didesniais 
Jurgio parapijoj. Ligšiol ture- vagimis ir plėšikais. Bifnba 
jome tik gerb. kleboną kunigą matyt yra pragaro įgaliotinis, 
V. Vilkutaitį. Dabar turime nes sakė be jokio “triubolio”
pagelbininku. Dabar tarime visus viemuosius bolševikėlius 
net du vikaru lietuviu, būtent, jnutarabanysiąs į praganą pas 
kun. Smilgį ir kun. Gelumbį 
Tas daug turėtų priduoti eneT-l 
gijos parapijonams. Be' abejo Į pragarą. Surinko keletą 
galima tikėtis, kad iš tų trijų | J* jonų.” 
darbuotojų mokyklos vaiku
čiai trumpoj ateity galės, susi
laukti daugiau lietuvių kalbos 
pamokų, ir abelnai, klebono 
našta žymiai palengvės.

Vyčiai “iri corpore”

Kovo 27 d. Liet. Vyčių 
kuopa “in corpore” priėjo prie 
Šv. Komunijos. Buvo puikns 
reginys, kuomet apie šimtas 
jaunuolių ėjo prie Dievo stalo. 
Tai pavyzdingas jaunimo Mi
telis,

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

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

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

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

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

Į Naujosios Anglijos Gerbia
mus klebonus ir visas katali
kiškas organizacijas, kad ne
rengtu jokių piknikų birželio 
19 dieną, nes tą dieną įvyks N. 
Anglijos Federacijos apskričio 
rengiamas Vilniaus našlaičių 
reikalams išvažiaiiiųąsšv. Ro
ko lietuvių parapijos parke, 
Montello, Mass. Naujosios An- 

. Iglijos katalikų seime, vasariosmalavirius.
■Beje, rinko ir aukas^elionei joę d., 1927, nutarta rengti šį iš 

ci_. u- “Jn- yažiavimą Vilniaus reikalams
Taipgi pardavinėjo l;r įgaliota Federacijos apskri- 

informacijas* ir instrukcijas j’|0 va](]yba. Tad’išpildykime 
kaip .elgtis nukeliavus pas bol- seimo nutarimą, nes dar Vil- 
sevikų “Šventąjį” T^eniną. Įnius tebėra priešų lenkų rankų.’ 

 

Pragaro generolas po. Nauj. AngUjos katalikai

važiavimą Vilniaus reikalams

.....——

KAS NOm ŽINOTI- 
Kas ir Kaip Yra 
Rusijos žydų Rojuj!

$1.00 ir puislt S kpyRMs, ku
rio nMmr ldtnr ncimvMt. Rrlknlnuklt 
.pas:

J. K. MILIŲ
423 GRANU 8T„ UROOfcl.?!

stokime į darbą, kad greičiaus 
Vilnių atgavus. Kolonijoms, 
kurioms būtų per toli atvažiuo
ti į šį išvažiavimą, tai raginki
me surengti vietoj kokią pra
mogą Vilniaus reikalams.

Naujosios Anglijos Federa-į 
rijos Apskrities Pirmininkas

“DARBININKAS” vra plačiųjų darbo žmo
nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 

- teikia žijiių apie šalies
reikalus, Seimo ir vyriausybes darbus ir valšfy^fč 
bes vidaus ir užsienio ^politiką. — —■

“DARBININKAS” yism^gįi^toyauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus.ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį. ..... .... •. ’

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

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

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

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

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

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais. . 5 .

“DARBININKO’’ Redakcijps-Adtninistraci- 
jos adresas: Kųano.’?, Nepriklausomybes Aikštį__ 
2-ra, LIT>HUANIA.

SSSS&8



Redakcija

PABĖGO Iš KALĖJIMO

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rū
šies gerus darbus—visi jūsų rū
pesčiai eis niekais, jei nemo
kėsite' vartoti apsiginamojo ir 
puolamojo ginklo — geros ka
talikiškos spaudos. — Pijus X.

KOKIE SKYRIAI “D-KE 
PAGEIDAUJAMI

Mūsų krifali 
organas tĮLijię

Rakandai mažai vartoti. Parsidvos 
visi kartu arba dalimis. Savinin
kas priverstas pigiai parduoti, nes 
turi išvažiuoti i kitą miestą. Klaus
kite vakarais nuo 5 iki 8 vai.: su
imtomis nuo pietų. V. ČYŽIUS, 13 
Bedder Avė. (iš K St., tarpe Fifth 
ir 6th Sts.), South Boston, Mass. 

(B.12)

WATERBURY, CONN
Daugiau darbo ir pasi

šventimo

Darbi- 
niatyti: 1-nia Sveikatos 

■. Daug yra laikraščių 
_ sveikatos skvrius, 
iš gražiausiai veda- 

tai Dr. Al. M. Račkaus
Dr. A.

SVEIKAS IR SMAGUS
PASILINKSMINIMAS

Vienintelis automatiškas radid priimttiv  ̂jjagaidy veikte Šuvienyių Valstijų mėginimo 
biure, Washington’e. Veikte bejokios^pagelbos — automatiškai ir pagauna apie 12 stočių, 
tarpe kurių ir Europos. Dr. Austin, galva specialūs radi© perdavimui tyintejimo laborato
rijos, parodomas ant šio paveikslo.

rasęiai mažai rašo ą- 
piė~~Ainėrikoj rTsancrnsJietn-^ 
vinsr- Bet ką Amerikos lietu
vių laikraščiai rašo apie Lietu
vą? Juk Amerikos lietuvių 
aikraščius skaitydamas Įgau

ni supratimo, kad Lietuva yra 
Muštukų šalis, jos žmonės nėra 
inkarui jokiam kultūriniam 

darbui ir dar toli gražu nepri- 
augę prie organizacinio darbo. 
Visus partijų ginčus, šmeižtus 
ir negražius nuotikius Ameri
kos lietuvių laikraščiai kopi- 
;uoja ir tuomi peni savo skai
tytojus. Nejaugi Lietuvoje nė
ra žmonių ar žmogaus, kuris 
dirbtų kultūrinį darbą?! Argi

“Katalikas, kuris galėda
mas [neremia katalikiškos 
sp/Tmos, neturi teisės vadin
tis geru Bažnyčios vaiku!”

jo jaunimo

bininko” puslapiuose; 5
Aš jau tretį metai kaipmo- 

kinū .savo -pačią pirsifaikiiti 
prie mano nuomonių, bet, koki 
buvo ant rytojaus po vestuvių, 
toki tebėra ir šiandien: nei per 
vieną colį ne pakrypimi jo ii iii 
vo nuomonių link.

Todėl aš netikiu, kad . ir 
’‘D-ko’ redaktorius kieno nors 
nuomonės klausytų. (Kodėl ne, 
jei gera. Redaktorius).

Jei “D-kas” turėtų 30 skai
tytojų, tai galėtų sulaukti iš jų 
30 skirtingų nuoiųonių. O jei 
30 tūkstančių — irvisi skaity
tojai išreikštų savo nuomones 
— tai ir pats Belzebubas nega
lėtų-tas nuomones sutvarkyti!

Mano nuomonė toki, kad 
“D-kas” nebūtų riei persausas, 
nei perskystasr Taipgi man no
rėtųsi, kad “D-ke” būtų talpi
nama daug žinių iš Lietuvos. 
Tas iš dalies ir dabar daroma. 
Tąipgi, kad vietinių žinių būtų 
kuodaugausia. Jos dabar ‘Dar
bininke” labai sausos.

Tai tiek supranta mano puo
dynė.

“Darbininko” draugas,
M. Paūplys,

bet tam tikrame skyriuje tnįuL- 
poj sutraukojdedant laikraštį 
darytu daug Įdomesniu. Skai
tytojai žinių ir minčių nori bet 
ne žodžių.

3. Stftraukos. Laikraščiai tu
ri daug tokių skaitytojų, kurie 
skaito vien trumpas žineles ant 
pirmo puslapio, vietines žinias 
ir pažiūri i esamus laikraštyj 
paveikslus. Taigi pagirtinas 
tas laikraštis, kuris sugeba į- 
traukti tokius žmones i rimtes-

>samų, ūkių, krautuvių etc. 
ant pardavimo "

Turime labui didelį skaičių žmonių no
rinčių pirkt. Todėl kurie norit parduot 
namus, ūkius, krautuves ar išmainyt 
nr a|Mlniust nuo ligniea arba kitokių 
nelaimių, malonėkite kreiptis pas mus.' 
o tii«*s užganėtlinsim su patarnavimu.

A. P. KODIg
Kęsti Estai. Instirnnce. Mortgngrs

395 B’way, Room 4, So. Boston
Tel. South Boston 3107 i

1

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir^as lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie save 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo Vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip ncdarbtnh, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
T RA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

L/■—r;* . * J U-f-Ku i
40 VALANDŲ ATLAIDAI’ * *: * ■/
Bal^S Ai. Šv. Petra?jMfiivię 

•tžnyeioj prasidėjo 40\-adąndi
e ? J ;• :

‘ - '»• K v ąsias sv. 
ri taikintą

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

Kaina $3.50 Užsisakykite

- --r— ••DARBININKAS’’ . .
366 Broadvay “^B©uth Boston, Mass,

ni, naudingesnį škūflynią: 
“Darbininke,” tiį< pritrauk to
kius žmones kad jie tave skai
tytų, o jie tave pamylės! Nes, 
kas svarbesniu dalykų laikraš
tyje neskaito, tas to laikraščio 
nepažįsta. Gi ko gerai nepa
žįsta, to negali mylėti.

Žmonės viskuomi įdomauja 
kas laikraštyje telpa, bet ilges
nių rašynių neskaito, nes jiems 
atrodo kad tai “perkieti” — 
neįkandami dalykai. Bet pri
trauk, prikalbink prie skaity
mo sykį kitą, tada jau skaitys 
visuomet.

Bet kaip pritraukti? Turbūt 
geriausis būdas tai po antgal- 
viu dėti trumpą rašynio su
trauką. Amerikonu laikraščiai, 
ypač žurnalai, tą labai prakti
kuoja ir tik atsimink, malonus 
skaitytojau, kaip prie skaity
mo jie tave pritraukia. Peržiū-j 
rėjęs trumpą gudriai sutaisytą j 
sutrauką toliau negali eiti ne
perskaitęs rišo rašynio.

Antras, taipgi gal būt geras 
būdas, ir kaip kurie ameriko
nų laikraščiai vartoja, tai tal
pinį ant pirmo puslapio antgal- 
vius, autorių vardus bei edito- 
rialų ir svarbesnių rašynių 
trumpas sutraukas.

4. Biografijos. Nežinau, kokį 
pasiteisinimą laikraščių leidė
jai galėtų duoti ir kokį jie su
pratimą turi, kada žymesniems 
mūsų tautos žmonėms mirus, 
jie vos dviem sakvniais apie to 
žmogaus mirtį primena ir dau
giau nieko apie- jo gyvenimą 
neparašo. Turbūt laikraščių 
redaktoriai sanprotauja, kad 
tokie dalykai pavojingi jų skai
tytojams. Pavyzdžiui, kada 
mirė A. L. R. K. Susivienymo 
būvės pirmininkas, tai riei tos 
organizacijos organe apie tą 
daug pasidarbavusi asmenį 
nieko nebuvo rašyta.

5. Žinios iš Lietuvos. Tan-
•» .

kiai nusiskundžiama kad Lie- 
tuvos la

ten nieko nėra daroma mokslo, 
. * r- * Š *

■toros, bei dailės sryty?
Taigi smagų būtų matyti 

“Darbininke?’ gražūs Lietuvos 
rašytojų, poetų kūriniai ir dau- 
giatt žimų iš lietuvių kultūri-

ra. kurioje 
smarkuolis J. 
minučių pagi 
priešus (bū ve 
dyt i per 45 m

Lietuviai r

Tūlas asmuo, kuris seniau 
dirbo laikraščio “N.” redakci
joj, jsykį man sakele “Ka-ne-kū, 
beti laikraščio “N.” leidėjams 
nebandyk duoti jokių patari
mų, nes jie nieko panašaus ne
priima.” “Darbininkas,” kaip 
matau, netik priima bet tiėsiog 
kviečia savo skaitytojus pa
reikšti, kokie skyriai laikraš
ty pageidaujami — kas ir kaip 
galima būtij pagerinti. *

Šis “Darbininko” i skaity
tojus atsikreipimas yra vienas 
iš gražiausių dalykų, ką esu 
kada nors laikraštyje matęs.

- Gyvenime yra taip: kas dau
giau proto turi, tas ir kitų pro
tu geriau sugeba pasinaudoti; 
ir kas geriau kitų protu šuge- 

'ba pasinaudoti tas ir pats dau
giau jo turi?“: f

_ Kebu tūkstančių laikraščių 
skaitytojų į’nintyse sykiars--ga-r 
k rastis tokių praktiškų ir lai- 
krašeim- naudingų mikčių, ku
rios leidėjams nei sapnuotis ne- 
sisapnavo. Bėto, skaitytojų at
siliepimai laikraštį daro daug 
gyvesniu ir parodo ką skaity
tojai daugiausia myli

Man būtų malonu 
ninke” : 
Skyrius, 
kurie turi 
bet vienas 
mij 
dienraštyje “Drauge, 
Račkus nerašo sensacijų apie 
kokius ten naujus išradimus 
bet rašo, taip sakyt, apie “kas
dieninę duoną.” Visi jo rašy- 
iiiai praktiški, kiekvienam su
prantami, įdomūs ir užtai, kirk 
žiilau, skaitytojai laimi juos 
myli.

Bostone yra gerų lietuvių 
daktarų, kurie Sveikatos Sky
rių, tikiu, sntiktlj vesti I»e jo
kio atlyginimo, nes tai vienas 
iš gvriaitsių būdų garsintis.

2. Apžvalga. Kaikurie laik
raščiai turi labai tvarkius ap
žvalgos skyrius. Pasitaiko Lie
tuvoj ar Amerikoj einančiuos 
laikraščiuos, gražių. įdomių ar 
keistų rašynių kuriuos perai- 
spauzdinti užimtų daug vietos 
ir gal nevisiems būtų įdomūs,

I žurza. Kas tas sroresporiderici- 
jas skaitė/negalėjo nepatėmy- 
ti, koks yra tarp judviejų 

Į skirtumas. ————----------- -
j Detroito korespondentas žiū- 
Į ri Į gyvenimą linksmai. Taip ir 
j matai, kad jame ir jo drauguo
se ir draugėse gyvybės jėgos 

I verda, kunkuliuoja. Jis džiau
giasi iš savo draugų ir draugių 
nuveiktų darbii ir planuoja to
limesnę darbuotę. Korespon- 

Idencijoje matai jauną, linksmą 
sielą, kuri per “Vytį” šaukia 
linksmai ir drąsiai jei ne žo
džiais, tai tuo ūpu, kurį suža
dina skaitytojuose: Vyčiai pir- 

I*"*1' myn!
Visai kitaip skamba Bostono 

korespondento raudos. Iš tos 
korespondencijos atrodo, kad 
Bostono Vyčius apstojo'iš visu 
pusių krokodiliai ir smakai ir 
tik tyko, kaip juos prarijus. 
Taip nėra. Tai tik Bostono 
zurzos juodos svajones. Bosto
no Vyčiai veikia ne blogiau už 
Detroitiečius ar kitų kolonijų 
Vyčius. Viši juos myli ir remia. 
Ir kas gi jaunimo nemylės, y- 
pač tokį, kaip Bostono! Tie 
juodi debesiai—tai tik dispep- 1 

| tiško korespondento gaivoje. I 
Vietoje, kad gydžius nesamas i 

į Vyčių “persekiojimo” ligas, 1 
tegul korespondentas pagydo 1 
savo pilvą, nes ji J Matomai ser- 1 
ga didspepsija. Dispeptikai vi- I 
suomet žiūri į viską per juo- 

I džiausiu* akinius.
i Juokingiausia a'rodo Bosto- £ 
no zurzos pasakymas, būk Vy- 1 
čius persekioja Federacijos 
skyrius, kuriuos jis pašiepiau- t 
čiai vadina federantais. Na ir 1 
kas gi tie “federantai ?” ar ne p 
Vyčių tėvai ir motinos, broliai I 
ir seserys? ar ir patys Vyčiai I 
ten ne priklauso? f

Tokie dispeptiški zurzos dau
giausia Vyčiams kenkia. Jie 
visur ieško priekabių, visus 
kritikuoja, o jų pačių “veiki- ą 
imas” — tai daugiausia niekas 
kitas. ■Raiptik zUrzėjimas. Jie 
pešasi susirinkimuose, spaudo- 
je. atgrasiną kitus nuo darbo. , 
sukiršinai, suerzina IrVeržiasiųr*■ 
Ivderius ir Vvčiu neprašytus ir 
nereikalingus užtarėjus. Jie tai 

’ir supjudo Vyčius su kitomis 
organizacijomis .ir asmenimis. 
Vvčiai! saugokitės tu pall bea- 
rers! .

Tegalinta tik jialinkėti to- 
kiems, kaip Detroito korespon
dentams: More power to vou! .

J * Ir
Jauna Siela K

. ' j

Vot ir aš šu savo snapu! 
“Darbininkas” nori, kad jo

I širdingą ačiū už laišką. 
|“D-kas” neketina būti plaka
tu, nė'gi net broadeasting sta- 
tioią-kur galima tik klausytis, 
bet mažai tėra progos atsakyti. 
Mūsų ambicija yra padaryti 
iš “D-ko” gyvą viešos katali
kiškos opinijos organą, kur 
skaitytojai galėtų, taip sakant, 

I pasikalbėti, pasitarti po redak
cijos direktyva. Mes tikime, 
kad tik gyvas, interesingas, 

j aktualus, savaimi pritraukian
tis laikraštis turi teisės ir tega
li gyvuoti; Kad ir didžiausia 
agitacija neilgam tepalaikysi 

j“negyvo” laikraščio gyvybę. 
iTam tikslui atsiekti neatbūti
nas yra nuolatinis artimas są- 
tikiavimas tarp redakcijos ir 
skaitytojų. Redakcija nuolatos! 
kalba į skaitytojus. Svarbu, 
kad ir skaitytojai lygiai tan
kiai kalbėtų į redakciją. Iš to 
laikraštis gauna gyvumo. Lie-I 
tuvos laikraščius mažai kas 
teskaito, nes juos redaguoja 
“profesoriai” iš padarigių. Jie| 
temoka tik mokinti aukštu sty- 
liu menkus žemės vabalus, sa
vo skaitytojus. Mūsų pastan
gos' yra palaikyti “D-ke” lie
tuvišką dvasią ir duoti jam a- 
merikonišką “apsiaustą,” taip, 
kad ne jis skaitytojų ieškotų, 
bet skaitytojai “D-ko.” Tams
tos laiškas daug prisidės prie 
suradmo amerikietiško “rū
bo.” Ačiū dar sykį. Rašykite 
daugiau.

!
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' ' : ’ vadovauja senam ir Jaunam į
RįTA RITA UEFA tAU- dorT4^^^, j

Mūsų “Ryta” ar skaitai! . ------------- - i i H i ■ ' | ~
Sn gaišti feiirjžiįvnt ar užstfanaat^^;—-

Išvalyk būdą botagu — jis 
kaip bematant vėl pasireikš. 
— Horatius. -

Norintieji dasigauti arčiau viršininku Tautiškos Ilgadrau- 
gu organizacijos, Topeka, Kan. Jie yra: Prezidentas Behrenš iš 
Lyndon, Kan. 6 pėdu 7 coliu; Kinslow iš Missouri tokio pat dy
džio, ir Parks, 6 pėdą ir 7Į coliu. - ’

> susirinkimus kas antrą
. netlėldienj kiekvieno menesio, po no

vai. po pietų, Parapijos Salėj, Septln i 
ta Gatve, South Boston, Mase.______

“Tautos savybės, jos ydos ir 
dorybės pareina nuo mokytoją, 
kuriems pavesta auklėti jaunuo
menė. ’ ’—Filosofas Leibnitz ’as

| (GALINAUSKAS)
|414 Broadway, So. Boston
5 Telephone So. Boston 2300
- Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto,
3 nuo 1:45 iki 5:20 po piet Ir nuo 7 
1 iki 9 vakare, šventą dieną pagal so- 
1 sitarimą.

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

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

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, kwarts žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą

~ — -27 ~~ “y- * y 1 ji
spnrt.n kūnas mūsą darosi vikrės- ~ 
Uis, sveikesnis, 0 be to spūrlaa 
žaidimai daro geros Įtakos doro
vei.

DAKTARAI

gsstdhuniekados neklysta,

Italijoj fašistų milicijos ofi- 
■: ciklinis organas paskelbė de- 
r, šįint įsakymų, kurie paliečia 

kiekvieno milicininko eigesi ir

• DEŠIMT ĮSAKYMŲ ITALŲ lės vengimas butų lygus val
stybės griuvimui, tuo labiau; 
kad mokėsčiai--iš--neatn^namn 
laikų mokami ir teks juos mo
kėti, kol žmonės žemėje gyvens.' 
Nežiūrint to, visur’ mokesčiai 
mokami kad ir nedideli, vis 
tiek, kaip žmonės kultūroje 
aukštai pakilę.

Turkijoj Įvedus sveikatos 
mokesti ne visi vienu metu tai 
sužinojo ir beveik visada atė
jęs valdininkas į taikaus tro
belę'mokesčių taip prabtklavo 

' į šeimininkų:----------- —- ---------

— Kaip tamstos sveikata?
— Ačiū Alachui kaip nerei

kia geriau jaučiuosiu.

— Labai malonu ta\iš tams
tos girdėti, — atsako džiaugs
mą ' nuduodamas valdininkas. 
— Prašau užsimokėti mokesti 
už gerą sveikatą. Čia iš nuste- 

ruošusiani karui; jhimo turką išveda griežtas val-
6) niekados nesakyk: “ne- diriinko paaiškinimas, kad gir-

kiekvieno milicininko elgesį
’y nustato jo pareigas^

b. Tie įsakymai yra šie:

> 1) fašistas, o ypiač milicinin-
kas, neprivalo tikėti į pastovią 
taiką; ...

fe* ? 2) jei tu oi nubaustas, ..hii. 
‘ aišku, kad tu to užsitarnavai;

H', z 3) kraštui galima tarnauti, 
K saugojant paprastą žibalinę;

^4) tavo draugai privalo būti 
|Į' tavo broliai, nes jie gyvena 
K kartu su. tavim ir galvoja pa- 
8^ našiai kaip tu;
|r~’ .5) šautuvas ir uniforma tau
R duoti ne naikinti, bet būti pasi-

II; svarhu.vjTiausyln" už tai sunio- di daug esą tokių žmonių, ku
rie nesą sveiki ir taip gerai ne
sijaučia. Bei to jiems turi pa
klėti sveikieji. Sumokamasai 
mokestis bus sunaudotas ligo
ninėms išlaikyti, ligoniams gy
dyti ir medicinos personalui 
apmokėti.. ......

Įvedus šį mokestį, Turkija 
virto tarsi ligonių šalimi. Jau 
iš tolo artinantis valdininkui,] 
Jurkaus troboje girdisi dejavi
mas, kuris nutyla tik valdinin
kui grįžus. Miestiį^atvėse žmo
nės atrodo lyg į~ligoninę“sku-' 
ha:-vienų žandai, kitij rankos, 
trečių kojos apraišiotos; nepa
prastai daug matyti kuprotų, 
šleivų ir su kitokiais akį. ve
riančiais ‘ligotumo pažymiais.’ 
Tokie žmonės atleisti nuo svei
katos mokesčio.

* kės,” nes vyriausybė moka 
tau, o tai vyriausybei tu pavė- 

" dei save ir nešioji jos unifor
mą; .

7)"diseiplina yra kariuome- 
- nes saulė, be kurios

V'
nes saulė, be kurios negalėtų , 

’ būti kareivių, o būtų vien tik 
sumišimas ir pralaimėjimas.

8) Mussolini visados yra tei- 
sįngas;

Uį“ 9) kada savanoris neklauso, 
tai jis negali mažinti savo nu- ' 

O šikaltimų aplinkybių;
10) kiekvienas milicininkas 

p• privalo atminti, kad iš’ visų pa- 
reigų jo švenčiausia pareiga — 

į - saugoti Mussolinio gyvybę. 
S, Tie įsakymai, kaip rašo fa

šistų milicijos organas, bus 
paskelbti po visą Italiją, kad 

K juos galėti] perskaityti ir ap- 
E/ svarstyti visi italų piliečiai.

spžiida pastebi, kad 
y.: . tie įsakymai rodą Mussolini 
[j: proto ir dvasios miklumą ir
| veiklumą. Jis pats dirbąs ir ki- 
r • • • •tus raginąs dirbti Italijos naii- 
KU dni

į; DIRBTINŲ LIGONIŲ ŠALIS. 

~ Po Didžiojo karo reta val
gį-. stybė ekonomiškai tvirtai lai-
|į‘ kosi, — dauguma skursta triik-
B damos lėšų net būtiniausiems
5.?$ reikalams. Ryškiausias šiuo at- 

žvilgiu pavyzdys yra Turkija. 
Jos jždas trūksta lėšų net to-

KIŠENINIS PEČIUS

Japonijoje yra paprotys ne
šioti žiemos metu su savim 
pečių. Kadangi toks pečius di
dumo yra sulig cigaretu dėžu
te, tad jis lengvai sudedamas 
kišenėje; vaikai, eidami Į mo
kyklą, nešasi ji su saVim, kad 
susišildvtų. Pats . pečius yra 

• paprasčiausias indelis, kurs es
ti prikimštas tam tikros dega
mos medžiagos. Visa degimo 
procedūra eina be dūmų ir ne
gamina jokių dujų. Tat parei-

ĖLr kioms būtiniausioms Ištaigoms' na nuo pačios 'degintomedžią-
į, išlaikyti, kaip ligoninės. Ii*to fgOs sudėties; medžiaga fakti-

1 ino^es~ jnai vra padaryta iš paverstų į
Čių moka, tačiau ^Tuflajbs gy-iangji' jr''šiffnaTtiUkannprų 

__ „_i__________ :___ I. ' ‘ ................ ;
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ventojų mokesčiai, palyginus 
pagal mokėjimo iŠsigalėjimą, 
kur kas didesni yra kaip kai
myninėse valstybėse.

Kiekvienas susipratęs mokes
čių mokėtojas supranta, kad 
mokesčiai valstvl>ei yra pilieti
nė prievolė, kuria laikosi ik pa-1 ranką ir Įkala ją į žemę pirš
ti valstyliė. Dėl to šios prioro- tais aukštyn.

bu su salheterio ir augalu alie
jaus pagėlha.

Angolos*pietinėj Afrikos pa
krantėj, gyventojai, maldauda
mi lietaus, nukerta žmogui

)

■Bi vO

MIESTO TĖVŲ MONOLOGAS 

(Iš “Vilkolakio” arkyvųl 

Giria žmonės mūsų darbus, 
Kad sutvarkėm miesto skarlms;" 
Pavertėm gatves okopais ; 
Apklijovom nosis lopais.

~ Babiloną,. Palestiną 
Su jungėm į vieną kliną: 
Sunaudojoni malkas plytoms, 
Kas tur butą — gaus-ir kita.

Visos ligos — nepavojus, 
Sviekata — tai laužo kojas; 
Trotuarais — nors volioki?, 
O su ratais — krvžiavokis. .

Mięsto planą /sutvarkysim — 
Žalią Kalną nfikrapštysiuE 
Kad bedarbiams būt kur snausti, 
Kad būt Nemunui kas plausti.

Nuo Marviankos lig mozūru 
Pastatysim tiltą mūro:
Te piliečiai per Velykas ___
Lys-t į Nemuną nebtykos! )

Konkės kulšės, autokratai, 
Ir sijonai, ir kravatai — 
Viską žinom, viską matom 
Ir sukratom advokatams.

Tik' piliečiai tenepyksta, 
Kad mums posėdžiai nevyksta: -
Kas v kosciele, kas bažnyčioj, 
Kas pas Maušą prie sklenyč:os.

a

kas dedasi mūs kariuomenėj, kamjDraufU* la.Ik®, 

rupi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi-
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

’ M *

i

moko, patraukia, prie gero 
Sužadina ir sustiprina tįfegji- 
inąT kelia žmogaus dorovęnr~

Vis Į domuupri rašytas.------- —
Nes jis visa girdi, žino 
Ir visur teisybę gina 
Korektingai, bet griežtai. 
Nejau “Ryto” neskaitai?? 
nistracija Kaune Ožeškienės gt.
3 Nr^ Eitfruania. 

Prenumeratos kaina:
Pristatant. į namus metams 

62 lit., mėn. 6 lit.
Siunčiant paštu metams 50 

lit., mėn. 5 lit-
Užsieniuose metams 100 litą, 

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

“Ryto” Redakcja ir Admi-

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVAR1SK1

KUNIGUI KALĖDOJANT 
PAS DZŪKUS

- Kunigas klausia seną bobu
tę: 1
'— Kiek Dievų?

’jrir.i Tai g-i 1 trry # " J,
— Kokie? ' ■
— Nugi Panas Dzievulis, 

Matki Boža ir šventas Anta
nas.

— Kuris vyresnis?
— Na! ponas Dzievulis. To- 

Įkis jau senas! Tai, riitela, dar 
aš buvau maža, o Jis jąn buvo.. 
ne ponaitis, eik ponas.

— Na, kada Dievas mirs?
— Taki jau būtų čėsas, cik

ne su saule gyvens.
— .0 tave, bobut. Į laidotu

“Kaiys” rašo ne 
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinią iš Lietuvos 
ir iš užsienio. ' v.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės 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 ateity, kokie karai gali kil
ti-

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
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 1.1.

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

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

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

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

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

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

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

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

■a®©©©©®©©- 
Tel. Haymarket 1307 |

Vakarais iki G—Subatomis iki 10 ?• 

JUSy KREDITAS YRA 
GERAS Į

Mes parduodam tiesiai iš musą 
“vvholesale houses” geriausios ru- g 
šies vyrų ir n-.oterų drabužius, sėr- 1 
megas. kailius, auksinius daiktus. & 
rakandus, karpetus, pianus, foho- 
grafus, radios ir tt.. už prieinamų t- 
kainą. Išlygos lengvos — pritaiko- S 
mos jums. ‘ s

L. GOLOSOV CO. | 
39 Washington St. Boston |

(Antros Lubos) ®
Šitas kuponas yra vertas | 

$2.00 kaip pirksit | 
5®©©©®©@®©©©©©©©@©@®e®®sje3

BOSTON’O DRADGUy
VALDYBŲ ADRESAI

VERACKAIRVIŠ1NSKAS1
[LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS. 
414 W. Broadway 

Tet S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street ’

TeL Brockton. 7180**s.

Į

f

i

i

i

f

><lr

Lietuvos Dukterų Draugystė 
Po Globa Motinos Švenčiausio? 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Jieva Marksiene,

623 E. Ęighth St.. So. Boston. Masu- 
Prot Raštininkė — Ona Siaurienž,

443 E. Tth. St. So. Boston, Mass. 
Telephone Sonth Boston 8422-R. 
ftpRažtininkė.— JBrpnlslava Clunleur 
29 Girtrtd St.’ VV' P.okhnry,-MasA ->

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

ivarkdarė — Ona MizgircrienĄ,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko ka> 
an-trę atarzlnką kiekvieną mėue* 

vakare, pobažnytlnėj svetainė! 
Visais-dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

GRABORIAI

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)

“PATIKĖTINAS” ĮRODY- 
a MAS'

gonis. . _ '
— Kuo tamsta sergi?—klau

sia. gydytojas.'
— Esu trumparegis.
— Kuo tamsta gali įrodyti?
— Visai paprastai. Ar ma

tai. ponas daktare, lubose vinį?
— Matau.-

O aš jos visai nematau.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

(“Pavasaris”) - ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. žloba.

’eL Norvrood 1503

kLWAR/B8W
(WRUBLIAUSiKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

Tel. So. Boston 0S23 ____ _ |
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) '

425 Broadway, So. Boston 
01 šio 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- 
dSldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas • T

-
4 TKL.'So. .* r.™
5 LIETU VYS DANTISTAS Į

1A. I. KAPOČIUS 
Į251 Broadway, So. Boston J , 
1 (“Keleivio’' name) {
5Otibo VMjjvnoe: nno 9 Ud 13, oa» Ž 
į i tM AM 6 tr n® fkl 9 vakare, ? 
ĮSeredomte nno 9 iki 12 v«L dieną * 
/Subatotnia nno 9 O10 vnk. Nedl 
jnonla nno 9 Iki 12 (pesai marti' 
dOG«SSSXS3E36SXXX9BhBSaSSXX3m

5 1179 WASHINGTON STREET į
l Norwood, Mass.

f

*

laimin-

ant, nosies, koilel jos nenugy-
%dai! V. _ . . 1 • • : .■■» W M«W SUW, SO.1

žmonos paganau nelaimmgoB! Martaikn - r. išnara,

M11 J iI
neapsU

<į ■■
Ofiso Telefonas Unlverslty 8831-W ■ 
Rexldenctjos Tel. Unlverslty 8834-Ri

D. A. ZAIETŠKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
448 ir 9S3 C.\MBRIDGE STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

| P. J. AKUNEVKIUS
| Lietuvis Graborius
| 820 K. SIKTH ST. Sa BOSTON 
t Tel. 8. B. 4496

MęmMMŪMNraim

perkam, parduodam ir išmainom na
mus. ūkės ir visokius biznius, kaip tai

539 E. Seventh St, So. Boston, Mare
Telephone South Boston 8552-R.

Vire-Pirminlnkas — J. Petrauskas,
17 Vale St, South Boston, Mass.

Prot Raitininkas — J. Gltneckts,
5 Thomas Pk-, South Boston. Mass

Fin. Raštininkas — M. delkls.
366 Brondway. So. Boston, Mass.

ves ar paprašys?
— Vargu bau nueičia, senat

vė, rūtela, senatvė...v. 9

— Atsiprašau, kuo tamsta
ardu?v;
— Baltazaras-Paršiukas.
— Kas tamstai davė toki

t

/

t

Kasiertus — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadreay. So. Boston, lfaai 

Tvarkdarys — J. Znlkfs,
7 VVinfield St, So. Boston, Mana. 

DrangIJa laiko susirinkimus kas trečia 
nedėldlen] kiekvieno mėnesio, 2-rą ▼» 
landą po pietą, parapijos salėj. 492 R 
Serentb St. 80. Boston, Mass.

h

fručernes, bekernes ir restorantns. In- ; 
siūrinam (apdraudžiame) namus nuo Į 
ugnies ir nelaimiu, taip pat krautu- * 
ves ir automobilius. Parduodam ang- < 
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam ! 
kambarius. Užlaikome kamamtnką, 
arkitektą; padarome planus dėl bu- ; 
dąvotojų: užlaikome namų taisyto- •' 
jus, stogdengius, piumbėrius ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant :

* pirmų ir antrų morgrčių. Teipgi su
teikiam legališkns patarimus per sa
vo advokatą visokiuose reikaluose, 

"Taip tai: pirkime ir pardavime visokio turto ir t» t. Reikale 
; kreipkitės pas: . —

A. J. KUPSTIS •
BR0ADWAY . .SOUTH BOSTON, MASS. 

Office TeL So. Boston 1662 arba 1S73

BET PASKUI BUS SVEIKA 
' Ligonis (įdėtas į šaltas vo

nias). “Or, netversin 'šalčiu, 
mirsiu!, ■ » »

Daktaras: Nieko, nieko, už- 
tat paskui bus sveika!

YPATINGOS ŽYMĖS
Valdininkas (rašydamas pa

są) — Kokios tamstos žymės?
— O viena ranka vis laiko už 

butelio kišenėje!
• • •

— Fi, kokia biauri karpa tau

vardą??.
— Aš nežinau, l»et jei aš tai 

sužinočiau, tai jie 
džiaugtų. . ’

. (“Sargyba”)
✓

— Aš buvau daug 
gesnis, kai buvau biednas.

— Tai kodėl gi’tu negali sa
vo milijonus išdalinti kitiems 
ir būti vėl laimingas?

— Bijau, kad būsiu dar ne
laimingesnis, nes mane nuolat 
kankina sąžinėj kad aš. tuos

SV. KAZIMIERO R. K. ILJO3 
VALDYBOS ANTRASAI 

So. Boston, Mass. ___
Pirmininkas — Jonas Jarofia, 

225 L, Street, South Boston. Mm& 
Vlre-Pirmlnlnkns •— L. Svagždyn. 

in Borcen St.. South Boston, Masu 
Prot' Raitininkas — V. MIctevIČIuK, 

405 Thlnl St, South Boston. Masu 
Finansų Raštininkas — M. Seiki*.

366 VT. Rrondreny. So. Boston, Mana. 
IMintnkaa — V. Bulotta,

36 Merrer Strėot, So.. Boston, Musbl

I h

DAKTARAS EIN, M. D. 
(Europeiškas Specialistas)

Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
1 Dorpato unl vėrei reto kttnbtoj: Per

11 met< apėcijaliza rosi geri austuo
se vokiškuose, rusiškuose, francu- 
aiSknose f r amerikoniškuose bos- 
pftalMbse. Giltai studijavo viduri
nes ilgas. Kviečia pas save pnefen- 

' tus. nepaisant kaip liga! arba kaip 
giliai liga yra įsigalėjusi. Atlygi
nimas gan vidutiniokas. Valandos: 
12—2; 6—8 ir pagal susitarimą.
340 Centre St.. Jamalca Plato, 
Mass. Tei. Janjaica 3973-W.

Ros. Talbot 5863

J. J. ŽABARAUSKAS
OPTOMĖTRISTAS

ekzaminuoja akis ir pritaiko 
akinius

414 Broadmay So. Boston 
Ofise tik vakarais


