
niaus klausimą palikti

£»t«
Metams $3.00; Pus

PLYMOUTH. Anglija.— 
Gruodžio 6 d ant jūrių kilo 
smarki audra ir laivas Mau- 
retania atplaukęs prie Ply- 
mouth negalėjo čia sustoti, 
kad išleisti du šimtu paša- 
žierių. Buvo priversti plauk
ti į Cherbourg ir Southamp- 
ton. - . ■ .. - ■ . - ■ r

Tarybai. 13

Ptlzudflki* tm* Genfs 
penktadieny . 

t I>enkijoš dil^torius 
sudskis galvatrūkčiais 
žiųoja Gen^von gejbėti

\į. - 

kaip 
r vra, pažymint, kad Lietuva 
š vis dar turi teisę savintis 
s Vilnių. Beto norėta Lietuvos 
į skundas taip ir baigti.

Tai aiškus lenkų skymas,
- nės jie žino, kad Lietuvos
- skundas yra perdaug juoda
- dėmė ant jų poniško veido.
į Lietuvos premieras Volde- 
( maras pasiūlymo nepriėmė
- ir pareiškė, kad jis laikysis
- visos Tautos nusistatyrųo. 
c Kadangi Vilnius yra pradžia
- visų nesusipratimų, tad norė-
- tų" ginčus kartą ant visados
- užbaigti,.
- -Lenkų ministeris Zaleckis
- pareiškė, kad Vilniaus klau- 
r simas užbaigtas, nes ir Am-
- basadorių Taryba yra pa

tvirtinus.
Po šio pasikalbėjimo Tau- 

-J tų Sąjungos didikai pasiūlė 

važiuotų į Vilnių it patyri
nėtų priežastis dėl kurių ki- 
la ginčai.
Voldemaras sužinojęs didi

kų delegatų nusistatymą, 
pareiškė, kad jis kelsiąs Tau
tų Sąjungos posėdžiuose tik 
tuos klausinius, kure yra pa
žymėti Lietuvos skunde 
prieš lenkus, būtent: Ar Len
ki ja turėjo teisę keršydama 
Lietuvai, terorizuoti Vil
niaus krašte lietuvius, areš
tuoti lietuvius kunigus ir už
daryti lietuviškas mokyklas 
ir ar Lenkija turi teisę or
ganizuoti politinius sukili
mus prieš Lietuvos valstybę.

Pradėjo kalbėti apie senovės 
praeitį ir tuolaikinę uniją ir 
abiejų šalių ekonominę pa
dėtį ir palygino su dabarti
ne padėtimi. Žodžiu sakant, 
graibstėsi į visas puses, nes 
neturėjo kuo atremt Lietu
vos teisingi! nusiskundimų. 
Puolėsi prie Klaipėdos ir 
smerkė Lietuvą už nemokė
jimą valdyti .Jis sako, kad 
Klaipėdos kraštas einąs prie 
apverktinos ekonominės su
irutės ir kad jis manąs, jog 
Tautų Sąjunga* padarė klai
dą atiduodama Klaipėdą 
Lietuvai.^ ;

Baigdamas kalbą .Zaleckis 
prašė Lietuvos pamiršti pra
eitį ir priimt Lęifkijos drxd- 
grškumo ^anką. .. > . - $

Premieras Voldemaras at
sake, kad jis didžiai įvertina 
šį pasrnlvmą, bet jis nedali 
užmiršti, .kad keletą metų

jos opozicijos partijos buvo 
padavę Reichstagui nepasiti
kėjimą Markso-Stresemanno 
kabinetui. 229 balsais prieš 
192 nepasitikėjimą atmetė. 
Opoziciją sudaro socialistai, 
komunistai ir demokratų 
partija;

WASHINGTON, D. C — 
Tarptautinis Priėmimo Ban
kas New Yorke saus milijoną 
dolerių aukso laivu Aųuita- 
nia. Tai bus. pirmas Siun
tinys aukso nuo 1914 metų. 
Kam tą auksą perduos kol 

Įkas neskelbta.

Lenkiją gynė jos Užsienių 
Reikalų Ministeris Zaleckis. 
Visokiais budais bandė su
švelninti Lietuvos skundą.

Ženeva.
.Ž fe i Tt

namų sudegino, J ’ o krHis Į 
griuvėsius pavertė. Komuni
kacija nukirsta- ir visos į- 
staigos uždarytos. Sako, kad 
daug iteramumii kila dėlto,' 
kad dabartinio 6 me^rkara
lius tėvas Carrol nori atgau
ti sostą ir kurstąs gyvento
jus prie sukilimų.

Žydai saukia “gevalt”. Sa
ko, kad ten terorizuoja ne 
vien -žydus, bet ir kitus ti
kinčius žmones.

|įūL; Dancigo, bet jei butų 
IŠfefrsti, tai reikalautų 
Jaipėdos uosto. Jiems buti- 
ai reikalingas išėjimas į 
iręs. Šis klausimas, kaip 
>auda praneša, buvo irgi 
skeltas privačiuose pasikal- 
šjimuose.
Rusijos delegatas Litvino- 

fas išvažiuodamas iš Geni
os pareiškė, kad jis sutik- 
iąs bile kokiam išsprendi- 
lui Lietuvos bylos prieš len-

-X Voldemarui buvo paduotas 
pasiūlymas panaikinti karo 
stovį su Lenkija ir sudaryti 
draugingumo sutartį, o Vii-

t l

- - -r.
■* * •
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kariuomenę. Sov.-Rusų vy

» Liėtovcfe•

Y

užtektinai, UjJ
pridėti pieno 9

L“

užrašyti savo 
“Darbininką”, 
neišgali užrašyti

“Gerk— ‘ J
Žinia iš Lietuvos

z

Amerikon pakoncertuotu 
Bus prieš Kalėdas. Prašytau 
Tamstos tą žinutę gerbiame 
laikraštyje, jei galima, pa- 

• minėti. “

•į !
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VIUCYCIAt ; Noig 
met metai ir nelabai dėdin
gi,'bet šioje apyHnkėje viĄ 
malūnai jgeriua sayo masi
nas, kad galėtų geriau . pa- 
tenkinti savo Mijentus. - _R 
Feldkeller, čionykštis malū
nininkas^ šiomis, dienomis 
gavo naują 80 arklių jėgą 
motorą. z Kol šitas motoras 
bus įrengtas, . varo girnas 
samdytu lokomobiliu. Savo 
senąjį 30-ies jėgij motorąjis 
yra puldavęs Į Povilus Kin
tų valščiujer Taipogi ir Arse
nų malūnas, vienas seniausių
musų krašte vandens malū
nų neitdri atsilikti. Jo savi
ninkas p. Schluetteris dabar 
įtaisė garo lokomobilį, kad 
pritrukus vandens girnos ga
lėtų būti varomos garu.'Ži
noma, ūkininkai tokia didelė 
malūnų konkurenci ja labai 
patenkintu nes jati kaikurie 
vėjiniai malūnai sumala są
malų centnerį javu . už .40 
cento. . •

ir nieko netruko, ta- 
(tujam pridėjo rodytis, 

r dažnai lankosi 
> Praeitų metų

vieną vakarą viešė- 
ikaip paprastai pas 
gą kaimyną. Jonis i- 

sn savo draugais gjnčy-
tvirtindamas, kad jis nuo 
vikaro per ištisus metus 

kysiąs pas Mauš- 
niekas tam neno-

ri-tikėti, bet Jonis tvirtina 
yo ir sutinka eiti laižybų. 
delis, žinodamas iš prak
iš, jog kas jau prie ko 
įdeda lankytis, . tas taip 

įeit to. papročio nepameta, 
ėmė laižybas, o kadangi 

k ėjo apie tokį ilgą laiką, 
fi ir suderėta buvo ne nie- 
StPo to praeina beriainis 

įsė metų, o Jonis, tas 
sis juokdarys nebe- 
prie Mauškio. Tas 

■ kaso pakaušį ir aima
na: “Ui. kas bus? Jonis

* a; Jonis laimės derv-• • 
Bet Jonis taip ir lie
tė per ištisus metus.

vos tik išėjo paskutinė 
suderėto laiko, Jonis išvyko.

It
PAMETĖ ŠAVO ŪKĮ

STUŠKUNIŠKIŲ dvaro sa
vininkė" (Ukmergės apsk.) p. 
Slavinskienė pametė savo ūkį 
ir neapmokėtus darbininkus ir 
lau 2 mėnesiai kai nežinią kur 

•> "

z

i1

i «*

i ?•£ * 1.

LVU<- <*•. d *4 . t y>
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no, bet

1 visti.

kaip nomn naujagimį 4 
I Kuomet kūdikio gimimas palak • 
Įmina motiną, ji turi nuprasti* kad 
Į jis gimė su teise gauti geriąurią 
priežiūrą ir maistą. Nors mokslas

I * *"* ' * ’ j? ~per metą metus bandė surast dirb? j 
tina maistą, kuris prilygtų moti.“JS | Am

Inos pienui, bet jam dar nepavy-'y'£3 
| ko. Todėl jūsų kūdikis turi teisę 
I tikėtis krūtų • *
I • ' ’ • ' X
| Pienas krutysė pasirodo tik trp- .. 
I čipjoj dienoje po gimdymo. Žindy- . 
I mo pirm to laiko akstiną krūtis.
Į Keikia kad praeitį bent šešios va--‘1 
| landos po pirmo žindymo, kad mo-

♦ I ■ '| tina atsigautų. Kūdiki reikia žin- 
Idyti tik keturis sykius per pir- 
Į mas 24 valandas. Bet reikia duoti i.

x | jau abi krūtį šį sykį. Žindymo tar-•*. j 
1 pais reikia duoti kūdikiui du ir.
| tris šaukštus vandens, kuris pir- '; 
| ma reikia išvirinti ir atšaldyti Y- 
| ra saugiau isvieno vartojimo. 
| Pienui pasirodžius, paprastai 
I trečioje dienoje, kūdikis turėtų ] 
| gauti šešios' žindymds per 24 va- "5 
landau kas tris valandas perdien, <.
ir vieną sykį nakty. _ —

Jei reikia,

BOLŠEVIKAI KALTINA
MĄSKVA. Sovietų Rusų 

vyriausybės organas “Prav- 
da”, rašydamas dėl įvykusio 
lietuvių emigrantų kongreso 
Rygoje, pabrėžia, kad Ten-

37 NIKARAGOS SUKILĖ
LIAI UŽMUŠTI

TMANAGUA/ Nikaragua. 
*- Amerikos aviatoriai, ju- 

\leiviai ir milicijantai kovoj 
^Sukilėliais arti EI Chipote 
kzinušė 37 sukilėlius ir daug kų imperializmas lietuvių 
bdžeidė. Taipgi žuvo du mi- 
lięijantai kovoje su sukilė- 

ris tarpe Jicardo ir -San 
ando.

socialdemokratų tarpe rado 
sau ištikimus tarnus, kurie 
rengiasi atiduoti Lietuvos li
kimų lenkų militarislų “ma. 
1oneL” '

Toliau tas laikraštis rašo, 
kad lenkų planas surengti 
kongresą Rygoje-buvo tai
komas tam, kad iššaukti:Lie
tuvoje neramumus ir pas
kiau neva vietos gyventojų

PRALEIST KALĖDAS
KALĖJIME 

BROCKTON. Mass.—Tu-• •
seph Svreeney pateko į 
ųž girtybę. Teisėjas

ig nubaudė jį $10 arba 20
į kalėjimą. Jis pasi- apsaugojimui pasiųsti savo 

(Gto kalėjimą, nes sako, kariuomenę. Sov.-Rusų vy- 
sresnės vietos švęsti riausybės organo tvirtim- 
š, kaip'kalėjime. Ma- mu. panašūs planai dar te- 

iogtts tikrai nori pasi- -bėra pas lenku imperialis- 
ir noTs šventes ’ pra- tus, rtors eąą oficialiai lenkų 

Kalvai. vyriausybė tai nuginčijanti.

T

PANAIKINS MtUTARf 
KONTROLĘ AUSTRIJOJ
VIENNA, Austrija—Am

basadorių Taryba pranešė 
valdžiai, kad militarė kont
rolė bus panaikinta sausio 
31 d. 1928, Austrijoj. Tai 
paskutine valstybe, kuri^pa- 
siliuosuos iš po Aliantų glo
bos. Taryba savo pranešime 
pareiškia, kad valdžia išleis
tų įstatymus kabink karinių 
ginklų ir anranieijos.-

Kontrolės komisija parei
kalavo, kad sunaikintų kai- 
kurias mašinas.->

-< ---------------------
MOTERYS VALDYS

BRITANIJA
LONDONAS. — Kuomet 

moterys gaus lygias teises su 
vyrais balsavime, tai Brita
nijoj bus 1^500,000 motetų

COOLIDGIAUS PRANEŠI
MAS ŠUKELE SKANDALĄ

ANGLIJOJ
LONDONAS— l>rezi- 

dento Coolidge pranesmas 
kongrese sukėlė čia skanda
lą. Anglija nepakenčia pa
šildymo ‘ didinti laivyną., 
Prisimfena Prezidento šauk
tą konferenciją nusiginkla
vimui. Spauda pilna žinių ir 
straipsnių tuo klausimu.

■ ...................... -?■

PASIBAIGĖ STREIKAS 
AUSTRALIJOJ

- MELBOtTRNE, Australi
ją. — Streikas Auštrali j os 
dokų darbininkų, kuris pra
sidėjo "pereitą penktadieni, 
pasibaigė gruodžio 7 <L Dar
bininkai laimėjo. Kasyklos 
ir kitos ^dirbtuVėsJravo sūpa- 
raližuotos, . nfes apafe50,000 
darbininkų, streiką^’snhy balsuotojųir 12,250,000 vyrų, 
pstizuodanfi ddkų jAhbinin- Dabar eina smarkus ginčai 
kains- Streikui pasibaigus, del moterų teisių paxhUnm- 

o darbas višbje tb Moterys tikisi laimėti ko<=

LAIŠKAI REDAKCIJAI 1

Šiomis dienomis gavome iš 
okupuotos Lietuvos' sekantį 
laišką:

“Brangūs broliai ir sese
lės: Atsiminkite okupuotos 
Lietuvos lietuvius ir padeki
te pąsiliuosuoti iš lenkų ver
gijos. " / \

Čia turite brangių gimi
nių ir pažįstamus, nepagai- mums rašo

Z • I

giminėms
Jeigu kas 

ant visų 
metų, tai lengvai gali tą pa
daryt ant pusės metų arba 3 
mėnesių

’ v

lėkite jiems užrašyti lietu
viškų laikraščių arba siųsti 
nors perskaitytus.

Jau.girdėjote ir skaitėte, 
kad lenkai uždarinėja mo
kyklas, laikrąščius ir arešta
vo musų kunigus ir svietiš- 
kius"inteligentus. Jie nori 
mus tamsumu apakyt. Už^ 
laikraščius mes busime ame-Į 
rikiečiams labai dėkingi, y

Su tikrą pagarba ,;
6f. Jurįeiėviči9t9 .' 

č- PRIERAŠAS. —

*=

<»*

.»• —
J*-

Y ■ -> *

riškumo; bet ir motinai 
geriau laiką sutvarkyti darbai 
pailsiul 
- Penint reikia vartoti vienąii*. 
tį sykiui. Ją reikia kad gerai įt 

i čiulptų, tada pieno bus užtekti
nai. Žindyti reikia neilgiau 20 mi- 

įnutų. .
Nustatant penėjimo valandas,

gerai yra padaryti, kad penėjimą* ' 
pripultų lygiai ąni valandų. TE

ATVAŽIUOJA KIPRAS I da laikrodžio mušimas primena į 
PETRAUSKAS Į žindymo laiką ir palengvina mo- ’J

Komp. Mikas Petrauskas tinai atmintį. '
| Jei pienas sunkiai pasirodo, arJ- 
įba tekėjimo neužtenka, nenusP 

atva-Įmink ir kūdikio nuo krūtų nešt- .; 
žiuoja Lietuvos Operos ar-Junk. Pieno tekėjimą nustato 
tistas, Kipras.Petrauskas kis darbo, kuri kūdikis atliek*
a V 1 i * v • '

e - JM

C®

žaisdamas. .s

Per pirmas dešimts dienų kudi- ?* 
kis turi gauti apie ;. dvi uncijas į ■ 
pieno kiekvieną sykį. Pasveriant > 
jį tuoj pirm ir po žindymo gali*' 
ma patirti, kiek jis Suvalgė. Jei.' 
kūdikis negauna t 
gafi būti nikės pridėti pieno L 
kitur iš bonkutės. Čia reikia at* 
sargiai elgtis, kad šitas pifn*l 
butų griežUn šviežas, saldus iR - 
grynas. Jei kįla abejonių, geria* 
vartoti patikėtiną kondensuotą 
P*e»K- --

turi laikyti svefti ■>' 
atiptŲ. O tas didžiai J 
nuo maisto, kurį w 
k«a£ea mazgoti ir 
peailL Jei negali jo 
Bonfen’* E«gl« Pieną 
tįJĮ riektus karvių pi 
^as ypatingai kmfibfrmr

7-’,’ e
■ .
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LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

LITU ANIA” Jan^l

ESTONIA” Febr. 21

NEURALGIJOS 
KENTĖTOJAI 
SKAITYKITE šį

LIETUVOS LAISVĖS 10 METŲ 
PAMINĖJIMUI

’ stato nuosavą' namą 
tai progai katalikai 

ti su džiaugsmu užra- 
giminėms Lietuvoje 

t

kuri; labai kaimiečiai 
nes paveiksluotas savaitinis

Vėliavos ir Organi 
zacijų Ženklai

tai musų specialybė ir ilgų metu prak
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos. 

| - M. A. NORKŪNAS -
16 Pleasant St.. Lavvrence, Mass.

Šis vaizdas parodo kaip J unfft. Valstijų jūreiviai, San Diego paminėjo paliaubų dienų, 
lapkričio 11.

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

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinėdaivinė bendrovė , 

Kurios Laivai Pralaužė Kelią Iš 
Amerikos New Yorko 

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
siunčiant du laivu pernai o jau net 

penkis .šįmet

, f»el graibiausios pastoviausios pa
galbos -lej neura’arijos skausmų var
tok Johnson’s Ile<l Cross Plasterj. Jis 
pagalina šių agonizuojančių priepuolių 
skausmus tarsi magiškai. Per 40 me
tų ši gelbstinti niekuomet neapgaunan

ti gyduolė.,yra komfortas kentėtojams 
■lci reumatizmo ir Padagros, suirusių

V
nervų uždegimų etc. savo umiu ir tik
ru veikimu. -

čia apie jį nėra jokios‘paslapties — 
gyduolė pašalina skausmus. Ir kiek
vienas Red Cross Kidney Plaster turi 
pilną gydymo jėgą iki plasteris atlieka 
savo pilną darbą pašalinimui skaus
mo. Taigi buk tikras kad vartojamas 
plasteris butų Johnson's. Parduodamas 
visose vaistinėse. ■>

uhas prieš nuodėmę. Tik vie- 
no daikto reikia, kad žmogus 
-išnaudotu- tas Dievo duotas

“Šaltinis* 
spaustuvei,- 
gali prisidėt 
šaut savo i 
“Šaltini 
myli, 
laikraštis. Lietuvoj kaina vieniems 
metams $1.20, Amerikoj $2.40.Pre- 
numeratą siųsk dabar per paštą, 
kad su pirmu numeriu po nartjų 
metų žmonės galėtų džiaugtis ir 
tavo brangų vardą mnėti.

Šaltinis prieš karą buvo laimiau
siai išsiplatinęs, jo antrašas:

, “ŠALTINIO’’ RED.
Bažnyčios gatvė 18- 

Marijampolė, LITHUANIA.

PAIEŠKAU
savo tėvelio .Juozo Mikalausko 

ir dėdės -Jono Mikalausko. Paeina 
iš Paežerių vals. Šakių apskr. Ąš 
esu dideliam varge, tad prašau at
sisaukt ir pasigailėt manęs naš' 
iaitės. Prašau pranešti kurie 
juos žino už ką busiu labai dėkin
ga. Taipgi yra kiti dideli reika
lai. Adresuokite:

Ona Mikalanskytė ,
Pašto dėžė Nr. 2, Veliuona,

Kaunas. LITHUANIA.
G. 13

Amerikos pietinėse valsti
joj tūkstančiai ir tūkstan
čiai negru už pigius uždar
bius kankinasi medvilnės 
plantacijose, rinkdami med
vilnę nuo medelių. Iptęrna- 
tional Hervester Comp. pa
skelbė išradus ir ištobulinus 
inašiną, kuri už negrus atliks 
tuos darbus. Dar daugiau. 
Mašina ne vien rinks kai su 
rankom medvilnės pluošte
lius nuo medelių, bet pačią 
surenkamą medvilnę valys ir 
suriš Į atatinkamus pundus ( 
(bąlijas). Mašiną operuos- 
tik du žmones ii' ji atliks šim
tų darbininkų darbus.

Iškius mašinų gadynei, 
bus reikalingi vieni mechani
kai ir-technikai. Jie bus rei
kalingi operuoti mašinas. Vi
si jie bus vidutinio mokslo 
vyrai. Gi paprasti darbinin
kai bus retenybe. Kurie ne
mokės jokio špeeialio amato, 
tokiems bus vargo.

Jau ir šiandien visose dar
bo šakose specialybe ki'ekvie- 
nam reikalinga. Jei mūrinin
kas moka mūryti plytas, ji? 
turi mokėti skaityti planus 
lygiai kaip architektas. Net 
pečkuriai turi suprasti inži
nierių darbą ir reikale juos 
pavaduoti.

Pilnai atėjus tokiai gady
nei ar žmonės jausis laimin
gesni. Dievas žino. Jei visais 
laikais kai šiandien rituojąs 
doleris bus be paliovos visti 
vejamas, tai nei geriausiai iš
tobulintos masinos žmonių• * 
nepadarys laimingais.

Atjušma

i J įjj»j ♦ į«|
MANDAGUMAS—Įvairūs patarimai -užsilaikymo draugystėje ir *
j visuomeniniame gyvenime. Parašė Knn; A. Staniukynas.___.___20a ^jįl 

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBE—pažinimas tikybos, jos į 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė
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Žmogaus dūšios nemaru
mas pasireiškia jos darbuo
se. Siela protauja, jaučia 
ir atskiria gerą nuo blogo.

Protavimo galybė nėra su
teikta jokiam kitam gyvu: 
nui, tiktai žmogui. Jis savo pro
tavimu prieina prie didelių moks
li, ir išradimų. Stebėtini naujau
siųjų laikų išradimai tai žmogaus 
protavimo padarai. Joks gyvūnas 
nieko panašaus neišrado ir neiš

ras. Jeigu žmogus butų lygus ki
tiems gyvunams, tai jis nesuge
bėtų Įkurti jokios civilizacijos bei 
gyvenimo pažangos, neturėtų 
mokslų nei išradimų; neturėtų nei 
knygų nei laikraščių, pagaliaus 
neturėtų religijos bei tikėjimo. O 
dabar pas visas tautas, kad ir la
biausia neišsivysčiusias randasi 
kokio nors tikėjimo reiškiniai. Iš 
čia aišku, kad žmogus turi nemir
tingą sielą.

Pagaliau žmogus turi sąžinę 
bei balsą, kurs jam pasako, kas 
gera, ar bloga. Tigras nejaučia 
jokio sąžinės graužimo, kuomet 
sudrasko žmogų, nes jis neturi nei 
sielos nei sąžinės. Žmogus gi blo
gai padaręs tuoj susipranta ir gir
di kaž koki vidujini balsą: “nege
rai padarei”. Tasai pasmerkimo 
priekaištas, tai žmogaus nemirtin
gos sielos halsas.
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Dirvą arti išrasta mašina, 
kuri nereikalinga jokio dar
bininko. Žmogus reikalingas 
tik ta mašina nuvaryti pir
mąją vagą kokiam dideliame 
plote aplinkui. Paskui pati 
viena mašina aria. -Žmogus 
gali sau ramiai sėdėti kur po 
medžiu šiltomis dienomis ir 
žiūrėti, kaip mašina pati vie
na dirba. Suaj us visą plotą, 
ji pati sustoja. Sustoja taip 
pat jei pasitaiko jai išeiti iš 
pašalinės vagos.

Žinovai nusako, kad neto
limoje ateityje paprasti dar
bininkai, kurie šiandien sun
kiai dirba dirbtuvėse ar kur i 
kitur, bus nereikalingi ir jie j 
turės išnykti. Jų vietą užims 
vien mechanikai ir technikai, 
kiurių priedermė bus vykdyti 
(operuoti) įvairias mašinas 
ir tik mašinomis atlikti viso
kį darbą — nuo mažiausio li
gi didžiausio.

Ypač Amerika mašinų iš
radimais pasižymi. Prieš ka
rą dar nebūta įvairios rūšies 
mašinų, kurios turėjo užimti 
paprastų darbininkų darbus. 
Bet po karo visu greitumu 
pradėjo kilti išradimai ir ši 
gadynė tikrai gali bųti pava
dinta mašinų gadynė. ;

Mažai šiandien atliekama 
kokių nors darbų, prie kurių 
nebūtų panaudojamos garo, 
žibalo arba elektros mašinos.

Atsimename netolimą pra
eitį, kuomet miestuose gatvės 
imta lieti asfaltu. T išveda
mas gatves iš pradžios buvo 
vežamas šutintas asfaltas, 
pilnai bėgamojąs, paprastais 
vežimais ir arkliais. Kiek lai
ko, tą darbą atliekant, sugai
šdavo. Šiandien greitu laiku 
pristatomas trokais ir susyk 
didelėje kiekybėje, o tam tik
romis mašinomis išmėtomas 
ir išlyginamas.

Šiandien asfalto vietą uži
ma cementas, iš kurio maši
nomis dirbamos konkretinės- 
ir labai išlaikomos gatvės. 
Trokais į mašiną pristatomas 
cementas, skaldyti akmenė
liai ir smėlvs. Mašina, visa 
tai maršo ir verčia gatvėn. 
Darbininkai reikalingŲvien 
mašiną operuoti ir konkretų 
lyginti. Ir patsai konkretas 
mašinomis suspaudžiamas, 
kad jam sudžiuvus butų kie
tas. kai titnagas.

Taip yra ir su visokiais ki
tokiais darbais visose pramo
nės šakose.' Net ūkiuose pa-
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< : Žmogus neprivalo pamirš- 
ti, kokiu ^is turi būti. Visų 
pirma, jis privalo atsimint, 

. kad turi nemirtingą sielą. Y- 
ra žmonių, • kurie abejoja a- 
pie savo sielos nemarumą. O 
juk tas aišku, kad žmogaus 
siela nemirtinga.

Paimkime^šv. Raštą. Ten 
pasakyta, kad Dievas sutvė- 

žmogli savo paveikslu ir 
^į^panašumu. Jeigu žmogus 
. ^turi dūšią, tai tie šv. Rašto 

žodžiai aiškūs ir suprantami, 
ištiesi}: Dievas yra dvasia, 

gpir musų siela yra dvasia. 
^ŠHevas liuosas ir musų siela 
^įjKųosa. Dievas amžinas, ir 
.^Tmiisų siela nemari. Dievas 
^^yra pati išmintis, ir musų 
t ?:4Įela išmintinga. Sulig Dievo 

Mrėvo, musu, siela yra; sulig 
'' ^Diev^-Sūnaus, jinai išmin-. 

' tinga; sulig Šventosios Dva- 
’sios ji turi meilės.

Jeigu gi žmogus turėtų 
. vien kunąv kaip kiti gyvu-

t ^3 B L■ ■ ■ it
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Vėlausi pranešimai iš Ge
roves nedžiugina mus. Vo- 
kietijos užsįenių ministeris 

į-' .Stresemann turėjo ilgokus 
ilgokus pasikalbėji
mus su Voldemaru ir su 
Lenkijos užsienių ministe- 
riu Zaleskių. Reikšmingas
. N* "S. **• *

yra tas faktas*, kad Strese- 
man po pasikalbėjimo su 

L Voldemaru ‘neturėjo nieko’
- pranešti spaudai.

,.. tegali reikšti, kad jų pasi- 
~~ kalbėjimas nedavė teigiamų

- l*ėzultatų. Priešingai, po pa- 
y vsikalbėjimo su Zaleskių,

Stresemanaš pareiškė spau- 
dai, jiedu su Zaleskių “kal
bėjo ąpie svarbiausius politi
kos klausimus (suprask ir 
Lietuvos. “Darb.” Red.) 
'kurie yra Tarybos ?no- 
4varkėje ir įsitikino, kad 

. tarp judviejų nėra nuomo- 
e:nių skirtump, Kas dėl ieika- 

lingumo daryti pastangas 
' Tautų Lygoje palaikyti nor

malius ir taikingus santikius 
A Rytų Europoje”.

-j -V

Šiame komunikate spau
dai galima išskaityti tarp 

‘ eilučių, kad Stresemanas ir 
Zaleskis priėjo vienos nuo
monės, kaip turi būti kiša
mas Vilniaus klausimas. 
Lietuvai netenka dėl to , <-

■-: džiaugtis.
Kitomis žiniomis iš Gene

vos Su Voldemaru kalbėję 
Šir * Austin Chamberlain, 

pį- <Briand, Stresemann ir Lit- 
•vinov ir visi raginę Volde
marą eiti'į Lygos tarybą su 
2* kiek galima taikinga dva
sia’,, kitaip sakant, daryti 
nusileidimų. Kokių nusilei- 
dimų ?*'' ' / 1

Pranešama taipgi iš Ge- 
jėA ne vos buk Franci jos atsto- 

vas Briand -pasiūlęs Lietu- 
*•. vai ir Lenkijai užmegsti dip

lomatinius santikius nieko 
^nelaukiant. Išrišimui gi 

-klausimo, kam ištikrųjų tu-
* ——A Tetų priklausyti Vilnius, 
Briandas siūląs komisiją iš 
penkių asmenų. Pranešimas 

>nepasako, kurių tautų atsto- 
- vai įeitų į peršamąją komi- 

į t^nją ir kas vykdintų jos nu- 
< tarimus. Yra tai tik manev

ras nusikratyti galutino 
L Vilniaus klausimo rišimo ir 
v pastanga surišti Lietuvą ir 

' ' Lenkiją nors ir nestipriais 
diplomatiniais ryšiais. Mat, 
Vįs dėlto busi^ /geriau ne 

r dabartine nenormalė ir er
zinanti padėtis --'

Litvinov turėjęs pasikal
bėjimą su Cecho-Slovakijoą

? .; .L'

užsienių ministeriu, Benešu 
ir užtikrinęs jį, kad Rusija 
eisianti į talką Lietuvai, jei 
lenkai kėsinsis užgrobti Lie
tuvą. Labai galimas daiktas, 
nes Rusijai rupi, kad Lenki
ja nepagrobtu Lietuvą dėlto, 
<ad Lietuva yra “tiltas” 
ar p Vokietijos ir Rusijos. 

Taigi Rusijai rupi tik, kad 
Lietuva pasiliktų nepriklau
soma, bet ar ji turės Vilnių, 
ar ne—tas Rusijai negal.voj. 
Todėl dabai* Lietuva negali 
tikėtis paramos iš Rusijos 
Gene vo j e. '

Vėliausi pranešimai iš Ge- 
nevos kas kari aiškiau įro
do, kad Lietuva tenai neturi 
galingų užtarėjų. Be to ir 
pati Lietuva yra maža ir ne
galinga valstybėlė. Taigi nė
ra ko nei kalbėti apie Vil
niaus atgavimą Genevoje, 
nors Voldemaras ir įrodyti} 
visam pasauliui.ir visai Ly
gos Tarybai “kaip ant del
no”, kad Vilnius priklauso 
Lietuvai.

Labiau reikia bijotis, kad 
kartais tas Vilniaus klausi
mo vėdinimas Genevoje ne
pakenktų ir Vilniui ir pa
čiai Lietuvai.

S
Atrodo, kad Voldemaras 

grįš iš Genevos ne lia’urais 
vainikuotas. O gal bijosis su
grįžti ?

A

,z'. Ofeialiam Lietųvos-Leųki- 
jos ginčų svarstymui Lygos 
Taryboje nuskirta Gruodžio 
7-ta diena, nelaukiant Pil
sudskio atvykimo į Genevą. 
Pilsudskis tegalėsiąs atvykti 
ne anksčiau Gruodžio 9-tos 

___ 1 

dienosi Matyt Taryba bijosi, 
kad Pilsudskis gali įnešti dar 
daugiau siferzinimo ir užsi
spyrimo į jau ir be to į- 
temptus lietuvių-lenkų diplo
matinius santykius.

Taigi Voldemaras turės 
vienu priešu mažiau Gene
voje, bet vfedelto negalima 
sakyti, kada jo pozicija Ge
nevoje yra stipri. Visi Ge

nevos diplomatai gerai ži
no, kad Voldemaro pozicija' 
Lietuvoje nėra stipri, kad 
prieš jį yra nusistačiusias 
visos politinės partijos, ir 
diplomatai daro iš to savo 
išvadas, kurios anaiptol nėra 
Lietuvai naudingos. Štai 
viena išvada, kurią tenka pa
stebėti pranešimuose iš Ge
nevos: Voldemaras, nenorįs 
kalbėti apie diplomatinių 
sutikiu su Lenkija užmezgi
mą, nes tuoj netektų val
džios. Netenka abejoti, kad 
taip ištikiųjų atsitiktų su 
Voldemaru, be tas nesvarbu. 
Svarbu tas, kad Voldemaras 
negali Genevoje kalbėti au
toritetingai. Greičiausia bus 
tai neteisingas priekaištas, 
buk Voldemaras vadovauja
si asmeniškais sumetimais, 
nenorėdamas nusileisti <■ len
kams; mes visi gerai žinome, 
kad visa' tauta yra nusista
čiusi “nenurimti be Vil-

jo Nobelio prizą- už straipsnį 
apie fiziką.

rukės menkutį autoritetą. 
Dėl tos tai priežasties jo 
griežta/ nusistatymas Vil
niaus klausimu pašaliečiams 
atrodo ne pagarbos vertas 
lietuvių tautos valios pareiš
kimas, bet erzinantis dikta
toriuko užsispyrimas pagrįs
tas asmeniniais sumetimais. 
Iš ko tik žalos Lietuvai te
gali būti ir kaltas čia ne kas 
kitas, kaip tik pats Volde
maras.

Negalima čia nepastebėti 
dar vienos svarbios aplinky
bės. Voldemaras savo neti
kusia politika dvigubai nu- 
smukdė'savo autoritetą Ge
nevoje, nes ne tik neturi už 
savo pečių suvienytos Lietu
vos partijų, bet ir Amerikos 
išeivija apątingai žiuri į jo 
žygus Genevoje. Nėra abe
jonės, kad prie normalių są
lygų amerikiečiai' bombar
duotų jį telegramomis žadė
dami paramą ir didžiu balsu 
pareikšt^savo nusistatymą 
Vilniaus'klausimu. Dabar, 
išskyrus, vieną kitą balsą 
musų išeivija tyli ir tik iš 

niaus”. Vis dėlto Voldema- baimės dreba, ’ kad kartais 
ras, ne kas kitas, kaltas, tas neatsakomingas Volde- 
kad jis nusivežė Genevon ne maras kur neišsišoktų ir ne
galingą politiniai suvienytos išstatytų pavojun pačios 
tautos, bet tik savo diktatu- Lietuvos nepriklausomybę.

♦ *

Latrai, ar neišauk 
lėti vaikai?

Plečkaičio ir kompanijos 
nepavydėtini žygiai ištren
kė kaikuriuos musų socialis- 
tuojančius kaimynus iš pū- 
siausvyros. Pasipylė jų jau
smai kaip iš Pandaros rago. 
Nesimatė pas juos tik’ idėjų 
ir faktų ir nuosakumo. Be
skaitydamas jų karštus ir 
“gražiais” žodžiais išmar
gintus išvadžiojimus negali 
neprisimint tuos blogai aiik- 
lėjamus vaikiščius, kurie 
mėgsta rodyti “noses” ir 
tas moterėles, kurios neturi 
kitokių argumentų, kaip tik 
išsibadyti špygomis.

J tokį moterišką, ar gal 
vaikišką ūpą įpuolė musų 
kaimynas “Keleivis”, iš
skaitęs ‘ ‘ D-ke ’ ’, kad Pleč
kaitis yra ne patriotas. Kam 
čia, rodos,'pykti ? Juk “Ke
leivis” pats smerkia patrio
tizmą! ir dar kaip! “D-k'as” 
nurodė Plečkaičio asmeny 
išpažintoją ir praktikuoto- 
ją to idealo, kurį ‘keleivis” 
kelia į padanges. > Tai kam 
dar čia pykti ir vadinti mus 
latrais! . t ,

Na, kaimyne, ar ne. v 
į kai pasielgtai 1
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Ernsto Lottero

Muzikanto Pavaduotojas
Vertė iš vok. k. V. T.
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— Tai tu, Hansai, tikr ai sakai, kad toliau 

nebegalima važiuoti ? —paklausė augaluotas po
nas, apsirengęs brangiais kailiniais, ir stovėda
mas prie išeiginio viešbučio “Gulbės” prieangio.

Tai atsitiko netoli Leipcigo, mažame mies
telyje, vieną žiemos vakarą 1841 metais.

— Jokiu Hudu negalima, —atsakė vežikas, 
iškinkydamas arklius. — Juk Tamsta pats gerai 
žinai, kiek kartų parpuolėme sniegam Be to, te
kinis jau visai išklibo ir....

Bet čia nušliaužęs nuo stbgo sniegas,, sykiu 
su vėjo staugimu ir pūgos kaukimu, nusmelkė 
paskutinius vežiko žodžius.. .

Ponas sų pasigailėjimu atsidusęs^ pasuko 
durų link.

- ■.— Mano draugams Leipcige bus labai ma
lonu veltui laukti manęs, —pramurmėjo jis sau: 
—bet ką gi padarysi! .

Tuo tarpu pasirodė viešbučio šeimininkas.
— Ar negalėtum Tamsta 'patalpinti mane 

gcrante kambary ir tuojau pagaminti vakarie
nę ? — paprašė atvykęs ponas. '

— Tuojau, akymirksnv, — atsakė; šeiminin
kas, palydėdamas svetį į geriausiąjį savo vieš- 
bučiojcambarį.

Po kelių minučii}, jis grįžo atsiklausti, ar 
nesutiktų šis pavftkąrieniauti apačioj, bendro
je svetainėje; tenai jis turėsiąs progos pasi
džiaugti gera muzika, nes šiandien tenai susi
rinksią kvarteto ratelis,- susidedąs, iš.*; k< 
mieste gerbiamų asmenų, ir atvažiavęs *; 
reikia manyti, , busiąs maloniai nustebintas jų 
mokėjimu. Nepažįstamas sutiko. Šeiminin-
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kad visi di- 
atstovai 

negstidip- 
su Lesn- 
vas ap-

kad 
W Tary- 

pren&imu Lietuvos- 
Lenkijos ginčo.

Reikšmingas yra Volde
maro pasikalbėjimas su As- 
šociated Press koresponden
tu. Jam Voldemaras pareiš
kė, kad Lietuvos skundas 
Tarybai neliečia galutino 
Vilniaus klausimo i&prendi. 
irioT 'bet liečia tiktai lenkų 
represijas Vilnijoje ir lenkų 
organizuojamus prieš Lietu
vą sukilimus. Iš to galima 
matyti, kad jau ir pats Vol
demaras suprato, jog nėra 
ko tikėtis, kad Vilniaus 
klausimas butų išspręstas 
prielankiai Lietuvai, kad 
greičiausia gali būti priešin
gai, ir užtat jis yra priešin
gas jo kėlimui ir nori, kad 
Taryba svarstytų tiktai lie
tuvių persekiojimą Vilnijoje 
ir lenkų konspiracijas prieš 
Lietuvą. Ar Voldemarui pa
siseks. nukreipti Vilniaus 
klausimą į tas vėžes, tenka 
paabejoti. Viena, Tarybai 
prisieiti} pasmerkti lenkus 
ir, žinoma, tuo juos įžeisti 
ir dar labiau įerzinti. Iš ki
tos vėl pusės, ir lenkai ir 
didžiosios Europos valstybės 
nori šiaip ar taip sykį už
baigti lietuvių - lenki} kivir
čus ir sudaryti tarp tųdvie
jų tautų šiokį ar tokį modus 
vivendi. 1

Iš kokios pusės nežiūrėsi
me. Voldemaro padėtis Ge
nevoje nepavydėtina ir Lie
tuvai garbės neatneša. Tai kome drapanas, davėm žmo- 
jo diktatūros vaisiai. nių, auklėjome Lietuvai va-

uzuaugę, tuiumvv pv x< u. 
gruodžio perversmo be jokio! 
kraujo praliejimo buvo su
daryta nauja pildomoji val
džia ir seimas pasiliko veik
tu bet tas mūsų džiaugsmas 
buvo labai trumpas, nes tie, 
kurie paėmė Lietuvos vairą, 
pasirodė, kad -jiems irgi ne 
visos Lietuvės likimas terū
pi, bet savo partijos, geriau 
sakant, keliolikos žmonių no
ras būti valdžioje, negu visos 
valstybės likimas.

Vietoje ieškojus bendri} 
kelių su visais valstybiniai 
nusistačiusiais dirbti valsty
bes kūrimo darbą, tautinin
kai, kurie sudaro vos trečią 
— ketvirtą nuošimtį visų 
Lietuvos piliečių, užsigeidė 
žūt-būt Lietuvą valdyti ir 
tokio valdymo posekoj žiau
ri partijos cenzūra, dvi svar
bios atstovybės: Londono ir 
Washingtono be atstovi}* 
aklas partijai tarnavimas, 
sukilimai, tų sukilimų slopi
nimas — šaudymai, sukilimą 
ruošusių vadų pabėgimas 
Lenkijon, lenkų talka socia
listams ir, Dievas žino, kas 
toliau.

Nors Lietuvos valdovai 
mus tik tada atsimena, kuo
met jiems reikalinga mūsų 
finansinė parama, bet mes 
ir be jų kvietimo esam daug, 
prisidėję Lietuvos nepri
klausomybės rūmui statyti. 
Mes neikeno neraginami pa
tys supratom momento svar
bumą ir dėjomės Lietuvai 
padėti. Dėjome dolerius, rin-

pnemama ir dabai* nevienas 
musų tūkstantis prisideda« 
prie Lietuvos lito padidini
mo, dėl to mes turime morar 
lės teisės reikaląuti, kad da
bartiniai Lietuvos valdovai 
mestų savo partijos eksperi- 
mentus su Liėtuvps valstybe '-ri 
ir kuogreičiausia šauktų Lie*'-.^ 
tuvos piliečių teisėtai išrink
tų atstovų sustatytos konsti- ‘ - 
tucijos numatyta tvarka S ei, *

Trys ratelio nariai jau buvp čia. Jie sėdėjo 
savo vietose nušviestais piupitrais. Su nusiste
bėjimu j fe visi sužiuro į nepažįstamą svetį, kurį 
perstatant jiems šeimininkas vadino ponu Liud
viku. Atvykęs pasisveikino su čia esančiais, ir, 
atsiklausdamas leidimo pasilikti jų tarpe, davė 
suprasti, kad ir jis įdomaujasi muzika?

Dalyviai kvarteto: miesto teisėj as-violenče- 
. lė, vargonininkas-altas ir prisiekusis sprendėjas- 
antrasis smuikas, pasitiko atvykusį labai malo-! 
niai, apgailestaudami, kad asmuo, kuris atlieka 
pirmąjį smuiką, bent kiek pasivėlavo; kitaip jau 
galėti} ir pradėti

Tuo tarpu šeimininkė atnešė vakarienę ir 
vyno; kaip tas, taip ir kitas labai patiko atva
žiavusiam. • _ '

Trys muzikantai, braukdami pirmojo smui
ko tarp savęs šnekučiavo. Bet štai atsidarė du
rys ir ant slenksčio pasirodė jauna panelė.

— A, frenlein Amalija, — sušuko nudžiu
gęs vargonininkas truputį sumišusiai mergaitei:

— Ką gera Tamsta pasakysi?
_ Tėvas siunčia jums geri} dienų ir atsi

prašo — jį labai vargina^ podagra ir jis prie 
geriausių norų šiandien negali ateiti.

Žinia buvo nemaloni.. Pasigirdo nepatenki, 
nim<Ttfedšai. _ r >

— Koks apmaudas, — prabilo teisėjas, ne^ 
noriai dėdamas į šalį violončelę: —o aš taip 
laukiau šio vakaro. ‘

— Prakeiktoji podagra! — sušuko vargoni
ninkas, valydamas nosiniu altą. — Bet ką tu 
padarysi ? Reikia sveikiems traukti į namus.

Prisiekusis sprendėjas pramurmėjo kaž ką 
nepatenkintu tona ir padėjo savo smuiką į d^k- 

žvakes ant jnur 
pis,i teniycįaįiai

tuci jos numatyta tvarka SeL 
mą ir tam Seimui . pavestų 
Soties valdymą. .

’•Todėl mesy siūlom Am. lie- 
tuvių katalikų visuomenei 
šaukti lokalius seimelius ir .į 
reikalauti, kad Lietuvoj at-' 
einantį pavasarį būtų su-: 
šauktas teisėtas Lietuvos (Į 
Seimas Steigiamo jo Seimo' ■ 
priimta tvarka. Tokių sefe-ti| 
mėlių šaukimo laiką mes siū-' ^ kį 
lytume 1928 m., sausio 2 d. 
Tokis seimelis jau šaukiama 
Brooklynan rytinių koloni- 
jų, tokį seimelį jau ruošiasi^ 
šaukti Įletroitas, tą lengvais 
galėtų padaryi Chicago, Bo-- 
stonas ir kitos apygardos. .vi

Tokių lokalių seimelių- * 
konferencijų dienotvarkei $ 
mes siūlytume:

1. Lietuvos politine pade-
tis. _ - "

2. Mūsų, organizacijų rei- f
kalai. • įS

«
3. Spaudos reikalai.
4. Jaunimas. , J’
5. Am. liet. Statistinių

nių rinkimas. . ;
Amerikos lietuviai, bude* "'4 

kime, nes Lietuvos neptL 
klausomybes rūmams griau- > 
ti kasami pamatai ir bran- 
giai iškovotai Lietuvos ' ne- J? 
priklausomybei yra rimtoj* 
pavojaus, taigi budėkime! r 

- Fed. Sekretorijatas.*^

skaičių, tai, gal būt, aš ir galėčiau atstoti truk-. Ir 
stantį asmenį: aš irgi truputį smuikuoju.

— Na, tai visai gerai!

-

nudžiugo teisėjas. 
Kiti dalyviai taip pat linksmai sutiko. — Beįįj® 
kur mes paimsime smuiką? Gaila, kad musų, 
draugas neatsiuntė savąjį. , S

— Dėliai to netenka rūpintis: aš visai prie- 
puolamai turiu čia savo. Bukite taip geri, lukte-»-£ 
rėkite truputį, aš tuoj jį atnešiu.

Tai taręs nepažįstamas išėjo.
— Malonus sutvėrimas tas ponas Liudvikas,;^ 

— pasakė vargonininkas, vos tik anas pranyko 
už durį}. — Kas jis per vienas būtų? ' <

— Komisionierius vyno srities, — pašiepei 
teisėjas — Negi jūs nepastebėjote, kokiu žino? 
vu jis atrodė, ragaudamas vyną.

— Hm! — nutęsė prisiekusis sprendė jas 
kas jis bebūtų, bet vis dėlto mes jam gerą pirtf 
ištaisysime. Mes įrodysime,-kad-musij kvartetas ’ 
veltui yra laikomas garsiu miestelyje ir jo pla- 7 
čiose apylinkėse. j '

— Kadf jisai tik neatsiliktų nuo mūs, —pri-.^ 
dūrė vargonininkas. —Ir aš esu tikras, kad teks 
mums pasigailėti, kad .neatvyko mūsų pirmasis 
smuikas. •, ' ■'

lą. Jis jaubrrsobęn 
pitro,'b&’atvįr’’ !
Ins daroii,*'vikį iąiitą tylėjo, žengė pirmyn, sa
kydamas: ' į

* Ponai, jei sutiktumėt pasitenkinti mano 
mokėjimu ir priimtumčt mane į jūsų

•< •• t

‘ . r"- • -J

Tuo tarpu sugrįžo Liudvikas. - Jis padėjo 
savo dėklą ant stalo ir išėmė iš ten smuiką. M

— Koks gražuš instrumentas, — susuko nu< 
stebęs vargonininku; — tur būt daug pinigų jitf 
kainuoja t Bd*. a^ejbr brangesįs’nqgu Tamstos 
smuikas, pohas prisiekusia sprendėjau.

— Na, na, na! ^atkirto tas, meiliai spaus* 
damas šavajį smuiką prie širdies,~na Jau tik 
ne geresnis: mano tikras Šteinerio smuikas.' Pa* 
galiatf, nieku bildu nę brangesnis! • .J 

• — Okiek gi kainuoja Tamstos smuikas Iri
pasiįdomavo atvažiavęs. ' ' * ’ ;

• F

i. ..l'J

> ’ tikiš- kas nuvedė svetį per prirūkytą valgomąjį į gra
žiai apstatytą bendrąją svetainę. • > ' *
.d "• ' - '■X
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19. ŪKININKAS
r • • -< •

tuomet galima bus prašalint, 
kiiomet mes turėsime gerų 
aukštesnių mokyklų. Kadan
gi dabartinė Tėvų Marijonų 
vedama kolegija yra vienin
telė, todėl jį reikią ir rem
ti visomis jėgomis, kad jinai 
galėtų prilygti kitoms Ame
rikos mokslo įstaigoms. Toji 
kolegija reikės remti nuola-. 
tos, nes to reikalauja gyve
nimo pažanga; taip daro ir 
kitos didžiosios- Amerikos 

doje kolegiją baigė 6 moki- mokslo įstaigos.

(Tęsinys) \
? Pasibaigus sveikinimams, 
centro valdyb. nariai išdavė 

” . S savo atskaitas. Centro pirm, 
kun. dr. Navickas .atpasako
jo Rėmėjų draugijos darbuo
tųs eigą ir ypatingai josios 
remiamos-kolegijos kūrimą
si, vystymąsi ir dabartinę jos 
padėtį. Yra kuo pasidžiaug
ti: kolegija gyvuoja: yra še
ši profesoriai ir 32 mokiniu. 
Pereitą pavasarį pirmoj lai-

.1 >•

niai, kurie šį rudenį įstojo į 
Kaimo universitetą Lietuvo
je. Visa yra — ir mokslo jė
gų ir kandidatų; tetrūksta 
tiktai tinkamų kolegijai na
mų, kurių likimu šitas gar
bingas Seimas ir tars savo 
žodį. Po pirmininko atskai
tos buvo išdalinti atstovams 
kolegijos metraščiai.
-Centro iždininkas d. g. 

kun. - G. Kudirka patiekė 
Seimui finansinę Rėmėjų 
draugijos atskaitą. Pasiro
do; kad per šiuodu metu bu- 

_ vo surinkta per 18 tūkstan
čių dolerių. A. G. Iždininkas 
nurodė smulkesnia atskaita 
visas pajamas ir išlaidas. 
Nors tai ne stambi pinigų 
suma, sulyginus su reikalo 
svarba, bet ir tai jau parodo 
didelį visuomenės duosnu-

*
Centro sekretorius kun.

dr. Matulaitis savo atskaito- 
. j e nurodė Rėmėjų visą su- 

tvarkymą: jų padalinimą į 
• ■ * * • ' • • - ' ”'*^1 I 7 « » i . . ’ • • -* t •Įvairius SKyrius, ^ pareigas 
ir privilegijas. Dabar yra 
2000 rėmėjų, daugiausia 
nuolatinių. Viso yra 33 sky
riai. Jų įkurjmui daug pa
sidarbavo kūn. Bumšas, kun. 
Saūrusaitis ir kiti prieteliai. 
Tėvai Marijonai nors dali
nai rūpinasi atsilyginti gera
dariams, siuntinėdami jiems 
kas savaitė “Laivą”, laiky
dami už juos šv. Mišias ir 

k ,tt. Visa Rėmėjų organizacija 
teikia geriausios vilties šiam 

. garbingam tikslui atsiekti.
Po centro valdyb. raportų 

' prasidėjo iš anksto numaty- 
. tos prakalbos, kuriose Gerb. 

Kalbėtojai plačiai nušvietė 
kolegijos klausimą Ameriko
je. Pirmas kalbėjo p. Žaldo- 
kas, žinomas Chicago arki- 
tektas. Jisai nurodė vieną 

• mūsų visuomenės didžiausią 
rūpestį — ištautėjimą. Šitas 
nelemtas reiškinys tiktai

pusei metg.3 Jį., 
centų. Be to duodamas priedas *kų politikos, ekonomiji 
“Laimes Kalendorius”; skai
tytojai, užsimokėjusieji ligi 1 
balandžio prenumeratos mokes
nį, dalyvauja didžiulėje"loteri- 
joje, kurioje yra daug dovanų 
100 litų vertes ligi 5000 litų 
vertės. Kas “Sargybą”"- užsi
sakys metams ir prisius dar 50 
centų, taikaus 12 knygelių, ku
rios, atskirai perkant, kainuotų 
120 centų. Adresas — Kaunas, 
Liaudies ‘Namai; '„Sargyba”.

14. SOTER — religijos mok
slo žurnalas, išeina 2 kartu per 
metus; numerio kaina apie 10 
litų. Adresas: Kaunas, Rotušės 
aikštė 6, “Soter.” ’

15. ŠALTINIS — kultūros ir 
visuomenės gyvenimo savait
raštis. Kaina metams 12 litų. 
Adresas: Marijampolė, Bažny
čios gatvė, 18. „Šaltinis:”.

nnš 20 1i tų,, pusei mėtų 10 
lfc, atskilas Nr. 2 lt Adresas: 
Kaunas, Rotušės aikštė 6 Nr. 
“Lietuvos Mokykla”.

; r- . . I . . t.

8. LOGOS — filosofijos žur
nalas. Išeina 23 Nr. per me
tus; Nr. kaina apie 10 litų: Ad
resas: Kaunas, Rotušės aikštė 
6, “Logos”.

9. MOTERIS — vienintelis 
Lietuvos moterų mėnesinį laik
raštis plačiai— gvildepa. mote
rų, visuomenės, kultūros klau- 
simus, duoda patarimų iš auk
lėjimo, sveikatos, mandugumo 
ir namų ūkio. Kaiųa metams
10 It, pusmeč. 5 lt. 3 mėn. 3 lt. 
Užsisakant kartu 10 egz. po 8 
lt., atskiras Nr. 1 lt. Adresas: 
Kaunas, Mickevičiaus gat. 32,
11 aukšt. “Moteris”. v

10. NAUJOJI VAIDILIUTfi 
— mėnesinis mergaičių moks
leivių laikraštis. Kaina moks
leivėms (iams), studentėms 
(tams) metamš 10 litų, atski
ras nr. 1 It.K50 cnt. Priedai: 
“Kalėdų Dovanėlė” ir “Vely
kų Dovanėlė”. Adresas— Kau- 
nasį Laisvės Alėja 3.

11. PAVASARIS — ilius
truotas katalikiškojo Lietuvos 
jaunimo dvisavaitinis laikraš
tis. Kaina metams 8 litai, pusei 
4 litai. Adresas — Kaunas, Ma- 
pų gt. II. “Pavasaris”.

12. RYTAS
nomijos ir kultūros dienraštis. 
Kaina — pristatant į namus 
metams 62 lt, pusei metų 31 i 
lt. 3 mėn., 18 lit. 1 mėn. 6 lįt.; ’Maž. Brolių Vienuolynas. Te- 
siunčiant paštu — metams 50,^e^- -2058. “Šv. Pranciškaus 
litų, pusei metų 25 litT, 3 mėn.!Varpelis-”. ‘ \

1 siu 18. TIESOS KELIAS — mė

nesinis (112 puslapių didumo'), 
religijos bei doros mokslo ir 
visuomeninio gyvenimo laikra
štis. Kaina metams: Lietuvoje, 
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoje 
60 litų, kitur 70 litų; atskiro Nr 
kaina Lietuvoje 6 lit. 50 cent., 
kitur 7 litai. Adresas, Kaunąs, 
Roušės aikštė 6 Nr. “Tiesos 
Kelias”.

tūros ir visuomeninio 
ino savaitraštis; jis einą] 
ksluotas, 16-24 pusi. dU 
priedais: “Žemės Ūkis’1,; 
no ūkis ”, “ Naminfš
jas”, ‘‘Šeimininkė”, ‘.‘K 
racija” ir kalendoriumi/į*' 
ninko Draugas”; me 
skaitytojams duos dovanų 
000 litų sumai. Kaina me 
15 lit. pusmeč. 7 lit‘ 50’ 
įnėi). 3 lit. 75 cent., atskiras 
30 centų. Adresas fKaunks,’ 
dimiho'gt. 30, telef. 507. M 
ninkas”. ’ ’ J-

20. VIENYBE — savai 
maišytos krypties laikr 
Kaina metams 6 lit., puseime 
3 lit. atskiras Nr. 20 centų. A 
resas: Kaunas, Rotušės aik 
6 Nr. “ Vienybė”,

21. ŽEMAIČIŲ P
LIŪS — savaitinis ž 
laikraštis. Kaina metams 6 b 
pusei metų 3 lit. Adresas 
šiai, Kalno gt. SS^'Žėm. 

telis”. . - -

22. ŽIDINYS — litera 
mokslo, visuomenės ir ai 
nliškojo gyvenimo menę 
žurnalas. Kaina: Lįetuvoj^ūt 
vijoj, Estijoj ir Vokietijoj-n 
tams 40 lt., pusmeč. 20 lt. 
džios mokyklų mokyt. 
30 lt. pusmeč. 15 lt.; str 
ir moksleiviams 20 litų ir 
10 lt. Užsienyj 45 lt., A 
— Kaunas, Laisvės A 

'“Židinys.”
23. ŽVAIGŽDĖ — menes 

dvasinio turinio laikraštis. 
leidžia Tėvai Jėzuitai, 
metams 8 lit., pusei.niėt 
užsieniuose— 1 doleris 
Užsisakyti galima pas kie 
ną uolesnį laikraščio platini 
ir administracijoje, 
Tėvų Jėzuitų Namaųtel. 
ir 1661. “Žvaigždė”.

24. ŽVAIGŽDUTĖ -r- 
sinis Angelo Sargo vaikų 1£ 
rastis. Kaina 3 lit. metams, A 
resas: Kaunas, Liaudies * 
mai. “Žvaigždutė”’. ”

---------------- 4----------------

Žymesnieji Lietuvių Katalikų Laikraščiai Amerikoje

TUOtUDMU 
katalikas 

bent 3- 
x‘ •* ~ '

turėta kasmet išpi

; 5 katalikų laikraščius.

LATEIT^*^ mėnesinis 
moksleivių žurnalas. Kaina me
tams It, ' 
4Įjmetafiis2 

Moksleiviaą^l^ 
’meČHB 4 lt 
nistraci jos- acfrefeas 
laisvės Alėja Nr. 3. “Ateitis.”

2. DARBININKAS— savai
tinis krikščionių darbininkų 
laikraštis. Kaina metams 8 lt, 
pusei metų 4 lt., 3 mėnesiams 
2 lt., atskiro Nr. kaina 20 centų. 
Iš anksto užsLmokėjusiein prie
das “Darbo žmonių kalendo
rius 1928 m.” ir dalyvavimas 
loterijoje. Adresas: Kaunas, 
Nepriklausomybės aikštė 2a. 
“Darbininkas” galima užsisa
kyti ir pašte (Lietuvoje).

3. GARNYS
____  9 

juokų ir satyros laikraštis. Kai
na mętams 6 lt. pusei metų*3 lt. 
50 cnt., atsikras Nr. 60 centų. 
Adresas: Kaunas, Jakšto gt., 
Nr. 2. “Garnys”.,

4. JAUNIMO VADAS —jau
nimo vadų žurnalas; eina šešis 
kart metuose. Kaina metams 
penki litai, atskiras Nr. 1 lt. 
Adresas f Kaunas, Mapų gt II. 
“Jaunimo Vadas.”

5. KOSMOS — gamtos irgre- 
timų mokslų mėnraštis. Kaina 
metams 25 lt., pusei metų 14 
lt., 3 mėnesiams 8 lt., atskiras 
Nr. 3 lt. Adresus: Kaunas, Ro
tušės aikštė 6 Nr. “Kosmos”.

6. KRIKŠČIONIS DEMOK
RATAS — mėnesinis politiniai 
visuomeninio auklėjimo laikra
štis. Kaina metams 5 litai, at
skiras Nr. 1 lt. Adresas: Kau
nas, Mickevičiaus gt. 32 “Krik
ščionis Demokratas.”

7. LIETUVOS MOKYKLA 
— mėnesinis ’pedagogikos- 
auklėjimo laikraštis. Kaina:

* -

. 8 lt. Užsie-
- 1 • *■

10 lt
8 lt. pus- 

eijos ir admi- 
Kaunas,

v Ova

Kolegijos baseball “ 
jnokytoju, pakviestas tvaikyti 
Boston’o National League 
hajtfibfi.FI taam’ą.

■ . ■  .

atiduotų tikrajam tikslui.
Diskusijoms pasibaigus, 

rezoliucijų Komisija patiekė 
visą eilę sugrupuotų senų ir 
naujų sumanymų rezoliuci
jos formoje. Svarbesnės tos 
rezoliucijos mintys yra ši- 
;os: kurti naujus skyriuj
(ir tai iš naujų dar visuome
niniai neorganizuotų’ žmo
nių) ir burti juos į apskri- 
čius; įuosti gruodžio ir sau
sio mėnesiais “Dienos Už
darbio” vajų; ieškoti kpo 
daugiausia garbės narių, kad 
anas 2000 asmenų sumany
mas butų galimas realizuoti: 
raginti žmones, kad savo pa- 
ikimuose skirtų pinigų ir 
lemaičių kolegijai. /

Kuomet tapo priimta pa
tektoji rezoliucija, buvo iš
kelta mintis padaryti rink- 
iavą Seimų, dalyvių tarpe. 
Surinkta .keletas šimtų dole
rių. Jų tarpe būta keletas ir- 
amžinų narių — kun. Vaitu
kaitis, pp* Naujokai, p., 
Yumšlvtis ir dar vienas, au
ras. Viso su pasveikinimų 

aukomis per Seimą įplaukė į 
centro iždą per šešis šimtus 
dolerių.

Kadangi Seime dalyvavo 
abai daug atstovų nuo įvai- 

rių organizacijų, tai buvo 
patiekta politinės reikšmės 
rezoliucija, kviečianti šiame 
’ sietuvos Valstybės krizyje 
visus lietuvius vienybėm Re
zoliucija buvo vienbalsiai 
priimta.

Baigiant Seimą pirm, 
kun. J. Vaičiūnas, pasakė 
griausmingą nuoširdžių ir 
turtingą kalbą, kuri tartum 
visų Seimo nutarimų aidas 
atsimušė kiekvieno dalvvio 
širdyje ir palenkė ją prie ge
ni pažįstamų šitos gražios 
idėjos neužmiršti, bet iš savo 
visų jėgų darbuotis ir kitus 
prie to, prakilnaus darbo ra
ginti, kad mes Amerikos Lie
tuviai galėtume susilaukti 
tikros tvirtovės, kūli ap
draustų mūs išeivijos likimą 
šitoje šalyje.
Gerb. Pirmininkas pakvie

tė d. g. kun. F. Kudirką at
kalbėti maldą Šiuomi Seimas 
ir užsibaigė 6 v. v. J- N.

>

Advokatas p. Grisius pa
sakė karštą nuoširdžią pra
kalbą. Pavyzdžių jam uerei-: 
kėjo kitur ieškoti; jisai juos, 
ėmė iš savęs. Patsai išeivijos 
supus, Amerikoje gimęs ir 
augęs, ir tai lietuviškos mo
kyklos niekuomet nelankęs, 
p. Grisius jaučiasi tikru lie
tuvių ir savo tautą visur 
gerbia ir visuomet jos reika
lus gina. Mes Amerikos Lie
tuviai tiktai tuomet užimpo
nuosime kitiems, lygiai ir 
savam lietuviškam jaunimui, 
kuomet turėsime kuomi pa
sirodyti — sava kultūrą ir 
mokslo įstaigomis. Yra kiek
vieno lietuvio pareiga«3emti 
šitą pirmutinę austąją lietu
višką mokyklą. . <-

Dr. J. Poška, keliais su
metimais aptaręs bendrą 
klausimo padėtį, tuojau pri
ėjo prie teigiamų išvadų. Jo 
mintimi einant, reikia nus
kirti nuolatiniai kolektoriai, 
kurie eitų per namus, rink- 
darni aukas •' ir aiškindami 
žmonėms kolegijos svarbą. 
Paties žmonių palankumo į- 
gijimas jau didelis laimėji
mas. Reikia raginti žmones, 
kad- jie savo testamentuose 
užrašytų didesnes sumas ko
legijos naudai; taip daro 
svetimtaučiai ir tai jiems ge- 
riatisia sekasi. Antra, dr. 
Poška klausia — kur dingo 
tie pinigai, kuriuos Mokslei
vių Sus-mas surinko į savo 
„Kolegijos Fondą”? Juos 
reikia surast ir tikrajam tik
slui atiduoti. \

Prasidėjus diskusijoms, p. 
Šimutis patiekė iš “Laivo” 

, paimtą sumanymą — suras
ti 2000 asmenii ar draugijų, 
kurie aukotų po $100. Toji 

. suma galima sumokėti per 
.4 metus. Jisai lygiai paaiški
na, ’ kad Moksleivių pinigų 
Pittsburgo apielinkės veikė
jai atidavė Seselėms Pranci- 
škietėms, pabrėždamas, kad 
taip su svetimais pinigais, 
nors ir geriausiam tikslui, 
jie neturėjo jokios teisės elg
tis ir todėl turi tuos pinigus 
jų pirmutiniam ir tikrajam 
tikslui sugrąžinti. ,

Kun. J. Vaičiūnas ragina 
nuskirti kolektorius, kurie 
savo pasišventimu gali su
rinkti dideles reikalingas su
mas. Kun. dr. Matulaitis 
kreipia dėmesį į “Dienos 
Uždarbį”, kuris pernai yra 
davęs keturis tūkstančius do-

15 litų. 1 mėn. 5 lit. Užsienyje 
metams 100 lit., pusmeč. 50 lt., 
3 mėn. 30 lt. 1 mėn. 10 litų. (Vo
kietijai, Latvijai, ir Estijai tai
komas vidaus tarifas). Adre
sas — Kaunas, Mickevičiaus gt. 
28. “Rytas”.

13. SARGYBA — neparty- 
vis, kulturiniu tikslu leidžia
mas, paveiksluotas liaudies sa
vaitraštis. Kaina metams 6 liti,

16. ŠIAULIETIS —neparti
nis visuomenės, kultūros ir po
litikos savaitraštis, stovįs vals
tybės, autos ir tikybos reikalų 
sargyboje. Kaina metams 10 lt., 
pusei metų *6 lt.( Užsienyj dvi

gubai. Adresas: Šiauliai,“Šiau
liečiui”; telef. 48 ir 367. Užsi
sakyti galima ir pašte.

17. ŠV. PRANCIŠKAUS 
VARPELIS — mėnesiniu, reli- 
giniai-istorinės krypties laik
raštis. Kaina metams 6 lit., pu
sei metų 3 lit. Duoda priedą 
“Tretininkų kalendorių”. Ad
resas, Kaunas, Žalias Kaln.,

T

%

jr '*

lės.—Šekspyras.

nalas. Kaina metams 2 dol.,

mas dr. Poškai, pažymi, kad gSį'Z SS
veltui ieškoti tu pražuvusiu gyduolta. Nnga-Tone padangina 

' . . marumą, pataiso pranta apetitą, ne-

> •

Oaklev Avė., Chicago, HL U. Į nesrnis katalikių moterų žur- 
S. A. - x ~ .

- Lietuviu Ro

.J

ik - r ■E
s*

Č I A IJ D T TI T S Ie™l-p- žaldokas, atsakyda- vlAIJUULlū mas dr Pogkai) pažymij kad 
prašosi HlLL’S

Wr«ai reiiida iakj. o Moksleivių Sus-mo pinigų, 
hitu gali bajftii rimtai. Imkite HĮUL’Š kllHUOS tuometiniai globoto- 
Caacata-Bronh4e-Qaififae kaip greitai'faa . . . . ,Rate. Pribaigia ialtj j vien 3 dieną. na *1^1, SUVRT’tojjo kitiems 
padaro ketarin darbai tykia — aaaub- 1ams. UŽ tai jų pagirti D6- 
do Salti., intaiko karta,, pafiaotoop vi- . . ...
dariai, tveikriaa sistemą. Tai tnilicftt} pi galima. V ISgl 1S JU Teikia FRl* 
iįjUrtU apsauga. * * - • . 1

Raudona Dlii 30c. Vicur
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1. DARBININKAS — Ame
rikos Romos katalikų Šv. Juo
zapo darbininkų sąjungos or
ganas. Eina du kart savaitėje. 
Kaina Amerikoje metams 4 dol. 

"50 centu, Lietuvoje metams 5 
dol. 50 centų. Adresas, “Darbi

ninkas”, 366 West Broadway, 
South Boston, Masė. U. S. A.

2. DRAUGAS — vienintelis 
lietuvių katalikų dienraštis A- 
merikoje. Kaina Amerikoje me
tams 6 dol., pusei metų 3 dol. 
Adresds, “Draugas” 2333 So.

SILPNI, NERVUOTI VYRAI 
IR MOTERYS

, Įf.

Vyrai Ir moterys, kurie yra silpni, 
nevruoti ir turi menk^ sveikatą, turė
tų pabhndyt Nuga-Tone, puikias gy
duoles. kurios padaugina nervų ir rau
menų stiprumų, ir suteikia naujų jėgų 
visiems svurbesnlems kūno organams. 
Kadangi Jos yra sveikatų budavojan- 

svarumų. pataiso prastų apetitų, ne- 
vtrlktaimų, ehronttkų uŽUetCJlmų, au- 
itlprina kepenis, inkstus, protai ina 
paeita fritacijų, pataiso miegų ir pata
line' sllputiraų tr paASlus simptomus, 
kurie paeina nuo kūno silpnumo.

Nuga-Tone yra perduodamos pas 
vaistininkus su garantija. Pabandykit 

. , .v . . .. , , Jas savo ligoj. Pamatysit kad Jos yra
kalanti, kad jie sukeltų to- sveikatų bodavojanflos, sutelkiančios 

ki, pat sum, pimgv ir. j,

• /.

ą. GARSAS 
mes katalikų susivienijimo A- 
merikoje oficialia organas; iš
eina kas savaitę. Kaina metams 
2 dol., pusei metų 1 dol. Lietu
voje 3 dol. Adresas: “Garsas” 
222 South Ninth St., Brooklyn, 
N. Y. U. S. A.

4. GIEDRA — mėnesinis lie
tuvių katalikų moksleivių A- 
merikoje laikraštis. Kaina me
tams 2 dol. Adresas: 2334 So. 
Oakley Avenue, Chicago, UI. 
U.S?A ',

*• • •
5. MOTERŲ DIRVA — mė-

pusmečiui 1 dol. Lietuvoje mė- 
Jams 20 lt., 50 centų. Adresas: 
“Moterų Dirva”, 2151W. 22nd 
§t., Chicago, III. U. S. A.

6. VYTIS— dvisavaitinis 
iliustruotas jaunimo laikraštis 
— Lietuvos vyčių organizacijos 
organas. Kaina metams (Ame
rikoje! 3 dol. 50 centų, pusei 
metų 2 dol. Lietuvoj metams 
4 dol. Adresas: “Vytis”, 4736 
Wood st., Chicago, 111. U. S. A.

ANGLIJOJE
k

IŠEIVIŲ DRAUGAS —vie
nintelis lietusių ’ leidžiamas 
laikraštis Didž. Britanijoj; išei-

V-
na kas savaitė. Kaina Li

• - * ■ 
je metams 24 litai, pusei
12 lit., 3 mėn. 7.litai. Dat
kains, smulkiems ukinjn 
ir moksleiviams metams 13 
pusei metų 7 litai.
“Išeivių Draugas” 281 A- 
linton §t, Glasgov, S. S. 
land.• -

Latvijoje.

RYGOS BALSAS — 

telis, Latvijos lietuvių 

kųSsavaitinis laikraštis, 

metams 12 litų. Adi^saac 

Katalikų gt. 21:Latviją.

P. FR. PIKČILINGIENĖ ~ 
LANKO- PENNSYLVANUOS 

VALSTIJĄ

Liet' Kat Moterų Dp-jos aV 
stovė p. Pįkčilingienė m. gruo
džio 4 d., pradėjo savo marš
rutą t’ittsburge ir jos apielin-

Chicagoje gerb. atstovės mar
šrutas pilnai pavyko, nes čia 
gkula autų apie 3 tiksiančius 
dt>l.< Katine!a*voš Merg. Ūkio 

Mokyklos namams. *

kokios sėkmės tolimesnio 
maršruto bus, parodys įvyks-

tančios rengiamos kolonijose 
prakalbos. Žinoma pačios sėk
mės daug priklauso ir nuo pa- 

i 
čių-prakalbų rengėjų. Jei ko
lonijoj įvyks stropus prisiren
gimas, bus varoma agitacija, 
galima tikėtis ir gražių sėk
mių. '

x Taigi Pennsylvanijos ir kitų 
valstijų kolonijos tinkamai 
ruoškitės p. Pikčilingienės pra
kalboms dirvą. Priruio&usios ir 

ką laimėjusios skleiskite ži
nias per spaudą, kad tas su- 
keltų ijpą ir didesnio noro pth 
sidariraoti kitoms kolonijoms.

r

a

Chicaga parodė ir padarė 
gražių pradžią, argi kitos val
stijos užsileis Chicagai? Taigi 
į kovą! Lenktiniuoti ir nepasi
duoti.

Laadona. Keliaukite tabgftTta^i
. —Amerikos Vėliava’*. Klauskite 1

vietos agentų dėl -kainų ir
Kas atiduoda savo gyveni- .arba pas 

mą ui tėvynę, tas negali nu
mirti.—Slipelis.

Ęe darbas, bet tinginiavi
mas yta Įmonių bausmė. — 
Smailsas.

Moterį geramM.bM n« jot šas yra bedieviški 

grošu bus, venas mano mei. Prarasti tikėjimą 
lės —JlAlravivrna * ' — 

Didžįausias tikėjimo

pražūti.

f



RONTO, GANADA CHICAGO, ILLINOISŠis veikalas'

M. ir J. čišauskų koncertas

Lapkričio 16 Lietuvių 
Auditorijoj p.p. Čižauskai Chi-

■
n .1

r

c

Jungtuvės

Lapkričio 20 d. šv. Kazimie- 
įarapijos bažnyčioje kun. 

k Petraitis surišo niotervstės gr
lizinu ryšiu p-lę O. Draguniu- 
su V. Černeliu. Laike jung-

ti visas tautiškas draugijas Į 
tą darbą. Buvo kalbama a- 
pie tos 'dienos programą. 
Palikta komisijai.

Antras susirinkimas Įvy
ko 125 d. lap. prisidėjo dar 
2 draugijos. Kun. J. Petrai
tis apsiėmė surengti teatru

į solo giedojo p. A. Ham-Įdel lesu padengimo, ir apsi-
Į _“O Promise Me”. P. 
juniutė ir V. Čemelis bu- 

risų mylimi. Užtai visas 
limas jiem gražiai patama- 
littikė. jungtuvių. .Buvo 
arytas gražus pulkas iš a- 
'11 porų. Visi pasipuošę 
©^vakariniais rūbais. Mer- 
tėk sudarė, ^ražn Įspūdį sa- 
^ražiu papuošalu su puok- 
mis gėlių.

' Jungtuvių pokylis

aunavedžiai susikvietė 
i'Washington Hali savo 
ines ir draugus. Susirin- 
ięjr linksmai puotaudami 
ėjo jauniesiems daug lin- 
Li valandų jųjų gyveni

ėmė sušaukti jaunimą pasi
tarti apie programą. “ 
susirinkimas 
gruodžio.

I

Trečias 
Įvyks 15 d. 

Reporteris 

----- i-----

gražų qeva 
į vųri skirstė

elai 
ės inriai į

bh jaunavedžiai yra uo- 
yyčiu darbuotojai. P. O. 
guniutū nesenai į Pater- 
t atvvko iš AVitherbee. 
T; Nors nesenai gvvena . - n*
ūtnusų, bet -spė j o daug 
^t|ūoti jaunimo tarpe, 

ro visų mylima. Linkiu 
šuo širdies Onutei ir 
įtui laimingo sutarti- 
Benimo. T

į. ‘. 'Rengiasi
* 

ipkričio 18 d. Įvyko su
kimas katalikiškii drau- 
Ūelegatų dėl surengimo 
lųių vasario 16 d., 1928 
paminėjimui 10 metu 
"vos Nepriklausomybes 

tuviu.
% *

Įriniu pimjj išrinktas 
prainaitis, rast. I. V. 
taitis. Nutarta pakvies-

BALTIMORE, MD.
“Darbininko” Nr. 91 tilpo 

iš Brooklyno, N.-Y. korespon
dencija, kurį neatatinka tiesai. 
Matyt Milius turi kokią neapy
kantą prieš Brooklyno lietu
vius katalikus ir juos nori ap- 

I *juodyti, nes pats savo piktumą
* f

išduoda. Rašo: “bartis ir keik
tis bažnyčioje”, arba: “čia 
pat žiopso po keletą vadinamų
kolektorių.” Iš šių korespon
dento kelių žodžių jau mes ma
tome, kad jis užsidegęs: nori 
išlieti savo neapykantą prieš 
artimą ir visus parapijiečius. 
Aš gyvenau Brooklyn? Spalių 
ir.Lapkričio mėnesius; lankiau 
lietuvių bažnyčias ir Įdoma- 
vausi žmonių pasielgimu baž
nyčioje ir nebuvo toki 
tinimų kaip J. K. Milius nu
piešė “Darbininke”. Aš išsi
vežiau iš Brooklyno kataliku 
gražius įspūdžius. Kiek tėmi- 
jau, visi kolektoriai nėra kokie 
žiopsotojai, bet parinkti geri 
katalikai ir pamaldūs žmonės. 
Aš vis arti durį) sėdėjau ir 
mačiau gražiai meldžiantis lai- 
kc mišių ir negirdėjau kad a- 
pie biznius kalbėtų. Taigi p. 
J. K. AL rašte matau tik pra
simanymą ant jaunuomenės ir 
kolektorių^

J. Ęaralius

ių, papik- ir

i

Kalėdos Artinasi

CLEVELAHD, OHIO.
< 

Radio Stotis ŠŠŠ.

Darbų Eiga
/

Bendrai imant, Clevelande 
(darbų buvo stoka visą šį me
tą, bet dabar dar darbininkų 
atleidžiama iš darbų neapru- 
bežiuotani laikui. Teisybė, sa
kysim -Fisher Body Co., kurio- 
ji mažai dirbo bėgy kelių mė
nesių, šiomis dienomis pradėjo 
geriau dirbti, ir sakoma, kad 
trumpu laiku dtios«darbo 6600- 
7000 darbininkų. Bet tik dalelė 
darbininkų turės užsiėmimą. 
Clevelande skaitoma apie 75 
tūkstančiai darbininkų be dar
bo! _ 4 .

Bazaras prailgytas

Šv. Jurgio parapijos bazaras 
prasidėjęs lapkr. 20 ir turėjo 
baigtis lapk. 27 d. tapo prail
gytas. Pabaigą Įvyko gruod. 
4 d. Kiek sužinota, pajamos bu
vo mažesnės negu numatyta, o 
dar daug dalykų tinkamų ląi- 
mėjimui buvo atlikę, tai ir nu
kelta baigimas bazaro.

J

Komunistų veikimas - z‘
Kuomąt žydi-'geri laikai, tai 

■mūsų komunistai ramūs, bet 
kuomet laikai sunkesni, darbi
ninkai ima nepasitenkinti,, 
tuomet komunistėliai siūlosi Į 
gelbėtojus darbininkų... Jau 
kelintos prakalbos buvo reng
tos komunistinės ALDA. Dr- 
jos. Kalbėtojas būna koks tai 
mažai žinantis lietuvių kalbą 
žmogelis. Išrodo, kad jam butų 
daug lengviau rusiškai kalbėti 
ir komunistų “rojų” ginti. 
'Žodžiu sakant pilnai Įtikėjęs 
komunistiškai- žydiškai barzdai 
— joje mato savo išganymą.

> •

Tam yra Įrodymų. Kuomet 
vienas, kitas karštesnis komu- 
nistėlis nuvažiavo i Rusiją, 
paragavo “rojaus” pyragų, 
grįžo į Ameriką ir parašė a- 
pie vargingą gyvenimą Rusijos 
darbininkų.- Tą visą tiesą ap7 
jakę komunistėliai užgina. Bet 
patys vargsta šioje kapitalistų 
šaly, o nevažiuoja į Komunis
tų “rojų”.

Vyčiai į Detroitą

L. Vyčių 25 kuopos grupė 
Vaidilų Artistų mokosi žymų 
veikalą “Karolio Teta” kurį 
statys Detroit, Mich., pąbaigo-

je šio mėnesio: 
jau kartą buvo vaidintas mu
sų kolonijoje,-'kuris gerai /pafr 
vyko ir žmonėms patiks. Da-Į lietuvių Toronte, 
bar detroitiečiai gaus progą’ 
pamatyti jį ir pažinti Čleve- 
landiečių gabumus vaidilų ro
lėse —seėnoje. “Karolio Teta” 
dar, antra karta bus statoma■ * * 
scenoje Clevelande. Laikas nu
matytas pavasary. Kurie nebu
vo matę “K. T.” ir mano vyk
ti į Detroitą, kad pamačius tą 
žymų veikalą, lai kantriai lau- 
kia pavasario — pamatys 
Clevelande. Sutaupys daug lai
kų ir pinigų.

.Lietuyis pas lietuvį!

Štai artinasi šv. Kalėdos! Pa
gal musų papročių daug per
kame sau naudingi) dalykėlių 
ir kitiefns dovanėlių. Patartina 
pirkinius pirkti pas lietuvius, 
ypač pas tuos, kurie remia ir 
gerbia lietuvius. Tjai būna mu
sų obąlsia: Lietuvis pas lietuvį!

i - *

Pastebėta
r __

Andaf vaikščįodamas'<S»ycr- 
io75-^?,vQ į'nitve, patėmijaū kad 
pp. Štaupų, sąžiningų ir prity
rusių lietuvių, autskarių krau
tuvės vedėjų, daug dalykų 
naujausios mados partrauktų. 
Šventėms 'dovanėles perkant, 
užeikit pas Štaupą.

x ' Radiolas.

w -v —

ko 40 yal. atlaidai. Pamaldos© 
dalyvavo bei pamokslas toks. į,g 
sekantieji: kun. Daugis iš
\Vorcester, Mass. kun. Vembria ’ 
iš Worcester, Mass., kun. Ka- ‘ 
valiauskas iš Providence, R. 
I. ir kun. Švagždys iš Montel- 
lo, Mass. Taipgi iš tolimesnių 
koliohi jų kunigai: J.' Valantie- 
jus, iš AVŪterbury, Conn. J. 

I Karkauskas iš New Haven, Ctį. 
I Jankauskas iš Ansonia, Coffn. 
I Pankus iš'.Bridgeport, Conn. 
I Jonas Bakšys, iš Hariford, 
ICt. Kun. Vasvs iš Westfield, 
IMass. kun. Čaplikas iš Wor- 
Įcester, Mass. Girdėti žmones 
I kalbant, kad niekad tiek daug 
I kunigų nebuvo laikė 40 vai. at
laidų. kaip šįmet.

I Rupesniu klebono kun. Pet- 
| raičio gražiai buvo išpuošti al- 
I toriai. v

Choras labai gražiai giedojo 
Mišparus ir “Tantum Ergo”. 
Garbė vargon. p. Emil Šlape- 
liui už išmokinimą choro.

Įvairios žinutės

Ohoras mokinasi operetę 
“Consilijum Fakultatis”. Po, 
Kalėdų statys scenoje. Vaikų 
orkestrą arba benas, girdėtis, 
rengiasi taipgi-prie 'koncerto, 
po vadovyste muz. Emil. Šla- 

i pelio.
Darbai čia eina neprasčiau

sia. Shoe Co. čeverykų dirbtu
vės dirba nekurios ir viršlaikį,

* N
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Nors yra nemažas skaičius 
yra geni 

katalikų ir turį savo drau
giją, bet yra apmirus veiki- cagoj davė koncertą. Gura
me. Niekur nesigirdi ir ne- giečiams, ypatingai meno niy- 
s imat o apie jos darbuotę, 'lėto jam girdė jusiems. jąu tiek
Atvažiavusiems asmenims iš^ daug Įvairių dainininkų-kių, 
kitos, kolonijos jei norėtum’pp. čižauskai padarė didelę 
surasti katalikiškos pakrai-jSurprizą. Jų išpildyta progra- 
pas žmones, kurie skaitytų ma parodė, kad Chieągoje to- 
katalikiškus laikraščius, tai 
sunku butų tokius rasti. Ko
munistėliai nesnaudžia ir 
naudojasi tuo katalikų aps
nūdimu.Visus kitaip mas
tančius jie vadina tamsuo
liais. Tiesa, ir komunistė
liams nesiseka. Rengia vaka
rus, kurie jiems neša ne pel
ną, bet keletą desetkų dole
ri) nuostolių. Niekas ant tų 
jų vakanj neina. Net patys 
komunistai neina ant savoj ch icagiečius užžavėjo. * Kaip 
draugi) baliaus. > Narsesnieji solo, taip duetais publika ne- 
bolševikėliai atsiveda savo Į galėjo atsigrožėti.
žmoxuxs-‘tr visa jų publika. Koncerto programa buvo ii-Į o kitos dirbtuvės dirba pilną 
.. _ m -1--- i i jajj..v Orenčietis.

—:-------- 1--------------
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kių dainininkų kaip Čižauskai 
nei nėra. • _ •

P. Marijona tai tikroji Sietu
vų Gali Curci. ’ Ji savo balsu, 
lig lakštutė tik čiulba, tik ža-Į 
vi klausytoju jausmus. Garbė 
lietuviams turėti tokią daini
ninkę kaip p. Čižauskienę. P. 
Čižauskienė buvo apdovanota 
didžiausiu kasiu gėlių.

P. Čižauskas irgi begalo tu
ri gražų baritono balsą, kuris 

icagiečius r**--
.-į“
,vo' chi<

1

WATERBIJRY, CONN.
Papilde saužudystę

Lapkričio 25 d. lietuvis Ša- 
ronas nuėjęs į miesto parką 
pasidarė, sau galą — pasikorė. 
Senas žmogus, apie 50 metų, ir 
padarė tokią beprotystę. Turi 
būti nelaimingąjį “mėnulio 
šviesa” privedė prie to, nes 
gerai patraukdavo. Paliko jau 
suaugusius du sūnus ir penkias 
dukteris.

Vaikai su lietuviais nesusi
deda. Nelaimingasis senelis 
irgi į bažnyčią neidavo ir klai
džiojo tamsybėje.

Gerai Žmonės sako: koks gy
venimas, tokia ir mirtis.

. Rep.

'deigii jūs T^rontiečiai skai- . ga ir įvairi. Pažymėtina, kad 
tot katalikiškus laikraščius, tokioj Chicagoj pp. Čižauskų 
esat katalikai, tai atsiliepki- dainuotos dainos visos buvo 
te per laikraščius, kad dar naujos negirdėtos.'Tas stebiną! 
jūs gyvi, tuomet lengviau net pačius vietos dainininkus.! 
butų surasti katalikišką! Chiftagiečiai, girdėti nesiten-j 
draugiją. Praneškite per kiną tuo pp. Čižauskų atsilan-l 
laikraščius, “Darbininką” > kymit Visi kalba ir teiriaujasį 
ar “Draugą”, kada laikote kadapp. Čižauskai vėl atvyks 
Susirinkimus ir pažymėkite su kitu koncertu, 
antrašą kur ir kada. Įvyks, 
tuomet nežinančiam Butų' vėl pp. čižauskai duos gražų 
galima surasti. Gal tuomet, 
jums padėtų nemažai pasi
darbuoti dėl katalikiškos i- 
dėjos. - Reikia neužsileisti 
bolševikams mulkinti Kata
likišką visuomenę. Tėmysiu 
laikraščiuose, ar pasigarsins 
Torontiečiai ?.

- Raguvos Balsds.
»_______ • ‘ y

DETROIT, MICH.

r
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Tik ką naujai ' Įrengtas su 
Be abejonės, už kiek laiko ir naujausios mados Įtaisymais

koncertą Chicagos muzikoje iš
lepintai publikai. Publikos bu
vo nemažai. Tečiaus sulig Chi- 
eagos turėjo būti daugiau, ku

ri gailėjosi kad nebuvo, nes 
mat pp. Čižauskai Chieągoje 
buvo visai nežinomi tat dauge
lis manė, kad yra ir menki 
dainininkąi. Kitą kart, sako, 
jau žinosią. /

Lauksiu ir aš.

štosas—krautuvė. Labai pui
kioj vietoj ir lietuviu apgyven- 
toj. Prieš miesto parką. Ge
riausia tiktu dėl vaistinės 
(drugstore). Kreipkitės prie 
savininko:

ADOMAS OVERKA

883 Cambridge St. 
Cambridge, Mass.

Ofiso tel. Uniyi 1957-W. 
Gyvenimo tel. Ūniv. 1957-R
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“Katalikas, kuris galėda* 
mas neremia katalikiškos 
spaudos, neturi teisės vadin
tis "geru Bažnyčios vaiku!”

e • •
“Visų didžiu darbu užuo

mazga — pasitikėjimas savi
mi : būk drąsus, o laime tau 
nusišypsos.” (Kotzebue).

Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioj j 
rekolekcijos prasidės gruodžio 
15 d. ir tęsis iki 18 d. Katali
kai turėtų naudotus busimomis 
rekolekcijomis.

Gražus teatras. __
Gmodžo 11 d. SLRKA. 175 j 

kp. vaidintojai suvaidins gražų 
veikalą. Nariai ir visi lietuviai' 
turėtų gausiai ateiti.

Bazaras baigsis
Gruodžio 10 d. Paskutinio, 

se dienose bus išleisti geriausi 
daiktai. Pasinaudokite proga.

V. P. JJ I 
I
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GRUPĖ 1.
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Visokiu pasirinkimą vėliau

sios mados kautai Plush, Bo- 

livia, Suėdė su dideliais fur 

kalnėnais ir mankietais

davinėjimo kuri mokėtą lietuvhį kalbą. Kreipkitės po 
.virš minėto antrašo, tik po 10-.tos vai. ryte, pętnyčiamis 
arba subatomis.

Jį JŪSŲ MYLIMOS GIMINĖS LAUKIA 
NUO JŪSŲ DOVANŲ

f GERIAUSIA DOVANA BUTŲ JIEMS TAI 
t PERLAIDA IŠRAŠYTA ANT

lį- LITŲ ARBA DOLERIŲ
E '

MES SIUNČIAM \ ČEKIAIS IR TELEGRAMU 
1 SULIG PIGIAUSIOS KAINOS

21.75• z 
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian-

.r

$1.20 

.10e.

r*

Įšdirbėjų Krautuvė 
337 Broadway 337 

South Boston
t \

Milžiniškas Išpardavimas 
KAUTAI! KAUTAI! KAUTAI!

GRUPĖ 2.
N ■ t

Kautai kurie paprastai par
siduoda už $39.50. Visokio 
audimo, kaip tai: Venise, 
Vilnoniai, Suėdė ir paprasti. 
Visi su šilkiniais pamušalais 
ir fur apdirbimais.

Visokio Didnmo

u-

:: TRUMPI t SKAITYMELIAI
NAUJA KNYGA 

Joje telpa daužto kaip 
100 trumpų pasakaifių

150 pust 45 centai^ 
DARBlflįffKAS 

3t6 BnaAtrtfrBįtttti Ž7,JKAta ‘ I
j

broadway

tis dienos klausimus.
... ■ a - *•

Prenumerata metams................. . .  i..«
j *: - >. '■

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

1624 E. Falls St, Nianzi Pails. N. Y

Visokio Didumo

Kiti Kautai Iki $59.50
’v ’ ‘



pol&istd

komedija

Balsas su Feliksu

Kely pasipainiojo žmogus ir 
Margolis netekęs kontrolės 
ta žmogų ant vietos užmušė 
ir sava automobilių gerai 
apdaužė. / '
y Sulig įstatymų šios vaistu- 
jos registruotojas \ tokiam 
draiveriui turi atimti - Įeidi- 
mąfką Good&in’as ir_pada- 
re. Suspendavo jam leidimą 
ant 6 mėnesiu Majgolis a-

sius linkėjimus

!*»* < mtomįb-.j

b icamo uyKai
| neteisybe luf čionai sakau

Vapagaitis daitiuoja/‘Klau- 
syk dušytė, ąr manė mylit’’ 
*Ar tau smasu šokt kaitų (i,r 

. y. T >• -\l r ' J •

Visi rekordai bus išleisti su 
orkestrus pritarimu. ? Pir
miau išleistų rekordų da
giausiai parsidavė “Daina 
apie Sharkį” ir“Munšainu 
kas”, tų rekordų parduota 
11),000. Vanagaičio rekordai 
eina kaip Vlmtcakfes’’.

laikėaskilmįųgas šy. mišias

' uavn ia.xnvF vvuoą

Margelis^ poliesio įsakymų 
automobiliu zvijo įstatymų
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Penktadie-

NEPRALEISKITE

MIŠKAM CHORUI

tas. —r tai ą 

cija (laisvė)

Ginkim šalį Lietuvos . 
Giešmė į ‘Šv’ Kazunerą 
Lietuvos Vyčių Tumas .

Mk&gai. gydyti. Jis gydė ke- 
K 4ŠbĮyškusius tingius vai- 
Kį'timolio druska, griežtai 

"į
Hhundė basiems vaikščioti, ir 
ajp'kęturių savaičių vaikai 
3wyo kaip ne tie. Tapo gra- 

.sveiki- ir darbštus.
|||pabar daugelis gydytojų 
Kgyd. Rokefėlleriu prieša- 
=4^ susidomėjo tąja liga ir

RAŠYTOJAS '
Studentas susitikęs savo 

draugą laikraštininką, sako 
jam: . \ .

— Aš taipgi uždarbiau
ju plunksna. . '

— '0 kokiam laikrašty 
tamsia rašai?

Aš nuolat .rašau laiškus 
savo tėvui,* kad man siųstų 
pinigų. ■

i BEREIKALINGI FORMA-
L z . ■■ '- ■. -.lišKAI .

• - * ■_ ■■■:'■.
r 'Teisėjas. — Kaltinamasis, 
kaip tamstos vardas ?

'Kaltinamasis. — Kam tie ** ■ ’ -■ . ’ 
formalumai i ' Mes juk se
ni pažįstami*. ^Buvojau' čia 
nekartą^ / “Rytas”
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