
su

Banditai apipiešė Ban
ką Bostone

KAUNAS. Kun. M. Kru-

Sukilimas Plečkaičio

RUPŪŽES

Gali iškilti byla

MOKSLININKŲ KONFE
RENCIJA BOSTONE

atsitikimų'C*** v retenvbe."

NAUJI SUKILIMAI 
UKRAINOJ

Be-
ICVO

pavienis išrinktas Kriksc

Trauk traukinį ir apipl 
Puvėsi į paštus vagoną 

'ten rado $133,000 veža 
Į Harvey, TO. Pasigrobę.

teto generaliu sekretorium. 
Motyvai, dėl ko jis atsisakė 
nuo partijos pirmininko pa
reigų, plačiau bus pranešti 
vėliau.

kariuomeneje?

P-įmua^ieny, 4rasai-fe-'2Q’ d. 
Mechanic’s Buildinge prasi
dėjo mokslininkų konferen
cija. Suvažiavo iš visos A- 
merikos profesoriai ir mo
kytojai.

Įžanginę atidarymo kalba 
pasuk? gub. Fullįr.''-----?—

Konferencija tęsis visą 
savaitę. _

•skaičių kunigų, kurie aprū-
Įpintų dvasnūūs jų veikalus? Dem, partijos centro komi- 

*’I T» ’ r" « •' X J. ‘ T 1 J

j

mus.

0 1915 METŲ
.. • ? '

< •» -T'--------

TRIUKŠMINGA RINKIMŲ 
V KAMPANIJA LEN- 

? KU0JE
Lenkijos valstiečiai reikalauja 

dalinti dvarus
iCIGAS. Visoje Len-

kijoje eina triukšmingi mi
tingai. 'Komunistams mitin
gai neleidžiami. Lodzėje ko
munistai įsiveržė į svetimą 
mitingą, išvaikė kalbėtojus 
ir patys pradėjo kalbėti, bet 
minia nuvarė komunistus 
nuo tribūnos.

Lenkų spauda pažymi, 
kad šiųje rinkimų kampani
joje labai aktyviai dalyvau
ja valstiečiai ir reikalauja 
greito dvarų padalinimo.

Valstiečių tarpe yra labai
^'populiari partija “Wiz\vo- 
*rfiėnie<’ kuri žemės klausime 

Stovi kairiau už P. P. S.

Lietuvių Lai
mėjimas

. WASHINGTON, D. C., 
vasario 25.
kad vasario mėn. 24 d. po 12 
valandos buvo pastebėtas ne
žinomas orlaivis, lekiantis 
nuo Mėmalkacijos linijos iš 
Giedraičiu - Ši
Ukmergės link. Orlaivis lė
kė apie 1000 metrų aukš
tumoje ; nedalėkęs Ukmer
gės apie 2 kilometru pasuko 
atgal ir nulėke demarkacijos 
linijos link Širvintų-(xied- 
raičių pusėn. Jokių inci
dentų nebuvo. Mačiusieji 
orlaivį, turėdami galvoje or
laivio atlėkime bei grįžimo 
kriptį ir demarkacijos lini
jos artumą, yra nuomonės, 
kad tai galėjęs būti tik len
kų orlaivis: liet dėl didelio 
aukštumo, kuriame orlaivis 
visą laiką laikėsi, tautinių 
orlaivio ženklų galutinai nu
statyti nepavyko.

Lietuvon Atstovybė 
Ajnerikai

Elta praneša,

n

■- ■ -t . .

ANTRADIENIS, VASARIO^

L L BYLĄ
“Darbininke’’ jau buvo 

rašyta, kad Lietuvos Vy- 
riausis Tribunolas J. Roma
no bylą švaiste ir kariuome
nės teismo’ nuosprendį pa
tvirtino, o tik panaikino 
spi-endimo tą dalį, kuri lie
čia Brundzų civilinį ieškinį. 

Dabai* Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad bvla grąžinta 

' kariam nei lės TeTšmiTrTiĮ 
kinį iš naujo svarstyti.

“S

LENKŲ NOTA SIUNČIAMA 
- Į KAUNĄ

IŠ Varšuvos gauta #inių, 
kad Lenkijos užsienių reika
lų ministeris Zaleskis pasi
rašęs atsakymo notą Lietu
vai tiesioginiu dervhu rei- 
kalu. Nota, siunčiama į 
Kauną.

LIETUVIAI KUNIGAI IR 
MOKYTOJAI PIETŲ 

AMERIKON
Gyvenantiems Argentinoj 

ir Brazilijoj lietuviams vi
daus reikalų ministerija rū- 
pifiasi nusiųsti atatinkamą

“D-ke” jau buvo pra
nešta, kad Chicagos Federa-

||r ei jos apskritis įteikė miesto 
gr-y administracijai rezoliuciją 

ginant gen. Tado Kosciuškos 
.lietuvybę. Lenkai irgi ne-

.. ...
jK.Dabar kaip “Draugas’’! Pagaliau taip pat rūpina- 
L2^__pratieša Chicagos miesto si ir atatinkamą skaičių mo- 
fc majoras p. -William H. Rytojų, kad palaikytų tarp 

Thompson yra prisiuntęs mūsų lietuvių lietuvišką 
raštu atsakymą dėl jam į- dvasią ir švietimą.

įu-- teiktos—Federacijos apskri-L 
>£ties rezoliucijos. . Rašo:

L “Dear Mr. Simutis:
_“Many thanks for the re- 
solution, adopted bv the

^ALithuanians of Chicago, j 
*;ivhich you sent to me.

“I regret that there has 
been any error in any action 
taken by anyone represent- 

y. ing the Board of Education. 
e* < “I have today forvvarded 

your resolution to Mr. J.
k Lewis Coath. President of
It’fe the Board of Education, and 

am asking him to see that
£ this matter is properiv in- 
j** veStigated and rectified.

“With everv good. wish.
I am

;o už: 
MA į

ario 6 
d. pagj venusi rįškė prie 
pačios Komejndąi Ąros už- 

;razią pa-
pačios Komandai 
puolė jauną, gana 
nelę ir pradėjo jčn šti ją ko
čėlų. šaukdai 
parodysiu 
nuo manės veri'

*■ . * F w

kus publikai 
bet publikai

EINA ANTRADIENIAIS IR

PENKTADTBNIAIS

ITALIJA ATŠAUKĖ SAVO 

ATSTOVĄ IŠ AUSTRIJOS

RYMAS. — Jau ndo se
nai Austrijoj pasireiškė ne
pasitenkinimai Italijos vai 
džia už vokiečių persekioji- 
uuts lietiniam Tyroliuj. 
Austrijos parlamente buvo 
pasmerkta Italijos valdžia. 
Tas nepatiko Italijos dikta
toriui Mussolini ir jis. kaip 
praneša, atšaukiąs savo ats-

•z

Mass. valstijos prokuroras 
Reading įveltas į skandališ- 
ką bylą. Nuo kovo 16 d. 
1927 Bostone pradėjo veik
ti taip vadinamas Dėvimo 
kliubas. šis kliubas turi sa-

- aš tau 
įnirši net i 
Šiisirin- 

s'. liovėsi, 
įo, kad

Tą, o.i i.

Nu- 
ama

tas” 
pgal- 
ialiai 
“mū-

paslėpė 
namo.

VIETOJ KUN. KRUPAVI
ČIAUS DR. KARVELIS

Vieton atsistatydinusio 
krikščionių demokr. Centr. 
kom. pirmininko kun. M. 
Krupavičiaus laikinai—iki 
partijos suvažiavimo išrink
tas Dr. Karvelis.

LIETUVIS IŠRADO NAUJOS 
KONSTRUKCIJOS 

ŽIŪRONĄ
Iš Joniškio rašo, kad ne

seniai ten esąs išrastas nau
jos konstrukcijos žiūronas, 
kuris savo sudėties atžvilgiu 
esąs visai nepanašus i dabar 
vartojamus žiūronus. Kaip 

i rašoma, tai esąs žiūronas, 
Kaip rašoma, tai esąs^žiūro- 
nas. kimo veikimas esąs pa
remtas visai kitokiais maty
mo dėsniais.

Tą naujanybę išrado lietu
vis, kurio pavardės tūo tar
pu nenorima paskelbti. Kiek 
esąs žinoma, išradėjas savo 

I išradimą mano užpatentuoti

gpf y A. ą— 1

Cordially yours, 
TTm. Hale Thompson

MaĮįor.”
P- Iš laiško matome, kad ma
joras Thompson rezoliuciją 

' perdavė P-^J- Coath,Įjr tuomet; pasiskelbti.
, - e I Išradėjas, esąs miškinin-
p.ninkui prašydamas prižiurę-l^g jr tarnaująs girininku. 
foi„kad fas refkalas būtų iš-*!------------ — —— ........ ....... ..

įfeis ir pataisytas. F PENKI JAUNI BANDITAI
Tai didis lietuvių laimėji-l GAVO 36 METUS KA-

I ’ LĖJIMO IR 36 KIR- .r ,'
------------- MUS

PENKIOLIKA ŽUVO MONTREAL, Kanada. —
. EKSPLIOZIJOJ I Penki jauni banditai už su- 

FORT SMITH, Ark. —I laikymą ir bandymą apiplėšt

j Švietimo Komisijos pirmi-

>

kliubo
nariai

nelė paviliojusi^ 
pasilikusi su kęt? 
be jokio aprū 
kentėjusi. l>asin 
laikinomis pali 
ko Į šalį. 
buvo iš anksto gėi 
votas, nes iš narnų 
atsinešta kočėlas, 
šini” moteris koččl 
po skvernu ir nue.

tovą iš V ienos.

'Pautų Lyga vėl turės 
“džiaba” sutaikinti, tik čia ♦ *'
tųr būt nebus taip lengva, 
kaip kad “sutaikė” Lietuvą 

Ixinkya.

Vasario 27 dį pĮieš piet, 
trys banditai įbėgę r Federal 
National Bankos skyrių prie 
Commomvealth l’ier, pagro
bė $12,000 ir pab%o auto
mobiliu. •

BUK AREŠTAS.—Iš 
sa rabi jos miesto Kišii 
praneša, kad valstiečiai su
kilo prieš raudonųjų bolše
vikų valdžią. Sukilo dėl ne
pakenčiamo spaudimo ir 
aukštų mokesčių. Smarki 
kova eina Poltavos guberni
joj ir kitur.

Tūkstančiai žuvo kruvino
je kovoje ir tūkstančiai pa
teko i kalėjimą. Kijeve, 0- 
desoj ir kitur eina žiauriau
sios kovos.

Dės-.
A*

UPĄ

____________ >

MEKSIKOS V

vo skyrius ir kitose valsti- 
jose. Sako, kad šis kliubas 
yra panašus į Ponzi kompa
niją.

Kitos valstijos kaip Nevv 
Yorkąs šiam kliubui uždrau
dė veikti.

Mass. valstijos prokuroras 
Reading, gegužės 17, 1927 m. 
irgi buvo paskyręs žmones 
padaryti investigaciją.

Birželio 9 d. tais pačiais 
metais prokuroras Reading 
prahešė, kad investigatoriai 
neradę nieko, kas priešintū- 
si ar sulaužytu mūsų istatv- •' * . *■ * • 
mus. Reiškia davė antspau
dą, kad viskas su tuo kliu- 
bu gerai.

Dabar kaip paaiškėjo, 
prokuroras Reading, apie 
vidurį l^rželio mėnesi*) 1927 
m. liko Decimo kliubo lega- 
lis patarėjas. Ir pirm negu 
jis pradėjęs darbą gavęs nuo 
to kliubo $25,000. ši suma

buvo išmokėta 
asmens vardu.

Kadangi šio 
įtenkinusieji
buvo iškėlę bylas prieš 
bą, tai jie ieškojo kelių 
keiti bylą ii šioje valstija 
je. Pasiekė ausis vai 
atstovų ir drąsesnieji 
lė visą re>ikalą viešumom^

Valstijos legislatūrojė 
rinkta komisija ištirti^ 
prokuroras nėra 
prie* palaikymo šio kliubo jį 
ar tuo nėra žemina 
valstijos autoritetas. .

Komisija turėję) kelel 
sirinkimų. Buvo pasišauki 
ir prokurorą, kuris ] 
žino, kael yra gavęs 
ir daugiau, 1x4 kiek d 
nepasakė.

Iš kart muilyta, kad 
k+ieoras rezignuos, ‘bet 
mano pasilaikyti iki 
prašaiintas. Ixgislatūr 
stovai prie* to eina ir gs 
daiktas, 
Reading

itl.
Tokių 

valstijoj 
dar tik antras bus nuo 
valstijos įsikūrimo. '

kad
privers pasitrai

Praneša, būk paskutiniu 
laiku Plečkaitis ‘'komandi
ravęs’’ iš Vilniaus Į Lydą 
buvusi Lietuvos kariuome
nes vvr. leitenantą Gaižuti, 
kad vadovautų jo dalimis, 
stovinčiomis Lydos kareivi
nėse ir mokintų kareivius.

Gaižutis tenai nuvažiavęs 
išsistatęs kaipo emigrantu 
kariuomenės vadas. Jis pa
sakęs prakalbą,. kurioj pa
reiškęs — reikalaująs stip
rios drausmės ir pagarbos jo 
asmeniui.

“Karionmenei” tai nepa
tikę ir kilę riaušės, kurios 
virto tifcru sukilimu, prieš 
naują vadą.
" *Kad atstatytų tvarką rei
kėję pačiam Plečkaičiui at
vykti Lydon. .Tisai atvykęs 
dviejų 'Lenkų karininkų ly
dimas Vargais negalais pa- «. .'o
vykę nuraminti sukilimą. 
Tiedu lenkų karininkaijau 
pasilikę Lydoj, kad mokintų 
Plečkaičio dalis. ,

MEXICOfclTY 
pota jCa 
stojo persekioję kataliku ir 
dvasiškijos. Uždraudė lai
kyti pamaldas, nusavino 
"bažnyčios fūrtūsU sūšaudF 
daug katalikų __ kunigų ir 
svietiškių uš tai, kad stojo 
už tikėjimą ir gynė Bažny- 
čios teises. Meksikoje tero
rui galo nesimato.

Štai dabar deportavo Vys
kupą Arinorą ir keturis na
rius Apgynimui Religijos 
Laisvės Lygos. Taipgi areš
tavo keturis katalikų kuni
gus ir juos sukimšo i kalėji
mą. Areštavo juos visus ne
turėdami Įrodymų jų prasi
kaltimo. Dabar tyrinėja. 
Policija sako, kad visi areš
tuoti skleidė priešvaldišką Kubą — 1, Palestiną — 1. 
propagandą. Iš viso buvo išeivių 528. Tuo

Taip tai dedasi mūsų kai- tarpu kai 1927 m. gruodžio 
myniškoj šalyj. mėn, buvo 541.

-..................................................■ .U — .........................

KIEK IŠVYKO Į UŽSIENIUS

E męgraci jos re f eren t ū ros 
žiniomis, per sausio mėn. iš
vyko: į Argentiną — 163, 
Braziliją — 68. ‘Afriką — 
90, Kanadą — 113, Urugva
jų — 54. Amerikos Jungt. 
Vaisi. — 31. Meksiką — 7.

1, Palestiną

Senato komisija tyrinėja strei
kuojančių darbininkų 

padėtį

GINČAS DĖL RAGUOTOS (’HICAGO. UI
te, vasario 25 d. 
green park šeši banditai su 
laike pravažiuojanti GrauėL:

■ &a Mama Coal kompanijos Į ti mėsininką gavo 36 metus 
Y Y    •  Y , . Y  Y *  . * •  I « «  < • • • w • <■ » Mklose įvyko ekspliozijaJkalėjimo ir 36 kirčius bizū 

it žuvo 15 darbininkų. Sn-|nu. Čia mat dar yra uŽsili 
ko, kad apie 100 darbininkių kęs įstatymas plakt i kali

VILNIUJ — 240,000 GYVEN
TOJŲ—

Paskutinėmis statistikos

PITTSBURGII, Pa. — 
Minkštosios anglies kasyklo
se dabar vedama kvota. Se
nato komisija tyrinėja ka- 
svklų ir darbininkų padėti. 
Senatoriai aplankė streikuo-1 
jaučių darbininkų gj’venimo 
namus. Įsitikino, kad visur 
baisus skurdas ir išnaudoji
mas. Kompanijų gizeliai 
bando vislią įiuJaiĮinfi, bet 
komisija į tai nekreipia do
mės. .r
. Sf.reiknojattčitts darhirrm-

EASTLAND, Texas. — 
Kaip buvo jau pranešta; kari 
šioje valstijoje Yra paprotys * 
įmūryti kampiniame akme
ny iiipiižę. Taip buvo pada- ‘ 
ryta statant teismo namą. 
Dabar tą namą, prisėjo nu
griauti. Griaunant rasta ru
pūžė, kuri kaip sako buvo 
gyva.

Dabar dėl tos rupūžės kilo- 
ginčas. Gyventojai pasipik
tino, kad ją išvežė į Dalias7 
ir išstatė ant par<>dos. Sako, 
kad neturėjo teisės išvežti į 
kitą miestelį. Grasina net 
teismu ir reikalauja grąžinti 
į šį miestelį.

Keliolika žmonių, kurie 
atvažiavo iš toli pažiūrėti šio 
nepaprasto gyvūnėlio, jo čia 
nerado. -Vienas atvyko net 
iš už 1.500 mailių pažiūrėti 
ir studijuoti ją.

Teisėjas Ed. Pritchard 
pareiškė, kad sulig įstatymų 
rupužė priklauso tam pavie
tui, kun ji išbuvo septynis 
metus. , : * A

‘ i

Ot taiu* dčl rupūžes gali 
kilti byla. Advokatams bus 
Vdžiahas.” .

‘ r • \ 1 •

lų. . ’y '-r|
PASMERKS ŽMOGŽUDĮ

Kariuomenės teismas Ma- nes suvažiavimas
-r*

ingus automobiliu pabego,<

žiniomis,. Vilniuj? yra 240,
L000 gyventojų. Tl

kus ir jų šeimynas barakuo
se rado .be maisto, be arabu
žiu ir

Darbininkai išpasakojo 
komisijai kaip žiauriai fyni- 
panijes elgiasi su strejkie- 
riais ir kaip,policijos pagaL 
5a juos badu marina.

Kompanijų barakuose, kur 
dabar gyvena streiklaužiai, 
komisija rado baistf nešva
rumą. Tokiuose nainuosc tik 
nesvariausiems gyvuliams 
būti, o ne žmonėms.

Baisesnio vaiz&Ctur Htf
nčfa ttiekttr-kihtr kaip JfrU »įampolėj pnsmocĮcė mirti A
Tūkstančiai darbininkų su 
šchrinromis šaltį ir alkį ken

LDS. N. Y. ir N. J. 
skričio suvažiavimas į 
kovo 11 d. 11 vai. po pie 
parapijos salėj, 147 Mon 
įnory St„ Paterson, N,

Prašau širdingai visų 
D., S. kuopų 
prie niinėto apskričio," 
siusti atstovus. - Šis su

""f ?

žiayimas pripuola metinis 
labai svarbus. Prisieis 
dalvkn šiame suvažia 
apsvarstyti, liečiančius oi 
įiizacijos reikalus. Ypa^ 
norėčiau atkraipti domę į- 
kuopų-, kurios neprisiur 
delegatų į pereitą apskrii 
suvažiavimą, 
gauti ką nors 
kad būtų naud. 
galams ir partai org 
jai. Bus tai naujau? 
prašau kimpit išrinl 
daugiausia delegatų. P 
tme pribūti paskirtu 1

vai,, po pietų,—

<

Andrubonį. už *!)• metų mar
gaitės A. Barinlvtės bužu-- - -- L -
dyrta.*, Pirmininkas.

ir N. V. J
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE• v

i

palėčiai galą.
/

ir švietimo ministe-
z

ESTAI J KAUNĄ SKIRIA 
PILNATEISĮ MINĮSTERĮ 
Apie laukiamas atmainas

dj-ti;
i - <5)

tybių; 

; (7)

’ (5) An army and iiavy to protėct ts čirens ;
r <.-• *6) Laws_to prevėnt fraud or uiifa r HjAliug1;; _LkO)

■ 1

LENKO MOKYTOJO

1 f
*(7) Guards or officenl to eufiorce them. ' ;

i■ : • z ■ ■ ’’
’ * ‘ k f . ■ \ f J f ‘ ‘ ‘ ’

7. Q. Why does the Government f ind it necęssary 
to carrv on these activities?

NEMŲKAĮTYJE Aįvtaus 
apskr. atidaryta pašto agen
tūra.

z

* . - ■■ ■ ■ ...1

Free speech; .
Religious liberty;
Freedom from search
Proteetion of life and property;
Pi-otection from falše imprisonment;

(6’ Proteetion from imprisonment for dėbt ; 
(7) Voting and holdihg oitice.

: CHAPTER UI.

THE PEOPLE'S RIGHTS

Q. How arę the rights of* citizens proteeted

I - I 
♦1

£..w-

F._ BIRŽIŠKOS PASI- ir-ligi jų, niĮnisteris pareiš- 
kė* dP-K krašto švietimo 
dalykai esą dabai* prijungia
mi iš Baltstogės kuratorijos 
tiesiog. į Varšuvą ; ligšiol ne
buvę skundų iš seiniškių mo
kyklų reikalu,1 ir jis neabe- 

“ma-

X

mųis Varšuvoje Lie- 
Įspąudos atstovas prof. 

iška vasario 3 d. at-
:ė. pas švietimo minis- jojąf, kad vpač dabar

p. DobruckĮ, su kuriuo žoji'Sdiuų sala,” to, ki-ašto
O apie Vilniaus ir Sei- 
ūviu švietimo dalv-

>teris Dobruckis nu- 
,.kad lenkų valdžias ir 
gio ministerijos santy- 

Ketuviu mokykla lenką
rti- rudens ivvkiai nuo 
-^dabartinės lenkų val- 

3® taktikos mažumų ir y- 
rių švietimo atžvil- 

ELudens ivvkiai— 4G 
ų mokyklų ir mokyto- 
linariĮu uždarymas, o 
at ir lietuvių niokyto- 
mimai (Vilnijoj) t's.ąs 
is aktas, ne švietimo 
rijos nusistatymo 
ys, kas galima esą su- 
kad ir iš maršalo Pli

uškio pasakymo nusista- 
g lietuvių mokyklas už- 

: “Na dabar Tamsta, 
ri. verksi, lx*t tai rei- 
iaryti.” Vis dėlto 
ris pasirūpinęs, kad 
, gimnazijos nebūtų

tų , sukaktuvėms paminėti] Kauno liesto paštams ata-

tių. Automobiliai* vežios lais-

lietimai, neturėsią kuo nusi
skųsti. . r

Pati lenkų valdžia esanti 
susirūpinusi, kad yisi lenkų 
valstybės gyvntojai būtų tin
kamai apšviesti, kad ir ma
žumos kad gautų švies;) sa-

* ■*.

d dėl paties ministerio 
p dabartinės lenkų 
5 santykių su lietuvių 
a, geriausias gerų 
K Įrodymas buvęs 
’ švietimo draugijos 
ūmo dėkojimas dar 

duus rudens Įvykius 
pirmininko važiavi- 

aunan ministerio vap
ėti dėl lenkų valdžiai 
tojo lenkų mokyklų 

arinėjinio nepriklauso-. 
Lietuvoje. Vihffalis 

rių gimnazija "nebūtų 
jVBsi valstybiniu teisių, jei 

tų buvusi !iėtuvių. Pri- 
s lietuvių mokykloms 

ę statoma- kliūčių. Mr- 
ris skaitmenimis liū

tė Vilniaus krašto lie- 
mokyklų padėtį ligi 

iš' Įvykių, tariant 1926 
m. veikė dvi lietuvių 

ažijos (Vilniuje ir 
pčionyse), 23 pradžios 

šos mokyklos su. lietu- 
dėstoma kalba, 26 pra- 

; viešosios mokyklos su 
avių iy lenkų dėstoma 

.97 pri vat inės.pradžios 
ilos su lietuvių dėsto- 

kalba, kurių dabar 46 
vtos.
* 1 

steris panaikinęs per 
buvusios valdžios rei-

■I

lenkai kalbos ma
ną mokyklose ir dabar 

s egzaminais, atlie- 
lenkų kalba, iš pa- 

ję lenkų kalbos dalyko, 
ų istorijos ir lenkų geo- 

; tik šie dalvkai esą « • • 
alb’a dėst’oūTr.

dėl prof.' Biržiškos iš-
;p Seinų krašto lietuvių 

lipinio sava mokykla a < *
fe po rudens Įvykių, bet.

pašto valdyba išleido jubilie- 
jinius ženklus: po 5, 10, 25, 
50; 60 ii* 1 litą ženklus. PĮė- tūs fr bagažus/ f * 
šinius atliko Romos Katali- 
kiškosios Meno Akademijos _ 
skulptorius studentas lietu
vis p. Bernardas Bučas ir 
kaunietis Jonas Binderis. 
Piešiniams priimti komisi
joj dalyvavo doc. Tumas, 
menininkai V. Didžiokas ir 
K. Šklėris. j ; . _ - J

tinkamas skaičius automobi-

, > ** !

ii

OBĖS Maj-ijo- 
nu gimnazija 27 d. sausio iš
kilmingai minėjo savo Įkū
rėjo, arkivyskupo J? Matule
vičiaus, metines mirties su
kaktuves. 9 vai. parapijos 
bažnyčioj visi ‘ gimnazijos 
moksleiviai išklausė šv. Mi- 
šias. Per mišias lotyniškai 
giedojo moksleivių choras.

.- ’ v CHĄ1TTERIIS .h -

THE NEED8 OF THE PEOPIE;

IfeSsor 1: ! . , •
«^2 ru r '

ią ąiwt a democraey ūse
''•‘■■i

J. 4^Gj.. -_ .

. . ' f •. /rV 
r ^UUi j La .

Į.Ą Q- W 
protect ils dtUenf ? 
-- A. H mnlt kirtis#: _

! v(l) Means for caring jfor’šiekness And prevenL 
iąg the spread of disease;! ‘

74) Guards to pr^vnt orime; ( , >
(3į);Protectioų against persona vyho b^ęak the law;
(4) Means of preventing. and stoppiiįg Tire;

- \ ■* V; -V’*'5 -
(:i) An army and navy to

£ > <

t

to

.“SKYRIUS IĮ

' J Pamokai.
* » • . . .

S. K. Molpa8 priemonea turi vartoti demokra&a, 
kad apsaugotą gavo piliečius? / / . (.

p^ūpint i: ‘ .
( 4) Priemones aprūpint i ligonius ir stabdyti- ligą 

pUtųną: ' • ’ ' < i?.- <-A
, '2j Sargybą peleisti nusikaltimų; I • f ; ;

(3) Bžhisnįc įstatymų laužytojams; s.’.-, t :
(4) Priemohes apsaugoti nuo gaisri) ir. jį sustab- , j

.dvti; ’» » ’ • U . . . , a ...

f

: P 1 -Ii’'
Armiją ir laivyną gintis;
Įstatymus sulaikyti nuo apgavysčių ir suk-;

Sargybų, arba valdiniukus, kuriė priverstų - . 
įstatymus pildyti z •

- 7. K. Delko valdžia turi parūpinti tuos daly- v; 
kus?

L-

vomis kalbomis. Tie] 
visa kas tuojau esą galima 
Pasiekti. Taip kad ir lenkų 

valdžia priĮiažįstanti lietu
vių kalbos ir literatūros dės
tymo reikalą universitetuo
se, tad ir Vilniaus universi
tete. bet esamoji universite
tų autonomija neleidžianti 
valdžiai pačiai čia spręsti. 
Vis dėlto ministeris tikisis, 
kad šis dalvkas ilgainiui.bū- 
siąs tinkamai aprūpintas.

Baigdamas pasikalbėjimą 
— atsakinėti prof. Biržiškus 
klausimus,—ministeris pats 
iškėlė klausimą,- dėl kurio 
ji prašę kauniečiai “kovvien- 
czycy”) su prof. Biržiška, 
išsiaiškinti. Lietuvos švieti
mo ministerijai ėmus taikiu-

•/

ti aplinkrašti, kad lenkų mo
kyklą tegali lankyti vaikai, 
kurių tėvai yra pasuose Įra
šę lenkų tautybę, pradžios 
mokvklu lenku vaiku skai- fe. «. « • *
rilis nukritęs nuo 4600 ligi 
350. Dažnai tautybė pasuo- 

buvusi Įrašoma Įrašomų
jų neatsiklausus, ar net 
prieš jų norą. Tačiau buvu
sios Lietuvos valdžios ligi
pem^rsmo išleistas Įsaky- -kiančių piliečių,, o pasigėrę 
mas, kuriuo buvę leidžiama 
norintiems’ atatinkamoje 

Valdžios—Įstaigoje—taisyti. 
klaidingai Įrašytoji tautybė. 
M dabartinė Lietuvos val
džia kitu aplinkraščiu už 
dmrnht:-! tatai daryti—__ __ '

Prof. M. Biržiška pareiš
kė, jog kiek parėdymas tau
tybei nurodyti remiantis pa
sais, kurie galima taisyti, 
esą taikomas visoms mažu
moms, ne vien lenkams, ir e- 
sas sveikas, tikslingas, su•
kuo sutiko ministeris Dob
ruckis. tiek jis pirmą kartą 
girdis apie taisymo uždrau
dimą ir išsiaiškinsiąs ši 
klausimą, kai grįšiąs Kau
nan. atsikreipdamas Į vjdaus 
reikalų 
rius. E.

papildomai pranešama, kad 
pasiuntinys Rygoj Seliamaa 
būsiąs perkeltas i Maskvą, o 
igšiolinis pasiuntinys Mas
kvoj Larelej paskirtas j 
į Kauną. Pasiuntiniu Rvgoj 
minimas buvęs švietimo mi
nisteris Lattik. Galintas da
lykas, kad būsiąs pakeistas 
ir pasiuntinys Stokholme 
Virgo. Dabartinis chargė 
d’affaires Kaune Oeppik ei
siąs pasiuntinybes patarėju 
Maskvoj. Šių estų spaudos 
žinių užsienių reikalų minis
terija neneigia. “ Paewa- 
ieht" praneša iš užsienių 
reikalų, ministerijos sluoks
nių, kad atmainos Įvyksian
čios neanksčiau kaip balan
džio mėnesio 1 d. E.

AR ILGAI TAIP BUS? •
VEVIRŽĖNAl. — Var

giai kur Žemaitijoj rasi taip 
alkoholiu dvokianti mieste
li, kaip Veviržėnus. Šventa
dienių ir turgadienių vaka
rais gatve eidamas iš tolo 
jauti alkoholiu' dvokiančius 
namus, gatvėse sutinki nusi
gėrusių ir alkoholiu dvo-

buvo prof. Dr. J. Totoraičio 
paskaita apie a. a. arkivys
kupo gy’venįmą ir darbus. 
Didžiausi jo dalbai — at
naujinimas marijonų vie
nuolijos ir Įsteigimas bažny
tinės provincijos Lietuvoje. 
Iš atsiminimų apie a. a. au 
kivv’skupą Matulevičių kal- 
liėjo kun. Mažonas, kun. 
Petrauskas ir kun. Andziu
lis, pažymėdami jo galingą 
dvasią, švehių būdą ir plačią 
orientaciją. Jisai buvo di
dis darbo ir mokslo žmogus 
— gerai mokėjo 11 įvairių 
kalbų ir vis;) savo gyvenimą, 
ligi pat mirties vis dar mo
kėsi.

Tą pat dieną kai kurių 
moksleivių tarpe kilo suma
nymas Marijonų gimnaziją 
pavadinti arkivyskupo Jur
gio Matulevičiaus vardu.

i

P. A. RIMKA LIETUVOS 
BANKO PROKURISTAS
Buvęs Finansų minĮgteris 

p. ĄiJiin^gjpiĮp^ą^^irtąs 
Lietuvos Banko prokuristu.

A. In order that įts peopie may live safėly aud 
happily and to insure justiee to all uiųier the 
law. ■ ’» • " - •

8. Q. Is it thę duty of every <me to help the
Government to proyide things necessary for .Ihe 
common good? . .* . . . [

A Yęs, becauąe ęvęry person benefits bv the 
thiugs ’tvhidi U-Te, provided by the Government. .

9. Q. Is it a religious duty to do one’s part in. 
maintaining the Government? '

'A. It is beeause justiee reųuires that we shouLd 
be villiug to bear our share ’of-the burden for the 
benofits received. >

10. O. What is necessary: to make a real de- 
mocracy?

A. Every one iii the demoeraęy mušt be willing 
to do his just share of the work in protecling the 
iives, libertr, and property if all.

t

NEMUNO VANDUO KYLA
Hidrometrinės partijos ži

niomis, sušilus orui, smul
kesnėse Lietuvos upėse pasi
judino ledas ir Nemuno van
duo per paskutiniąją parą 
pakilo 70 et m. Nemuno van
dens gorizontas 2,5 mtr.

Jūros ledas ties Taurage 
jau pakilo. Iš Kauno išsiųs
ta pionerių kuopa ledui 
sprogdįnti.

1

OS LAISVES PASKOLOS BOSUS
peršame ir parduodu^
* K«5yk Infnrmncljįj: — I>pt. D.

& FORSHAI KEWY0RK 
mMal * . - -

• • •• d

_____ Flrara įstatai* 56 metai

pitsbemiai užkabinėja net ir 
ramius piliečius.
—Dabar' miestely vra apie
10 arbatinių.* Aišku, kad 
toks arbatiniu skaičius iš 
paprastosios arbatėlės nega-
11 išsilaikyti. Geriau ir tik
riau būtų, kad kai kurios iš- • 
jų savo iškabose parašytų 
“traktierius.” Tur būt ne be 
pagrindo viename- susirinki
me P. L. viešai pasakojo, 
kad miestelin šmugeliuoja- 
ma užrubežinė degtinė veži
mais ir kam svarbu tai ma
tyti, to “nematąs.”

Kaimuose ir tas pats. Pi
liečiai pasakoja, kad kai
muose tiek esąs išsiplatinęs 
kontrabandkos valioj imas ir 
prisisteigę smuklių, kad gar
sesniosioms piliečiai davę 
net'ir tam tikrus pavadini
mus.

Reikia tikėti, kad p. apsk. 
Viršininkas greitoj ateity 
padarys tokiai nepakenčia
mai

VĖJAS DOLERIUS 
SĖJO

d.

1. <
in our country? * ‘ ! .

A. They are proteeted by our Uonstitutioų. , 
2. Q. Can laws ever be passed .to take a,wąy 

these rights from citizens?

A. No, for any attempt to take- away the rights 
of eiiizens would be a violation of the Constitution, 
which is the bašis of all of- our lavvs.

' » • -.' į ‘' i i ; . • :
x 3. <£♦ Whąp'are 4h«8e rigijte which are held 

sacred in America? - —~ .
A. They are the rights of:
(D
(2)

— -(84
(4)
(5)

a. Aaa visuomenė galėtų gyventi saugiai ii l&i^ 
miągai ir kad visiems būtų užtikrinta'teisybė^gulyg 
įsta-ymų. * ’y

8. K. Ar yra kiekvieno priederme padėti valdžiai 
įtaisyti visa, kas reikia visuomenės Ubid? -D*

* * 'y • \ S -
A. Taip, nes kiekvienas turi naudų is valdžios

I įstaigi). * ’ y

• 9. K. Ar yra tikybinė priedermė, kad kiekvienas
imtų dalį-valdžios išlaikymo? 1 *'

A. Taip, nes teisingumasTfeikalauja, kad mes no- h 
riai nėštume visos naštos dalį už gaunamus geru- va

I ’ ’ ' ■' z
H1US. • f ’ • ** Ą t į.- ' . • » : f 'T'*.’*

10. K. Ko reikia, kad demokratija butų tikra?

A. Kiekvienas demokratijoje /privalo noriai at-. 
likti-savo darbo dalį apsaugojime gnybių, laisves ' 

ir visų nuosavybės. "
* i

. , SKYRIUS 1LL , z

ŽMONIŲ TEISĖS

Pamoka L • ’-įž.?

1. Kaip apsaugojamos pilieiSų teisės mūsų.ša-- —

;ų>«SW^!Shtū’cijos.--' :

<1/

S l~

lyje?
' A Jos apsaugi

~2. K.»Ar-gali bftti kada nors pravesti įstatymai, 
kurie atimtų tas teises nuo piliečių? .

A. Ne, nes kiekvienas pasikėsinimas atimti pi,. i 
liečiu teises būtį laužymas Konstitucijos, kuri yra 
visti mūsų įstatymų pamatu.,ą

’ 3. K. Kokios yra tos teises,, kurios Amerikoje s 
skaitomos šventinę®? -f------ --———~v. . (f ■ '

;#A. Jos vra Šios i f
/, r

• (1) Žodžio. laisvė;
(2) . Tikėjimo laisvė
(3)
G)

1
(5) Jipsauga
(6) Apsauga 
z w . -v-fe • V . • •

Namų nepaliečiamybė; * - i "*
Apsauga gyvybes ir turto; ~—-------------------- -
Apsauga nuo neteisingo įmetimo j kalėjimą; . 

i nuo kaltinimo už skolas;
4~) Rinkti ir būti išrinktu i valdišką vietą.

(Bus daugiou) '

KUNIGŲ JUBILIEJUS
Šiemet daugelis ibnaus 

arkidiecezijos kunigų Šven
čia 25 metų kunigavimo su
kaktuves. Iš lietuvių kuni
gų tokių sukaktuvių susilau
kia Kabelių klebonas kun. 
Pranas Čaglys, šv. Stepono 
bažnyčios rektorius ir lietu-' ~ 
vių gimnazijos kapelionas 
kun. Vincas Taškūnas, ir 
Daliokų klebonas kun. Ado
mas Zaremba.

KAUNAS. Vasario 9 
prie Čiurlionio gatvės smar
kus vėjas nešdamas iš. pa
kampių Įvairias 
pradėjo pūsti po 5, 10 dole
rių ir 100 lt. banknotus. 
Praeiviai ypač tuo momentu 
buvę konkės tarnautojai, jų 
prisigraibstė. Bet daug ne
galėjo sugaudyti ir vejun 
šiuos “gamtos kritulius” 
nusinešė toliau. _

, Šio apsireiškimo p 

tys tuo tarpu neišaiškinto®. lupi, lupi.

i -•

-------L____

U-

L

8.2.

3.
9.

4-

5.

6.

1.

1
2.

B

I

■_? ■

10.

i?3K

-7.Solo Dainos:
MAMYTĖ (sopranui ir tenorui, ne 
lengva) -- ---------------■„_______________ 60c.

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksną” ten žodžių 
rasite).

8-NIOS LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem, i?
4 balsam) ------------------------------ -40c.

“DAINUOK” II Dalis (mokykloms 
ir chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos) -_________________________ ...60c.

NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba duetas; romantišku- - 
mo ir meilės pilna).„------------------ -----$0c.

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte; publikai nustojus; patrio
tiška) ---------—^_..r l—30c.

VANAGO PLUNKSNA (tekstas su 
nurodytoms melodijoms ir dekle- 
macijoms) --------£—------------------ 25c.

Spaudoje:

TU IR Aš (ilga chorui daina: rom&n- = 
tiška, įvairus spalvos, lengvutė)

Saulėleidžio giesmė (nelengva, 
rimto pobūdžio, juoktis nereik, ilga, 
įvairi) ... * , >

v

Suvalkų/apskrity, Vidugi
rių sodžiuje yra lenkų val
džios Įsteigta pradinė mo
kykla. Vaikai nesupranta 
lenkiškai, mokytojas lenkas, 
kaip paprastai, nemoka lie
tuviškai. Kad vaikučiai ne
išdrįsti) šnekėti lietuviškai, 
tai mokytojas, St. Gniaz-
d»wski, revolverį ant stalo f 
pastatęs, rėkia: “Piamaepo 
iitewsku ąni mur mur, 
Jastrzelę, jak psa” (taip ša
kė mokinei Y.). Jis mokina 
ir dainuoti nebet kaip, “pa- 
nie!” O, kąip gražiai dai
nuoja' vaikai rateliu eidami* 

Kodzi rubel' pa vtiliči, 
f ravolverin vaikščioja ra- 
’Įtelio viduriu ir prideda: 
•“Kogo hibi, tego czubi;” tik 

pripžna- h^roikia tft»jidėti : o lietuvius

šiukšles zast

T •'

>< ,

3.
9

AŠ BIJAU PASAKYT (lengvutė; 
baritonui, mezzo soprano) _ _____ ___40c.
LITAI (baritonui: lengvutė, tinka 
“Menas, Mokslas, Sportas” iš “Va
nago Plunksnos”)___:_____________50c.
GODELĖS (žemam balsui: mergai
tes žodžiai “ Van. Plun.”) ____2_ 60C;
STASYS (tinka “Barbora” 
nago Plunksnos) _______ _______ —.60c.
DUL DUL DŪDELĖ (aukštam baL 711 
sui: lengva, graži)___ _______ 2___ ___50c.

Chorams Dainos:
VILNIUS (patriotiška daina: ant
ras himnas) _.ji.____________________ 35c.

VĖJUŽĖLIS (ilga, lengva, lyriška, 
daina) _________________ :_____________ 35c.
VAKARO ILGESYS (romantiška, 
labai graži ir tinka jaunimui)-..—„35c.
MUZIKA MUZIKA (galima/Šokti U, r f l T 
valsą ir dainuoti-, tinką, duetui)-^.-30c. J. '• NAKTIS (J»asso arba baritonui ir 4

5. DZIMDZI DRIMDZI i( juoko daina j v^yrų balsams. Serenada, lėngva, graži,
galima visaip' p»ivri&t> dainuo^'^.V” ^““^pana). 
jaut) 4. FORDUKAS (Poupuri H 14 liaudės

6. MOLIO UZBONAS (gdiimū audžia- . dainų. Vyrų chorai ir soprano. Juoko ,
.?/ zmti: linksma, visiems patinku). 30e. - .daug, lengva dainuoti).

Mokykloms vadovėlį “Dąinuok II dalis,’* imant dideliam skaičiuje, duoda* < 
me dideli nuošimtį. Chorams taip-gi duodama nuolaida. Kreipėtės į

*'• ,ti >■ . :i,!> - - 5 J.4. i • •'*

4.

» ----ilA
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I-

c*

• r

Kalnai pasidaro iš atomu, drangai—iš mažų prieleliu, j

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA .

tekiu būdu būtų grąžintas

called 
about

■f'

____ 15e,’2

vo sutiktas su orkestru ir iš
kilmėmis. Atvažiavus į San 
Paulo emigracijos namus 
buvo sakomos prakalbos,, jrgj nekokia laimė ju laukia.

j “L. ŪA-.”

nupiginta.

k : k- p iri' r::2a! <1 r-; Niknlsk?

SiskT

— *
wXs> in Lithuania, and he

I

7: -Sr • -S-

______________ rfl ■ ■■ ■ ■■ ■■■ — 
i

Veltiu statysite' bažnyčias, veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios rūšies gerus darbus—visi jūsų

I silpną ir sergantį kaną arba turi trube- 
lio su skilvio ir.nevirškinimo organais.

PRANEŠIMAS

i— i

V -. ■■ -..r "
: • . Masę Vienybės

.^U. ' Britam.... ■

Turint galvoje tą faktą, 
kad tik tamprioje vienybėje 

efidami ir dirbdami, tega- 
išlaikyti išeivijoje ti- 

Įkėjnųo ir lietuvybės bran
gius idealus, kuriems jpalai- 

ti yra reikalinga visa eilė

repeatedly ~ in letters and. 
that' his friends xvho" were 
cotempararies of his during 
the war -of the American 
Revoliution knew him as a 
Lithuanian and so 
him in their vvorks 

|||metimo, spaudos ir labda-j^08^118^0* 
y-ringų įstaigų, kaip tai: ber-! Therefore it is resolved — 

fknaičiams kolegija, mergai- That mayor Thompson he 
t tems akademi’ 
V nai, ligoninės,

.gija, katalikisk; 
laikraščiai, 

sčl.etc., todėl — 
E - ■ ■ ■
^..Konferencija < 
iškviečia visus Amerikos lie-* 
"---tuvius katalikus susitelkti 
H&yienybės ryšiu, kuriuo vra

Am. Lietuvių R. K. Federa- 
JŠTeija ir kuri sėkmingai vado- 
-2Avauja Amerikos lietuvių ka- 

talikų akcijai.
Susitelkę į vieną ryšį, gr<ū- 

< čiau ' pastatysime, lengviau 
'//užlaikysime reikalingas į- 
///staigas ir sėkmingiau kovo- 
jžjisime su tikvbos ir tautos 
•At-r * • v • iA priešais.

c*?*“

■ ' X.

į?:
*

m emigrantai■ Iškilmingam Lietuvos Ne- 
priklausomybės 10 m. su^ — 

_ j kaktuvių; paminėjimui ir
erilrii himkrif a Uthuanian tautinio. entuziazmo sukeli- r 

mui 1928 m. gegužes 13 arba P°r1 
20 d. Chicagos lietuviai ren- į Braziliją Santos uoste bu 
gia Lietuvių Dieną šų Dai
nų švente.

1. Tam tikslui imama di
delė salė — Ashland Audi
torium arba lst Regiment 
armory.

2. Dalyvauja visi lietuviai,
3. Rengti manifestacijas 

gatvėmis.
4. Kalbėtojais kviesti iš 

Lietuvos pačius žymiausius 
Žmones ir Amvrikoą žymius* 
valdininkus, politikus bei 
mokslininkus.

5. Dainų šventėj dalyvau
ja visi Chicagos ir apylinkių 
chorai. Rengiamas chgrų 
kontestas ir geriausia daina
vusiems duodamos dovanos.

6. Pakviesti pačius žy
miausius mūsų sportininkus 
Amerikoje. '*

7. Lietuvių Dienos Rengi
mo Komisija susidaro: iš 5 
Federacijos apskrities atstr*- 
vų; iš atstovii centralinių trr- 
ganizacijų apskričių, kurie į 
komisiją siunčia po tris 
žmones; kiekviena kolonija 
ir kiekviena draugija renka 
po vieną atstovą.

.. vienuoly- commended for his desire to 
asdrau- correct historv and that he

i;;-- 4nče^nranr=Tr«tD^^ 
organizacijos: nntionality and have the

• present errors in American 
Penktoji V. V. Liet. Kat. Jnstories corrected in this re- 

energingai rgard and that genėtai Tha- 
dus Kosčiusko be described 
as belonging to the Lithua
nian nation.

)

Mes ir Amerikos 
Politika

Kadangi šiais metais 
vyksta Jungtinių Valstybių 
prezidento rinkimai;

Kadangi iki šiol mes lie
tuviai organizuotai Ameri
kos politikoje nedalyvavo
me ;

Kadangi šiandien mes jau 
pilnai pilnai priaugome prie 
to, kad pareikalavus atatin
kamos pozicijos Amerikos DELSI SILPNŲ, NUVARGU- 
politiniame gyvenime —- | ŠIŲ, SERGANČIŲ VYRŲ

Todėl, Konferencija imta- • ® MOTERŲ
ria prie Chicagos Am. Liet.
K. Federacijos apskrities . budavojančios dėl žmonių, kurie turi . * . ”... , • ■» i silpnų ir sergantį kūną arba turi trube-sudarvtl komisiją, kun sek- Ho su skilvio ir nevirškinimo afganais, 
tu nolitini ^vvenima vado- srasus ''^ortuose, suirusi skilvį ir žar- UĮ polium gyvenimą, nas skaudėjimą, nesveikas ke-
vautn. nustatvtų- tam tikrą tulžies ligas, koktumų, pūslės ii- ‘gp* <* I ftomnlnmi Irvfi-
bendrą.lietuviams^piliečiamsTpų burnoje 3»pnų Kraujų, prastą ape- 

tilli ją, juos organizuotų, ne- nervus ir kurie yra ląpai nusilgę abel- 

piliečillS ragintų ir pagelbc Nuga-Tone suteikia turtingą, riebų 
hl tapti piliečiais. I kraują .stiprius nervus ir sveiką odą.

• . . . -v , ►nugina inkstų ligas, prašalina pūslėsKomisijon išrinka: adv. Skausmus, panaikina vidurių užkietė-

ti kavos plantacijose nenori, 
dauguma gyvena- Sao Paulo 
mieste. . ~

Vieni patenka į blogas fa^ 
zėndas, antriems, pasibaisi 

į fazendą gyvenimas ir pame- 
. tę jas bėga į miestą, o čia

apipasakojama fazendų ge-> 
rūmas ir buvo leidžiama pa- ’ 
sįrinkti gyventi, kur kas no-, 

^rėjo — mieste ar fazendo
je. Dabar jau kitaip sutin
kama emigrantai. Kaip pri
plaukia laivas sii emigran-’

v J

A. L. R. K. Federacijos 
rytinių valstijų pikniko ren

patinka juos ginkluota sar- posėdi 15 d. sausio, Elizą- 
bOht, X. J. Nutarta pikui 
ką rengti Xew Jersey vals
tijoj, Lindene, Progress 
Klubo parke ir'salėj prie 
Mifchell Avė. 10 d. birželio. 
Tad L. R. Katalikų Federa
cija prašome visų draugijų 
ir kuopų ant tos dienos 
nieko nerengti, kad vieni ki
tiems nepakenktume. Fe
deracijos piknikas bus gra
žus ir įvairus. Bus dainų, 
kalbu ir žaislu ir kitokiu> fe *

margumvnu.O fe fe

Rengimo komisijoj
šie: pirm. S. Subatienė, 
Brooklyn, X. Y.; rast. 
Mikšis, iš Linden. X. J. 
kas. J.- Žemaitis, iš Orange, 
N. J.

Pikniko korespondentas

Paminklų Statymo 
Reikalu

Kadangi kiekviena tauta 
-tinkamai pagerbia savo did
vyrius;

Kadangi mes lietuviai sa- 
vo didžiausiais didvyriais 
šiandie laikome a. a. Dr. J. 
Basanavičių ir a. a. ark. J. 

v- Matulevičių;
•k ■

i ŠIŲ, SERGANČIŲ VYRŲ
! IR MOTERŲ

!
 Kiekvieną dieną Nuga-Tone pasitvir
tina, kad jos yra sveikatą ir stiprumą

gyba ir lydi į San Paulo e- 
migracijos namus, čia. emi
grantai - laikomi apstatyti 
ginkluotos sargybos, nelei
džiama niekam nei artyn 
prie emigracijos na»»»n pri
eiti: emigrantai taip pat 
saugojami, kad neišeitų į 
miestą. Kiekviena šeimvna 
fotografuojama. Į kurią 
fazendą važiuoja šeimyna, 
jos fotografija įteikiama 
farmeriui. Tas daroma tarų, 
kad išbėgus emigrantams iš 
fazendos, galimą" būtu suras
ti ir grąžinti atgal. Dabar 
emigrantų neklausia, kas į 
kokią fazendą nori važiuoti, 
kad ir turi kas antrašus fa
zendų, kur yra pažįstamų — 
tenai neveža, bet veža į to
kias fazendas, kur vienos 
tautvbės nėra žmonių. Tas 

v

viskas daroma tam tikslui, 
kad kiekviena šeimvna do
vanai atvežta i Braziliją iš-

vrav
• v

1S
r.'
ir-;

Kadangi įvairūs visuome- 
niniai shrogsniai šiem dviem 
didvyriam renka aukas jų 

‘ —paminklų pastatymui;
 Kadangi praeitų metų Fe- 

’v deracijos Kongresas prie sa
liva iždo vra sukūres tam tik- ■ L.’---------- • *

rą iždą, lodei——---------------
Konferencija, remdamosi 

Federacijos Kongreso nnta- 
rimu ir laikydamosi centro 

^^instrukcijų, nutaria jį vyk- ' 
dinti < gyveni man, raginant Į 
visus skvrius rinkti aukas J 

:*K'- dr. J. Basanavičiaus ir ark ( 
J- Matulevičiaus paminklu 
statvmui.

fe- . Federacija ir Jos Stipen-
- i di j antai

Kadangi Federacija ištuš 
jįįf.tino savo visą iždą, bešelp 

dama neturi ingus studentu.' 
ir neturi lėšų tolimesniair 
švietimo darbui palaikyti; .

fe Kadangi šelptieji stipen j 
y diantai yra galimybėje nor? 
^-dalimi tas paskolas grąžinti - 

Kadangi paskolų negraži 
.nimas atima visuomenės vi 

— ■^.’siską pasitikėjimą tolimes 
' » niam aukų teikimui — 

Todėl Konferencija nuta 
^iria suvartoti visas moralines 

imybes, kad skolininką’ 
^Federacijos iždui atsiteistu

iįFederacijai orumas ir toli 
įinesmė galimybė randi pra 

švietimo darbas.
h Gen. T; Kosčiuškos Tautybės 

Gynimui
Whereas, William Hale 
ompson, mavor of Chica- 

> go has taken certain stepsto 
t erroi-s in the jtobllr 

schools histories in the city

l
4 -

4

T

Būk idėjos apaštalas! 
Platink “Darbininką!” 
Vajus dar tebeina! 

gaš. apšįveinsf liežuvį, nemalonų kva- IpAiii dvejus metus kavos Pasipelnysi ir pats! 
, •• • p žmonės du-b- Tik nelauk’Hūrry ūp!

■ — - . - .41*

ĮVAIRIOS KNYGOS . ... ;
i n , . ę j 

MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsilaikymo draugystėje ir 
visuomeniniame rvwnime. ParažS Kun. A. Staninkvnas

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos,’ jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. ParažS
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel ——-M

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šv. Pranciškau*' vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai___ 8c

RlJCKLEBERRY FTNNAS—labai įdomi apysaka..__________

PATARMES MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia-
' me, Šeimyniniame ir visuomeniniame gy venime. Parepg? Kun. 
V. Kulikauskas______________________________ _______________

REN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais) Vertė Jo- - 
nas Montvila_______________ ____ ___ _______________________ _1.

TEN GERAI KUR MrS NĖRA—Pasakojimas kaip mūšų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas_____________

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas , Pamokinanti 
anvsaka Paraše Ų Vynianskas Vcfrtė P. B........ ... .... ........ 4*

TRUMPI SKAITYMRLI AI- labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus Parašė J Tarvydas. .

TURTO NORM A--moksriški pa.siska?«ytna‘» Paraše Uosis _•__
KELIONE APT.INK PER 80 DIENŲ -anie vi-nas de

rvbas le galo Įdomūs nuoi'ki&i kf’k’*'8*’. ner i-airius kraštus 
Parašė Julius Verne Vertimas -I Balčikonio 1 (X

pramonines Demokratuos pagrindai parašė vosis. 75.-
I'inžio ro KARO »TŽRAftU sn mb dak iŠ 1914 U mer;

Parašė P Žadeikis
GERUMAS--aprašymas api< gerumų per Tėve Faberą-Filipinų 

Vertė Kun P L
TABAKAS Nroti.M rū'.-.nc

nari-ugė S Kaimi< tis
SUKEIKTA MERGELE štu P. '.I'VUA IR BARZDASKCTIS- 

a p v s a b a .    ...... .....................•.  . . ......
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS . Parašė Ku _ 

nigas Tarnas Žilinskas . ..

APASTALYSTES MALDOS Statutas -v
GEGUŽĖS MĖNUO- Kr.;i. Pr Žadeikių

• ARITMETIKOS CŽDAVLNYNAS
AIKŲ DARBYMEčU'I Rmkiimks kalbos mos

PETRIUKAS- laiškai vieno vaike’.o VertėS Rakauskas...
P.OLĖ’EVIZMAS - Kas tąr vra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje ______ _ ... ... ...... ........ a______
/AID4MŲ VAINIKAS -Savybė- vakarėliams ir geirnžmėn;^ 

gaidomis Sutaisė Matas’ Grigonis

I AIME—(ppema) Parašė Vaitkus ......... _ ____ ___
MĖSŲ TIKĖJIMAS- • Išaiškinm as pagrindų mi sų tikėjimo Vm 

____ ? Jonas M Širvintas......... ......    ,
Jeronimas Ėe’Irailiz;

R F Mastanska adv K žmonių svarumą, su- į pįpggčiai ei^niekais, jei nemokėsite vartoti apsiginamojo irD. r. mdMctufttvą, ctuv. 1\. teikia naujos energijos raumenims, nėr- • v ’ J j

f’psniili dr J Poška adv vams ir visam or!Xanizinui-Nupra Tone puolamoio ginklo—geros katalikiškos spaudos.—Pijus X.
luttb v ‘ ‘ ' 'pardavinėjamas su garantija, kari su- ‘ •

J. Grisiu, p. A. Mickellūna. teil^ pilnų užguuėdinimnnrfn pintini.
7 J . į, . , grąžinami. Matysit gaprnYiją ant kiek-

P St. FlCZą, p. A. Žvirbli, Vieno pakelio. Jasjsnit gauti bite ko.
n-nę A. Nausėdienę. ran^uS n^tou™itaC‘j’ 'atomai nesHaiko krūvoje, kalaas-subyra į dulkes.—-M. Tupper.

Socialistas Plečkaitis vis dar tebeorganižuoja “emi- Nuo sausio 1 d. šių metų prasidėjo prenumeratų vajus 
-rantus” pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasi dėl Premiero. ir tęsis iki kovo 1 d. Per tą laiką prepnmeratos kaina yra 
Toldemaro pareiškimų. Smerkia ji neva už sulaužymą 
'uoto žodžio Ženevoje.

Kova dėl Vilniaus dar tik prasideda. Ji bus smarki ir 
udringa, nes lietuviai nenusileis Pilsudskiui nė ant nago 

žiodomo.
Visos žinios ir straipsniai, kurie telpa ir tilpfe “Dąrbi5- 

tinke” yra įdomios ir svarbios. Be to, “Darbininkas” 
nri žinių iš višo pasaulio apie darbininkų gyvenimą ir jų 
eikimą.

“Darbininkas” turėtu rastis kiekvieno lietuvio namuo- 
e. Žmogus be “Darbininko,” tai taip kaip siuvėjas be 
idatos.

Delko “Darbininkas” toks naudingas ir reikalingas?
^agi dėlto, kad jis yra geriausias darbininko draugas ir

-patarėjas.—,—i____  .. ._________ .
- Delko “Darbininkas” toks įvairus? Dėlto, kad į jį 
aso įžymiausi literatai: Kun. K. Urbonavičius, Kun. J. 

T. Jakaitis, K KrušinSkūs, Mok. Pranas Galinis, Kun. 
Jaknvs, A. Padegimas, Kun. A. Daugis, S^Bugnaitis, KL 
'abulionis, Kun. P: Juskaitis, Kun. F. Virmauskis, Kun. 
K. Vasys, Kun. S/Vembre, Kun. S. Kneižfs, Komp. A 
VIeksis ir daug kitų. Iš Lietuvos rašo: J. Mažeika, Mok. 
Mažeikienė, F. Viraks, L. yitkauskas, Kun. Grinevičius 
-p-daug kitų profesijų studentu ir darbininku.

“Darbininkas” turi daug bendradarbių, prietelių ir
- -ėmėjų dėlto, kad yra pačių darbininkų leidžiamas ir kad

_ Naudokitės proga. “Darbininko” prenumeratos kai
na vajaus laike yra tik, $4.00 metams; pusei metų $2.00. 
Vien tik penktadienio numeris metams $2.00; pusei metų 
$1.00. užsienį metams $5.00, puse? metų $2.50. Vien 
tik penktadienio numeris $2.50.

Šis nupiginimas bus tik laike vajaus, sausio ir vasario 
mėnesiuose.

KVIEČIAME^ TALKĄ

L. D. S. nariams ir “Darbinįnko” skaitytojams yra 
gera proga pasidarbuoti /Kilniam tikslui. Gal sakysi, ką 
aš gausiu uždą darbą? Štai ką: Nuo kiekvienos metinės 
prenumeratos gausite 50 centų arba dolerio veidus knygų • 

•nuojmRmotinon 25 c.°nLis arija 50 eentų vertes knygų: nuo 
metinės prenumeratos vien tik penktadienio numerio 
centus arba 50 centui vertės knygų.

Nauji skaitytojai vistiek gauna nupiginimą ar jie pa
tys užsirašo arba per tarpininką. Skirtumo nėra.

Tikimės, kad “Dąrbininko” skaitytojai ir LDS. na
riai šiame vajuje pasidarbuos, kad padauginus darbinin
kų šeimynėlę. Gražiai pasidarbavę vajuje galėsime sau 
ramiai važiuoti su ekskursija Lietuvon.

.. Pinigus už prenumeratas siųskitę money oi-deriais at-
ba čekiais šiuo adresu

usko vvas hom a Lithua-
i from Lfthiianian par-

“Darbininkas” eina didelio formato, & poslapių, ilius-

RITININKAS Pcražė Tėvas Jeronimas Perkali
------------------------ --------------- -- ‘

LIETUVOS ŽENKLAI Išleido J. Šeškevičius ir B yė. Kam as y
ĖMĘS IR KAŲBĖK Deklamacijos. Monologai ir Dialogai Pa 

rašė Juozas V. Kovas. Kaina - -30a—

GRAUDĖS VERKSMAI Vertė Vysk A Baranauskas ........

EUCTIARISTIŠKOS STACIJOS Srliduvino K’.m P. Juškaitia....l5e 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos. Graudus Verluiuai, Maldon G»
gūžio. Birželio ir Spalių mCnerlams Išleido kun K. A Vasys- 25r v

•iGAN'S’ATO APSIREIŠKIMAI akėjimas ir gyvenimas ant
Jėzaus Krisjaus Vaidinimas-su iraidomi/. __ 75»r5?

DANGAUS KARALIENĖ:. Surinko Kun M. Gavaleiičiug; be ap
darų 75 centai, su apdarais na, 

TEATRAI

GTLTUKTNGAS VYRAS—2 aktą komedija; parais S. Tarvydai—J3S» ’į' 

ET .GETŲ GTT)RIT?.fAS — triji veiksmr komedija Parašč Sei- >
riją Juozukas ___ __________________________________________ 28* ’

•’R^GŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ B ALTUS--komedijos pn“1 ak '
ta: parašė Seiriju Juozukas _ ___ ______ __________________ 35e ■>'

SNIEGAI"- Drama 4 aktų Vertė Akelaitis ____________1
ESTTĄ!AS- -3 čia dalis dramos ‘'Gims Tautos Genijus*’ Parašė '

Kun L Vaicekauskas___________________________________ . 1(V»

2 YDŲ KARALIUS—drama 4 aktų. 5 pav Vertėj M Širvintas 30,' 

TST GERT—Trijų veiksmų vaizdelis: parašė F V__________ IO

PATRICIJA, arb? nežinomoji kankinė—I aktų drama Vert? Jo
nas Tarvydas___________________ '_______________________ '

’ TĮSOTO DCKTC—K veiksmų drama Vert? Jonas Tarvydai____
-   V “ - -.    * .

' ‘RAMOS : 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų: 3) Liurde Sfebilktaa
4 aktų: parašė Jonas Tarvydas________ ;__________

'•’AIKŲ TEATRAI: dalis T: 1) Pasalvok ką darai: 2) -1
tnė: 3) Pasakok mano laimę: Surinko S K . D ir N...

AiKŲ TEATRAI: dalis IT: 1) Ištinsimo paskui; 2) Antanukai* 
našlaitis; 3) Mėginimas Surinko S lt . D ir N.

, POEZIJA. DAINOS 13 EU.fiP
YCTŲ HIMNAS- -Parašė Aleksandra vičrus

11LA-LVĮNINKU HIMNAS- -Česlovo Sosnan-ko

EGT.fi. ŽALČIŲ KARALIENĘ—Opera Miko Prirenk j 
ŠIŲ NAKCELY__ __________i .

sn-NTS. MANE MOTTNRLfe
VAI AŠ PAKIRSČIaU_________
UŽ ŠTLLNGfiLĮ _ __________________

SKYNIAU SKYNIMĖLI_______
LIGHO (latviška j • .

MALDAKNYGffiS

Ų—"luto” apatkUū 0dw apdailai
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite

PULKIM ANT
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Publisheu every TUKSDAT and FRIDAY 
gg“ ----- —J>y ■ x
lIBt JOSEPH’S LirmTABIAN k. o. assooiatiom of u
BbSBd as secoBd-ciass matter Sept 12,1915 at tlie post office at Boston, Mass. 

’ • under th® Act o£ March 3, 1870” .? . <
for mailing at spėriai rate of postage provided for in Section 1103 

i Act of Octobei 8, 1917, authorized on JuJy 1Ą 1918”
PRENUMERATOS KAINA: 

a meri kometams •....••*•••••• .$A50 
Užsieny metams ...$550

Iškabos '
Pas mus Aiūerikoje labai

Čia mus anaiptol neketina 
ine girti mtti

laiptai neketina- 
įsiŠkėB kapitalis

tinės sistemos. Reikia betgi 
pripažinti kad ši sistema ne
žiūrint visų, jos blogų pusių 
yra-efficient, kuomet phv.

‘ feaitaamas
Ženkleliais, kad tėvainS Hūi paguoda ir

S,

1 Act of October 8, 1917, authorized on JuJy 12, 1918”

į' . ŠUBSCRIPTION KATES: -
E$BStic ycarly ..•.••.••••••..•$AoO
reignyearly................................ .$5.50--------- - _—j. .
mestic ouce per week yearly. .$2£O Viens kart. savaitėje metams... .$2. oO 
relgn once per week yearly... .$3.00 rt’žsieoy vieni} kart savaitėje met $3.00

“DARBININKAS”
16 Wėšt Broadway South Boston, Mass.

Telcpiione South Boston 0620

£
ĮV'£ bicijomis, bet mes būsime at

likę savo pareigą.
—Jei diktatoriai užsi- 
spyre ir toliau varinėti savo 
siaurą egoistinę ir Lietuvai 
pražūtingą politiką, tai ži
nos, kad tai daro pireš norą 
ir nusistatymą lietuvių di
džiumos ne tik Lietuvpje, 
bet ir Amerikoje, kad.jų po
litika remiasi tik šarvuotu 
kumščiu.

Maisto Stoka 
^Maskvoje—
Ateina žinių iš Maskvos, 
ad ten esanti maisto stoka.

- *
itoka taip didelė, kad val- 
žiai tenka tuo rimtai susi- 
Spinti. Ypatinga tas, kad 

^Syatinėse krautuvėse gail
ina .gauti maisto, žinoma, už 
aukštą kainą, bet valdžios 
krautuvės ir valdžios kon- 
froliuojami koperatyvai veik 
visai nebeturi.

K "*
-o Rodos negirdėjome šiemet 
apie nedrelių Rusijoje, todėl 
nedatekliaus priežasčių rei-j 
kia ieškoti kitur. Yra gerai 
-žinoma, kad nežiūrint to, 
kad sovietai kaikuomet net 
per aštriai baudžia vagis iy 
‘svetimų pinigų aikvotojus, 
ir vienų ir kitų sovietuose 
Betrūksta. Bet vien tuo ne
galima išaiškinti esamos be- 
T_arkes distribucijoje.
IpSjpjc/? f1
f-Tikra maisto nedatekliaus! Manymus” (būnant konsulu 
griežastis gludi giliau: pa- — tas natūralu) tai reikia 

komunizmo sistemoje. p. Žadeikis
letena išgriovė rašo objektingai, operuoja

Pono P. Žadeikio 
Straipsneliai

Pradedant praeitu “D-ko” 
numeriu talpiname kelius p. 
Žadeikio straipsnelius. Tuo
se straipsneliuose p. Žadei- 
kis atpasakoja, kas nuveik
ta Lietuvoje per 10 jos ne-, 
priklausomo gyvenimo me
tu. Jei ne skaitvsime to, 
kad p. Ž adei kis vienur-kitur 
užsimena apie dabartinės 
valdžios “gerus norus ir už-

Kiekviena kultūringa tau
ta stangias i&hfaldSti savu 

k—. —

nesugeba į nė pagamintu nė valstybei tektų dori piliečiai, 
pristatyti. jtnmstonet savo tnylintiėjisavo tėvų šalį, 
raudotitaajjojausįretmei.- h įjjį^ įį&tejiito- priaugau-’

■ ? Čios kartos—jaunimo—labai

eną distribucijos sistemą 
ik tam, kad vėl ją grąžinus, 
ies savoji visai neveikė. Be 
5 dar bolševikai, priversda
mi,., gamintoj;} — ūkininką 
iardavinėti javus komisą

? j>ačių komisarų nu- 
a kama,’padarė tai, kad 

. . nkas sėja kiek galint 
nažiau, tiek tik. kiek jam 
taciain yra būtinai reikalin-

V

faktais. Tie faktai kalba pa
tys už savę. Jie mums kuo- 
aiškiausiai pasako, 'kad sun
kiausias darbas atliktas, 
daugiausia padaryta ne nuo 
Gruodžio -17, 4926 iki šios 
diehos, bet nuo Vasario 16, 
1918 iki Gruodžio 17, 1926,

-V ' ‘ ' ^-- 2 i- ' _
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y* tuo meta, kuomet val- 
vbės darbą dirbo ne tauti

ninkai, befdaugiausia parti
jų talkos. .Tiesa, jos pešėsi, 
keikė viena'.kitą, bet dirbo ir 
padarę daug.

Nuo Gruodžio 17, 1926 
tautiniiikąįyaro tą darbą 
toliau, vienur šį tą pataiso, 
kitur pagadina. Is p. Žadei
kio paduodamos' statistikos 
nesimato, kad tautininkai 
būtų padarę stebuklus. Pre
kybos sų užsieniais balansas 
Lietuvos nenaudai vargu ga
lima pavadinti nuopelnu. Į- 
domus p. Žadeikio pateisi
nimas, būk balansas buvęs 
pasyvus, nes. .. 1927 metai 
esą nelygus! Odd explana- 
tion!

Statistikos daviniai kalba 
geriau už visas propagandas. 
Skaitytojai patys gali iš jų 
matyti, kiek nuveiktą nuo 
vapitį 1918iki gruodžio 17, 
1926, t. y. per 8 metus ir 10 
mėnesių. Nereikia pamirš
ti kad darbas reikėję prade-, 
ti nuo zero. Skaitytojas ir
gi lengvai pastebės, kas tau
tininkų prie to pridėta nuo 
Gruod. 17, 1926, neskaitant 
pasigirimo žodžių.

••••■..... ......... '■ . ■
Būk idėjos apaštalas! 
^^^‘I^rinihką!”
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pu tūkstančiai jaunimo ubą 
visai mokyklos nepasiekė ar
ba buvo mokomi neatatinka-

A-’-V. -v--*—
iūjktšai statoma effidency. 
feomet ^udūninkas padaro 

piausį laiką, išaikvodamas 
kuomažiausiai energijos, to
kį darbininką vadinama e ffi- 
deni. Tokie darbininkai vi
sur pageidaujami. Pas mus 
nežiūrimi^ ar darbininkas y 
ra tokių pažiūrų ar šiokių, 
bile tik jis yra effident, — 
ne liurbis, ir bile tik jis įde
da tą efficiency į darbi}, ne 
į agitaciją. Jei tik jis nepa- 
tampa agitatorių,^bosas ne- 
žiūri, ar jis “raudonas,” ub 
“juodas,” ar “palšas”, ar 
koks kitas. Užtat tiek nu
veikiama pas mus.

Visai’kitaip yra pas bol
ševikus ir pas fašistus. Ir 
Rusijoje ir Italijoje svar
biausia darbininko ypatybe 
skaitoma ne efficiency, liet 
žiūrima, kuriai partijai jis 
priklauso. Esi komunistas ? 
tai esi “geras” darbininkas 
Rusijoje. Esi fašistas? tai 
tąvę pagirs ir duos vieta I- 
talijoje. Pa v. italas ieško 
darbo kurioj nors dirbtuvė
je priklausančioje Mechani
kos ir Metalurgijos Indus
trijos Sindikatui. Gali-būti 
labiausiai efficient darbi
ninkas, bet, jei ne priklau
sai prie Tautinio Fašistinio 
Mechanikos i r Metalurgi j os 
Darbininkų Sindikato, tavo 
eilė neateis, kol negaus dar
bo visi mulkiai, žiopliai^ ir 
liurbiai, kurie yra prisirašę 
prie fašistinio sindikato. 
Taip pat Rusijoje daroma, 
uk ten turi būti nė fašistas, 
bet komunistas.

Jei prilyginsim darbinin
ką prie šampano bonkos, tai 
J. Valstijose žiūrima, kad 
bonkoje tikrai būtų šampa- 
nas; Rusijoje reikalaujama, 
kad ant bonkos būtų užlip
dyta raudonas popiergalis, 
Italijoje — kad juodas; pa
čioje gi bonkoje gali bū- praturtėti kitokiu būdu, negu tiktai labai maža lietuvių Kadahgi seserys vienuolės—
ti nors ir mūnšainas: jiems savo darbu ir taupumu, tas jaunimo dalis te galėjo pa- mokytojos labai pigiai mo-
vistiek, bile tik partinis po- prigaudinčja tave, kaip~pik- siekti tas kelias lietuvių ve- kytojauja (vos 25—35 dol.
piergalis. Sulyg partijos re- čiausias niekšas.—B. Frankli- damas mokyklas, kurios jau mėnesiui, kas sudaro vos
cepto. nas. rbuvo Lietuvoje, kad tuo tar- pragyvenimą), apie kokį

savd

/
■daug priklausą visos tautos 
arba ir visos valstybės atei
tis. .>

T. Lygų gyrė už “sutai
kymų” Lietuvos su Lenkija. 
Buvo tai neužpelnytas pagi- 
rirnas. Visi buvo prieš ma
žytę Lietuvą ir, žinoma, Lie- 
tuva turėjo nusileisti ir Ly
ga atsidūrė “pasekmingo” 
taikintojo rolėje.

Dabar Lygoje eina kitas 
teismas. Italijos fašistai 
pradėjo siųsti savo sėbrams 
ginklų. Ginklai ėjo kontra
bandos keliu. Ginklai susek
ta Vengrijoje. Mažoji an
tantė iškėlė ši dalyką T. Ly
goje. Šis teismas jau nebe 
taip lengvas, kaip Lietuvos 
su Lenkija. Skundikus re
mia Francūzija, bet Italija 
ir Vokietija norėtų visą tą 
aferą užslopinti. O Lyga?

Visas pasaulis žino, kad 
Mussolini žvėriškai spau
džia vokiečius Tyrolyje. Šis 
klausimas buvo iškeltas 
Austrijos parlamente. Tas 
nepatiko Mussoliniui ir jis 
atšaukia Italijos pasiuntinį 
iš Vienos. Bus karas? Var
gu, bet Mussolini vėl nuplėš 
nuo T. Lygos jos prestižą ir 
tą prestižo lopelį, kurį ji bu
vo įgijusi “betaikindama” 
"Lietuvą su Lenkija.

(‘Geri raštai suramina, pa
moko, patraukia, prie gėrę 
.sužadina ir sustiprina tikėji
mą. kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 

‘ dorovingame' gyvenime.”-----
•

* * *
Kas tau sako, kad galima

Paimkime kad ir Vokieti
ją. Ten taip sugebėjo išauk
lėti jaunimą, kad tas jauni
mas visur didžiavos vokie- 
čiais esąs. Aiba imkime^žy- 
dus. Nežiūrint, kad jie iš
blaškyti po platųjį pasaulį, 
liet jie pasilieka žydais, iš
tikimais savo tautai vaikais. . 

? _______J

N'orint tinkamai* jaunimą 
išauklėti, reikalinga turėti 
atatinkamą mokytojų stažą.

Lietuvių tauta niekados 
neturėjo tinkamo mokytojų 
stažo. Kuomet Lietuva bu
vo dar nepriklausoma val
stybė, tuomet liaudies mo
kyklų pasaulis dar neturėjo, 
gi kuomet pradėta steigti 
mokyklas plačiosios liaudies 
švietimui, Lietuva jau rusų 
buvo pavergta ir tos liaudies 
švietimui rusai grūdo ne 
liaudies švietėjus, bei rusi- 
fi katarius. Vaikas nfemokąs 
nei žodžio rusiškai visu pir
ma buvo mokinamas caro ir 
jo činovninkų titulus atmin
tinai išmokti, vietoje savo 
tėvų kalbą pažintu

Iš tokios mokyklos pase-

mokytojų. • ' •
Amerikoje nol-s mes ir tu

rime teisę steigti savo tauti
nes parapijų mokyklas, bet 
dėl didelės mokytojų stokos 
labai mažas parapijų skait
lius tokias mokyklas turi.

Kad aprūpinti tautines 
mokyklas tinkamų mokytojų 
personalu, reikalinga tas 
personalas išauklėti, užtai ’ 
kiekviena tauta norėdama 
iSsianVUfi tinkamų linn/ILm- 
inokyklų mokytojų persona
lą — steigia mokytojų semi
narijas tam personalui iš
auklėti. Mums tokias mo
kytojų seminarijas pavaduo
ja esamos Seserų vienuolių 
kongregacijos, l>et ir tas 
kongregacijas vra pareiga 
paremti, nes jos neturi jo
kių šaltinių pragyvenimui ir 
savo mokytojų personalui 
apmokėti.

Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacija, kuri pirmoji pra
skynė kelią lietuvių tautinės 
mokyklos Amerikoje perso
nalui aprūpinti, kaip praei
ty, taip ir šiemet kovo 4 d. 
savo globėjo šv. Kazimiero 
dienoje daro vajų lietuvių 
tautinės mokyklos mokytojų 
personalurauklėti.

Šv. Kazimiero Seserys tu
ri įsteigusios ir pačios veda 
mergaičių High School Bu- 
sjness School ir pradžios 

lą savo motiniškuose
siness
/mokyki

kų mes turime Pilsudskius, namuose.Chicagoje, be to jos

Atstovas Jo 
mos yra, Kiowa Indionų garbės 
vadas. {Kiekvienas narys jo 
pagerbimui davė po plunksną 
papuošimui galvos, ką ir ma
tome jis apsidėjęs nešioja.

ten išteklių negali būti nei 
kalbos. Taigi čia jau mūsų 
visų pareiga paremti jas, 
nes jos mūsų "vaikelius mo
kina ir auklėja.

Kovo 4 d. Šv. Knzimiero 
dienoje aukokime lietuvių 
tautinės mokyklos mokyto- 
jų-seserų personalui auklėtin i 
• T7" • • • v* TT* -ir Kazimienecių Vienuoly-, 
no palaikymui. ” 
tuos, kurie su pasišventimu 
dirba ir tinkamai rengiasi-----
mūsų vaikučių auklėjimui. 
Parodykim.© savo dėkingu
mą ir jii darbą tinkamai į- 
vertilikime aukodami dides
niam skaitliui tų mo
kytojų prircnginiui.

Fed. Sekretorijatas

Remkime

aprūpina seserimis mokyto- _ 
jomis visas Chicagos lietu
vių parapijų mokyklas, Mt. 
Carmel, Scranton, Philadel- 
phia, Woreester ir keletas 
kitų lietuvių parapijų mo
kyklas. Vaikų mokymas ir 
auklėjimas yra sunkus ir-ata-

An- 
gariečius ir šimtus įvairiau
sio plauko “istų,” kurie vie
toje- dirbus savo matutei' 

si pavergti, svetimiems tar
nauti

Amerikos lietuvių likimas
nei kiek negeresnis nuo mū- sakomingas darbas, reika- 
su tautos likimo, kokis buvo luu ja didelio pr i si renginio, 
prieš 30 metų atgal. Tuomet todėl jis brangiai atsieina.

. K. Tčiinajer . ...
BERŽAI ——

Ir pravirko beržų lapai 
Skaudančia gaida.---- ——-—
Ir r tolią tamsią jūrą —------ —
Plaukė ji] rauda.
Ir paklausė jūra: Ko jūs 
Raudate, beržai ?—:-------------

; Ar jum saulės nepakanka? z 
Ar lietaus mažai ?

- Debesys lietaus negaili, 
Saulė — spindulių; —■ - -
Tiktai žemė, kurioj augam, 
Persunkta krauju.

Š. N'erfa 
(“Lietuva”) , W

KAS IŠEIVIAMS ŽINOTINA LIETUVOS DEŠIMTIES METŲ NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTUVES MININT
gaila. Štai vėl vėliau, XVII šimtmety, Lietu- 

Lietvos Valstybės Tarybos, kurios pirminiu- vos etmonas, kunigaikštis Jonušis Radvila buvo 
ku buvo Antanas Smetona, ir Steigiamojo Sei
mo, kurio pirmininku buvo Aleksandras Stul
ginskis, aktuose sakoma tačiau ne apie Lietuj 
vos “įkūrimą,” bet apie Lietuvos “atstatymą.” 
Ir ištikro, juk Lietuva senovėje buvo nepriklau
soma valstybė. Nors XIV amžiuje, Gedimino, 
Algirdo, Keistučio ir Vytauto laikais, ji vadino
si tik Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė, bet jos 
milžiniškas plotas išsitiesęs nuo Baltijos jūros 
iki Juodųjų marių, prilygo imperijai. Vilnius, 
Gedimino 1322 metais įkurtas, buvo Didžiosios 
Kunigaikštijos Sostine. Nors 14-to šimtmečio 
gale Jogaila, sūnus Algirdo, buvo sumanęs su
jungti Lietuvą su Lenkija, bet Vytautas Didy
sis 1390 m. apsiaugdamas Vilnių tam pasiprieši
no ir Lietuva išsilaikė nepriklausoma iki Liu-cgį^^rusų valdžios ir savų.dvąrponių išnaudo-

(Tęsinys)

blino Unijos su lenkais, įvykusios 1569'metais. 
Nuo to laiko Lenkijos karaliai buvo ir Lietu
vos kunigaikščiai. Nors lenkų-lietuvių unija 
skaitoma “lygiųjų su lygiaisiais,” tačiau Lietu- 
Vos didikams pasidavus lenkų įtakai (sulenkė
jus), Lietuvos likimas lenkų-lietuvių valstybčję 
buvo liūdnas. Lenkai šeimininkavo visur; Lie
tuvos Unija su Lenkija tik lenkams buvo nau-

net švedus pasikvietęs talkon kariauti prieš uni
ją ir rusų įgulą Vilniuje.

Lenkai buvoSiedaaugę unijos reikalus tvar» 

 

kyti. Jie^barbajlškai slėgė visus nelėhkūs — 
lietuvius, us, ukrainiečius, žydus. Dėl savo 

 

pašėlusio šovinizmo jie pražudė savo “kroleWs- 
two.” Veltui ir Tadas Kostiuška mėgino gel
bėti. 1795 metais įvyko trečias iš eilės ir pas
kutinis Unijos padalinimas. Visa Lietuva teko 
Rusijai.

IV. .
Nors rįįį$i nebuvo geresni už lenkus, bet pasi

keitimas situacijos nors tiek išėjo lietuvių tautai 
naudon, kad lenkinimo tvanas atslūgo. Rusijos

dingą; dėl to akylesni lietuviai kovojo prieš uni
ją jos sudarymo metu ir vėliau. Vytauto Dj-

'kad visai sunaikinti lenkiškos unijos Žabangus, 
imirė pirmiau (1430) negu Jo-mlMklHnnyup! . Bet Vytautas psa

r.;

jami. Nebepakeldami jungo pirmieji sukilo 
1831 metais Telšių apielinkės žemaičiai: atsisa
kė mokesnius iždui mokėti ir eiti į rekrutus, bet 
buvo nugalėti. Kitas sukilimas, vadinamas lenk
mečiu, lįuVo 1863 metais. Lietuviai, ypač že
maičiai, ne dėl lenki} interesų, bet kad gauti že
mes ir laisves,-žadėtas 1861 metais, carui bau
džiavą naikinant. Nors lietuviams sukilimas 
brtjngįai kainavo a pie 10,000 ištremta Šibit&n, 
apie 5,000 kalėjimuose kankinosi,'apie 300 žmo-

lėlių vadai?^ Muraviovas pradėjo Lietuvos ru
sifikavimo sistemą — išleido maldaknyges rusų 
raidėmis. 1866 m. rugsėjo 23 dieną visoj Lie
tuvoj buvo, uždrausta spausdinti, platinti ir lai- • 
kyti lietuviškas knygas ir raštus, lotiniškomis, 
ne į-usiškomis, raidėmis spausdintus. Lietuviai 
užsispyrė nepasiduoti; prasidėjo kova. Kražų 
skerdynės sujudno Ifl&iifeį.

Tais tamsiais rusifikacijos laikais prašvito 
Basanavičiaus “Aušra” (1883 m. Tilžėje). Kiek 
vėliau (1889 m.) shskambėjo Vinco Kudirkos 
“Varpas;” čia tUoj pasirodė “Ūkininkas,” čia 
vėl atsirado “Tėvynės Sargas.”

Armja knygnešį), jų tarpe žymus Bieiftiis-' 
Bieliakas ir Liadukas, slapia gabeno tuos raštus 
ir knygas per prūsų rubežių ir skleidė Lietuvoj.

Rusai kovą pralaimėjo: 1904 metais 7 
gužč^ m. spaudos, draudimas buvo 
Kova dėl spaudos pagreitino lietuvių tautini ir < 
kultūrinį prisikėlimą. Bet tas prisikėlimas ne
būtų buvęs toks gaiValingas, jeigu ne mūsų pir
mieji raštininkai žemaičiai: Dionyzas' Po5ka, 
poetas ir visuomenės vyras,, miręs 1831 metais,r... . _- _
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istorįninkas Šimonis Daukantas, parašęs 1845 

m. “Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žen 
ir “lietuvos istorija,” išleista-Amer*J 

vyskupas Motiejui. Valančius LŠ48 metais 

Še savo garsų veikalą “Žemaičių Vysku^ 
Kristupas Duonelaitis, prūsas, parašęs-i 
poėmi apie ketiiridb h^flj^tttniįihas. f 
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P. Žadeikių

Kentėtojai Uel mitrių, '.J 
skausmu, ^itAlpusių

nes.

negali būt laikomas kaip

savo keltu.rališkai. Bet ir cm vn-sum

ino, oras išsiblaivė ir išėjus 
iš KarLsbergo tuoj pasimatė 
Klaipėdos miestas. Priėjus 
Kl.yGotzhoten folvarką, pa
sigirdo sustiprintas priešo 
šaudymas - iš kulkosvaidžių 
ir šautUvų. Prisiartinę prie ' 
Neuhof, radom I grupes ąt- • 
si traukusią kuopą. Iš pasi
kalbėjimo su tos kuopos va
dais man paaiškėjo: kad 
sunkiausias padėjimas yra 
kairiam sparne Schmeltz ra
jone, kad Althofas užimtas, 
kad priešas labai Įsistiprinęs 
Schmeltz giąsiiia mūsų kai-: 
riajam sparnui. Gavęs šias 
žinias, priėjau išvados, kad 
reikia greičiau veikt ta kryp
timi, kur yra didesnis pavo- i 
jus V Todėl nusprendžiau su 
savo grupe pulti Schmeltz ir 
žūt būt Išvyti iš ten priešą. 
Išsirikiavus mums kovos 
tvarkon ir pradėjus slinkti 
grandinėj pirmyn, sutikom 
smarkią priešo ugnį iš kul
kosvaidžių ir šautuvui. Ati- 
dengėm ir mes lengvųjų kul
kosvaidžių ugnį.' Mes labiau
siai spaudimą darėme ne ug
nimi, bet judesiu, puldami 
visu savo grupės frontu, 
perbėgimais vis pirmyn. Po 
kai kurio laiko pajutome 
priešo traukimąsi*. Tuoj bu
vo pasiekti priešo Įsitvirti
nimo apkasai. Juose rado
me pamestų guminių plo-i 
ščių, neiššaudytų šovinių ir 
kitų smulkių reikmenų, ku
rios man parodė, kad prie
šas traukiasi paskubom ir 

imtas su nuostoliais iš abie- ^a^ momentas geimu-.
sias siekti savo tikslo,—To- 
delvi'są Taiką ėjom besitrau
kiančio priešo įkandin ir už- 
ėmėip Schmeltz priemiesti ir 
Rumpischken dvarą.

Prie Rumpischken sura_- 
dan savo pirmą ja kuopą, ku
ri buvo užėmus barą deši
niau Rumpischken ir stovė
jo vietoje. Įsakiau jai pe
reiti mano žinion ir veikti 
antros grupės sąstate. Tuo 
laiku iš I-os grupės vado at
jojo ryšininkas, kuris perda
vė man tos grupės vado Įsa
kymą: išvijus priešą iš

lekulę atvykom tre
čią valandą ryto. Toliau ge
ležinkelis buvo sugadintas ir 
reikalavo daug remonto, to
dėl buvo nuspręsta tęsti žygį 
peštiem. - Suda 
siską žygio ap 
įvgį plentu 
dą. Tokia biauri naktis, kaip 
Jada buvo, retai kada tepa- 

k ritaiko: baisus Vėjas, pUsnyS- 
su šlapiu sniegu, šaltis, blo
gas kelias, nuolatos užnešto
mis sniego vietomis. Aiškiai 
nežinomas padėjimas ir už- 
duotis,. žygiuoti tarp jaunūo- 
lių, daugumoje nemačiusių 
nei mūšio, nei karo lauko, 
nei sunkių žygių, darė labai 
liūdną įspūdį į mus, vado
vus. Viltis buvo tik didelis 
vistų pnri-rvžimAs — arba žū- 
ti, arba laimėti. Sudarant 
grupę ir renkant savanorius 
Į kuopas, vykstančias Klai- 
pėdon, iš visų sukilėlių Pa
gėgiuose buvo paimtas pasi
žadėjimas žodžiu, kad be 
kalbų pildys visus Įsakymus 
savo viršininkų. Bet nerei
kėjo ir to^pasižadėjimo, nes 
visų drausmingumas ir klus
numas stebino prityrusius 
kovose narius. ŠĮ jaunuolių 
elgesį aš galiu tik išaiškin
ti nepaprasta tėvynės meile 
ir visišku pasiaukojimu tau
tos gerovei.

Apie 6 valandą pasiekėme 
Karlsberg stotį. Kirtsberge 
iš sukilėlių štabo sulaukėm 
raitelį, kuris pranešė, kad 
Athof dvaras mūsiškių pa-

visapu- 
gą, tęsėm 

utė—Klaipė-

Spree, kuri teka per Berlyno miestą užšalo, ir kaip čia parodo sulaikė laivą plaukiojimą.

rają grupę vienon vieton ir dymusVisų prie to namo

— V •

1

Prie kranto piiplaukė IŽive- 
lis su prancūzų pulkininku, 
kdrį sutiko lenkų konsulas
ir pasakė, kad jau per vėlu
miestas užimtas.

Kaip dervini vaisius, vi

’>• r t
c

1

tlnlų skauamu’ su kuriai)

siems belaisviams buvo gra
žinti ginklai tą pačia dieną
pavakary. Tas zvgis Vuūare
mums labai daug nkrimo.
Nes sukilėliai po istisos (Le
nos žvgio ir mūšio be valgio
ir poilsio, buvo labai nusil
pę tiek fiziškai, tiek ir mo

žais nekovojam, o norim, 
Įaugi prieinančiu gatvių. Puolant kad Klaipėdos krašte sal

keletas sukilėlių, todėl veik
tai ti reikėjo griežtai ir skubiai,

žygiuoti i 
aš nebuvau prijungtas pir- Prefektūrą, buvo užmušta 
mos grupės vado žinion, o 
veikiau savarankiškai,
tokį Įsakymą palaikiau ne
tiksliu ir kenksmingu Klai- 
pėdos paėmimui, todėl šiam 
ryšininkui pranešiau, kad 
I-os grupės vado Įsakymo 
nepildysiu, o pulsiu savo at
sakomybe Klaipėdą, nes tik 
dabar matau geriausią mo
mentą imti Klaipėdą, kada 
priešas traukiasi. Ir prašiau 
apie tai pranešti sukilėlių 
štabui. Antpuoli tęsiau to
liau ir apie 10 vai. mano 
grupė Įėjo Į miestą.

Susidūrę su vietiniais 
miesto gyventojais, radome 
labai daug palankumo, kaip 
iš vokiečių darbininkų, taip 
ir iš visų vietinių lietuvių. 
Tačiau slenkant mums mies
to gatvėmis, priešas pradėjo 
smarkiausią apšaudymą. Šū
vis ir zvimbančių kulkų at
simušimas Į namų sienas,
šandvmas iš kar-kuriu lan-pneeiiii ir keliems 
gų ir nuo stogų, labai klai- 
dino mūsų būklę ir neleido 
greit orientuotis, kur tiks
liai yra priešąs. tuo tarpu 
pustrečio šimto žmonių, pa
kliuvę Į miesto gatves greit 
išsisklaidė ir silpnino mūsų 
jėgas. Padėjimas kaskart 
darėsi vis sunkesnis. Paga
liau paaiškėjo, svarbiausios 
priešo jėgos, susitelkę Pre
fektūroj. Tuojaus visiems 
kuopų vadams Įsakiau ap
supti Prefektūros namą. 
Bet prie to namo priėjimas 
buvo labai sunkus, nes prie-

kad nenupultų' mūsų mora; 
lės jėgos, Greit suradau bu
vusį karininką Šepetį, kuris 
buvo nurinkęs vienon vietoti
apie būrį sukilėlių. Jam Į- 
sakiau su tuo būriu surasti 
mažiau apšaudomą vietą, 
prislinkti prie Prefektūros 
namo ir greičiausiu laiku 
granatomis išmušti iš to na- 
hio ten esanti priešą. Ne
užilgo jam pasisekė prisi
artinti prie namo ir Įmesti 
keletą granatų. Tuo pat lai
ku iš kitos pusės buvo pa
statyti ant namų stogų leng
vieji kulkosvaidžiai kurie 
pradėjo šaudyti i Prefektū
ros langus. Po sustiprintos 
kulkosvaidžių ir granatų ug
nies. priešo ugnis buvo nu
slopinta ir veikiai pasirodė 
iš Prefektūros lango balta 
vėliava. Šis drąsus žygis Še-

džia būtų vietos gyventojų. 
Jis tuoj įsidrąsino, atsisėdo 
ir paklausė, kas aš esąs. 
Trumpai atsakiau — Bajo
ras. Pareikalavo dokumen
tų. Į tą taipgi teko trumpai 
atsakyti parodžius revolverį 
vietoj dokumentų. Jis tuoj 
nusiramino ir pradėjo klau
sti ar aš pažįstąs sukilėlių 
vadą Budrį, su kuriuo jis 
notomis vedęs derybas. Pa
prašė manęs, ar aš negalė
čiau pakviesti p. Budri de
ryboms tęsti. Sutikau, bet 
pareikalavau, kad būt su
stabdytas prancūzų veiki
mas prieš sukilėlius ir per
spėjau, kad mažiausias pran
cūzų judesys iš kareivinių 
privers mus iššaudyt • visus 
karininkus ir kareivius, e- 
saneiuk mūsų žinioj Prefek
tūroj. Komisaras Petisne į- 
sakė kareivinių Įgulai susi
laikyti nuo ginkluoto veiki
mo.

T v i j . Į četa tp!

laisvių, išsiuntęs patrulius 
miesto svarbesnius punktus 
i r. palikęs savo Į>ą vaduotoją, 
nuvykau Į sukilėlių štabą. 
Greit sii p. Budriu grįžome 
i Prefektūrą, kur ir prasi
dėjo abipuses dervinis.

’Vžėmih* Prefektūrą. rado - 
me ištisus kambarius, pri
krautus šovinių, granatų, duo
nos. šokolado ir tt. Jie bu
vo pasiryžę ilgai laikytis šia
me name. Mūši] laimei jie 
Išsilaikė neilgai.

Kai jau visa mieste nuri
mo, i Klaipėdos uostą at
plaukė lenkų karo Įaivas

ant visko paėmė pasįryžimas 
ir geležinė drausmė. Visa
me mieste teko išstatyti su- 
stiprintą tųmaugą ir nokti 
kiekvieną priešo judėsi. To
limesnėse derybose buvo iš
skirta prancūzams neitralė 
zona, už kurios neturėjo tei
sės išeiti ginkluoti. Naktis 
sukilėliams, išoriniu atžvil- 
gŪl prūejo raūiiai, bet su dl- 
dehu vargu’+r nerimu, jie 
laukė neaiškios ateities.

(“Trimitas”)

VANAGAIČIO DAINOS 
MOKYKLOMS

s prie be-.

Jau išėjo iš spaudos “Dai- 
nų^<” II dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim baisams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadivaij, So. Boston, 
Mass. -Mes turime visas Va-

stų priepuoliai - ir
Ii rasti pagalbą naudojant V* 
Red Cross K idnev x Flastt
beveik uuala pagalbą nuo hi

kurias jūsų daktaras Jrimi

kuriuos žvilgsniu <lel šifl
tvarku—.Tusu gydytojas
isitlklnes ir jo gyrtnolCs

' Plasteris šildo ir š 
duolės būtinai tur pe 
tiesiog l apimtas vietas, 
reikalaut Iled Cross l 
*u Htudomi flunol 
vaistinėse.

RADIO ABON 
ČIUS KAUNE IR 

LIETUVOJE J 
--

Iki vasario m. 6 
-tvlvfonų stotyje bu 
truoti 1666 rad 
Šančių paštų įst 
ir Viliampolės —
so Kaune 1902 radio- 
tai Radio “zuikių’^pe? 
m. lapkričio m. si 
Kaune) .144; gr 
102. Š. m. saūi 
Taigi iš viso per 
sius 3 mėli, “zuikių7^ 
ta 278. Iš šių skaičių 
ti, kad radio “zui 
sta.. .

Visoje Lietu 
Klaipėdos kraštu) 
gistruota 6100 radini 
tų.

Darbą Dievas yra 
doros sargu.—N;

jų pusių. Bet Klaipėdos 
priemiestis Shmelz* paimti 

-nepasisekė,, nes. žuvus 1,-mos 
grupės vienam kuopos xa- 

. dui, kuopa atsitraukė, o 
priešas smarkiai įsistiprinęs 
■šiame priemiesty laikosi ir . 
negalima jo išjudinti. Kur 
yra mūsų kitos dalys-ir ką 
tuo laiku veikia, pranešėjas 
aiškių žinių suteikti inan ne
galėjo, tik bendrai pasakė, 
kad mes greičiau eitume I-ai 
grupei pagalbon. Tuojau 
buvo pasiųsti žvalgai Klai- 
jiėdos link.

Tuo tarpu viesulas nuri- Schmeltz, surinkti visą ant- šaš turėjo patogius apšau-

gyvybės- kainpję. Pėr-jų au 
kas Įėjom Į Prefektūrą apie 
131Ą valandą.

Įėjus profektūron fadonie 
ten virš 80 prancūzų karei
vių, keletą karininkų ir pati 
komisarą Petisne. Tuojau 
Įsakiau visiems nusigink J.110- 
ti ir ginklus paėmus savo 
žinion, žmones suvedžiau į 
vieną vietą ir pastačiau su
kilėlių sargybą. Tėjus i kam
barį. kuriam buvo komisaras 
Petisne. radau ji stovinfĮTF 
labai prislėgtame ūpe. Bet 
mandagiai pradėjau su juo 
kalbėti, kad mes su prancū-

nagaičio kompozicijas.
Pirkite visi “Dainuok,” 

ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti.

Būk idėjos ąj 
Platink “Dar 
Vajus dar te 

Pasipelnysi ir pate!
Tik nelauk! H

Jonas ir Antanas Joškos; vysk. Baronas. Musiji 
nelaimei Vilniaus lietuviai buvo jau gerokai ap-j 
lenkinti ir dclto garsūs Lietuvos mylėtojai4r ra
šytojai kaip Adomas Mickevičia, Kraševskis, 
Norbutas — rašė lenkiškai.

Laike 1905 m. revoliucijos Rusijoj, įvyku- 
• sios po nevykusio karo su Japonais, lietuviai šo

ko savo tėvynės gelbėti; Įvyko Didysis Seimas 
Vilniuje, kuris pareikalavo Lietuvai autonomi
jos/ Thčiau prasidėjusi reakcija sutrukdė išsi- 
liuosavimo darbą. Daugelis Lietuvos apšvies- 
tūnų, kurie, nebuvo nužudyti ar Sibiran ištremti, 
bėgo Amerikon!

Lietuva išbuvo, po rusais iki 1915 metų,_tąi_ 
yra iki vokiečių okupacijos, reiškią 120 metų.

Pasauliniam karui prasidėjus, Amerikos lie- 
tuviai pirmieji savo-Seime laikytame 21-28 rng- 

. sėje, 191L#netais, Čikagoje, iškėlė Lietuvos ne
priklausomybės idėją; lietuvių tremtinių šeima 
Rusijoje 27 d. gegužės, 1917 metų pasisakė už 
nepriklausomybę, nors socialistinės grupės tvir- 

’ tai laikėsi ‘'bendro fronto” su rusų demokrati
ja, kurios vadas (Kerenskis) grasino suomiams 
kanuolėmis. Kita lietuvių Konferencija, įvy
kusi Vilniuje jau vokiečių okupacijos laikais, 

.—iMih^iū. 18-23 niypiūčfr). 1917 mbtais, atrado išsi- 
littosavimo kelią, kuriuo eidama Lietuvos Tarv-

klausomybei paskelbti reikia rimto pasiruošimo, 
bet nepriklausomybę paskelbus reikia ją apgin
ti; o tas yra sunkiausias uždavinys. Pavyz
džiui, mūsų seni draugai ukrainiečiai, nors buyo 
pasiskelbę nepriklausomi, bet nepriklausomybės 
apginti neįstengė. Lietuvos kariuomenei teko 
svarbiausioji role nepriklausomybę beginant. 
•Vilniuje 1918 m. 23 d. lapkričio mėn. buvo iš
leistas pirmas Krašto Apsaugos Ministerijos į- 
sakymas. Ta dieną ir skaitom Lietuvos kariuo
menės pradžia. Visoj Lietuvoj tada dar šei
mininkavo vokiečių okupacinė valdžia, kfiri 
trukdė Lietuvos kariuomenės užgimimą. Kada 
Vilniaus link pasileido rusų-bolševikų ginkluoti 
būriai, Lietuvos kariuomenė pačioje užuomazgo
je tebebuvo; atlaikyti Vilnių nebuvo mažiau
sios galimybes. Lietuvos valdžia persikėlė 

organizavimo darbas. Ministerio pirmininko 
Sleževičiaus pašaukti savanoriai atsiliepė iš vi
sų Lietuvos kampų: vieni stojo reguliaifn ka- 
i^iioniciiėn Kaune, kiti susiorganizavo į partiza
nų bei šaulių būrius. Pradžioje 1919 metų Lie
tuvos laisvei gręsė didžiausias pavojus: nišai 
bolševikai, užėmę Vilnių, slinko Kauno link ir 
Žemaitijon? Lietuvos kareiviai šautuvą Į ran- 
kan pngriehė nepnmnkyti menkai aprėdti ir ne

ba 16 d. vasario, 1918 metais ir-paskelbė minė
tą nrpriklaiišomos Uėfuvos atstatymo aktą.

Politinė nepriklausomybė yra kiekvienos
kultūriniai subrendusios ta

apmokami, šoko priešui kelią pastoti. Ties Kė
dainiais vasario 7 d. buvo pihrthis runtifenis lie

kanas teko trauktis. Panevėžio gelžkelio linijo
je 30 d. rugpjūčio buvo lietuvių suduotas meis
triškas smūgis “neprašytiems svečiams” ir 
jiems teko apleisti, Lietuvos rubežius. Vos ni- 
sų-’oolševikų atsigynus. atsirado pavojus iš rusų- 
caristų, kurie vedami tūlo Bermonto, gavo įsi
tvirtinę Kuršėnuose, ir iš lenkų pusės, kurie bu
vo jau Vilnių užėmę ir mėgino pulti Kauną su 
pageiba taip vadinamos P. O. W. slaptos orga
nizacijos. Bet Lietuvos kariuomenė abudu tuos 
pavojus pasekmingai likvidavo: bermontininkai 
buvo sumušti ties Radviliškiu lapkričio 20 die
ną, o peoviakai buvo sugrusti kalėjimam Lietu
vos valdžia 1920 metais nigp. 26 dieną persikė
lė Į atvaduotą Vilnių, Bet vos pusantro mėne
sio išbuvo Vilniuje, turėjo vėl kraustytis i Kau
ną, nes lenkai sulaužę Suvalkų sutartį, gen. Že- 

; ligorskio vedami puolė Vilnių ir užėmė, nes Lie 
tuvos pulkai išblaškyti-plačiame fronte, neįsten
gė atlaikyti lenkų atakos iš pasalų. Lenkaitis to 
buvo negana,—jie dar Kauno norėjo. Bet Lie
tuvos kariuomenė generolo Silvestro Žukausko 
sumaniai vedama, siidavė lenkams prie Giedrai
čių ir Kūrintų tokį smūgį, kad prošepanai “do 
lasu*’ išbėgiojo. Tai buvo spalio 20 ir lapkr. 19 
d.. 1920 metais. - . »

Lietuvos kariuomene turi nuopelnu dėl tėvy
Be kariuomenės — Lietuva nebūtų sian-

4

tuvių SUsircmimas su nisais-bolševikais.
Lietuvos kariai nugalėjo daug skaitlingesnį 

priešą; veik tuo pat laiku Alytaus apylinkėje 
■ • • • • « ■ m* « '.Cs* a a aaa / *

dieu nvįiriklausomą. Kariuomenės organftari- 
daugiausia yra pasidarbavęs pulkihinkas 

Antanas Merkys.

(Bus daugiau)

rirmutine 
Pagalba 
nuo Skausmų

ShHgtrt sMHhtai!
Nervui fardtanti agonija! ■ 

Pdin-Ėxpeffėn> !

Gerai (trinkite. Pam tysitę kaip

savo ni- 
’nttbie. Ją« negalit žinoti, kuomet 
nfetikifas staigu* atsitikimas 
peraikĄlaus jo pagalbos. . Pirmam 
fnypteiejitmn kpstrėilkus—įtrin
kite jj ir htfvykita skaUsnią ialitL



©tižiojo Lietuvos Nepri- 
įt^msybės 10 Metą 

įg Sukaktuves
• Z. ...
Federacijos sky- 

jtLDS. 70 kp. bendrai 
iKgė Vasario 16 d., vąka- 
t» kad Lawrence’o lietu- 
JŠFję galėtų pasidžiaug- 
Sttįni savo tėvynės 10 m. 
i£&kaktuvčs.

pEfftLdalyvavo: Liet* K. 
• Įhsjos atstovė p. P. 
ĮjiŽTLni.

Eį kun. 
WN.

y knn.K. Urbo 
So. Boston ’o, 
Juras iš Low- 
P. Daniūnas iš 
H. ir vietiniai

F. Virmauskis ir 
;P. Kneižys.

šiandieninės laisvos -Lietu
vos istorinius įvykius. Kaip 
Lietuva per tuos 10 meti] 
keldamos iš pelenų, ir spar

čiais žingsniais vijosi savo 
kaimynes kultūringesnes 
valstybes ir tt Dėkavojo a- 
merikiečiams už aukas kas 
tuo metu, daug gelbėjo ne-, 
tik materijaliai, bet ir dva
siniai. Nes tas stiprino Lie
tuvos karžygių dvasią, kad

L

jie ne vieni kovoja už savo 
tėvynės laisvę.

Jos kalba sukėlė salėje
triukšmingą delnų plojimą! 

•.P-lė Pauliukoniutė pa- 
smuikavo. Jai pianu prita
rė p-lė Piniutė.

‘ Kalbėjo kun. F. M. Juras, 
Lovvtll’io kleb. Kalbėjo pa-] 

~ t l iūtiškai ir gana karštai.] 
Jis pasakė: “Kad jei šven- 

iki |č'ame ‘̂7 dieną 10 Lietuvos 
, Nepriklausomybės metų tai 
(turime nulenkti galvas prieš! 
-tas senas Lietuvos žilgalvė- 
. .v j močiutes, kurias įšaukia programa vesti kun., ................

•aTvMF ” *■ i IznA Lt o navori n c* H* f t

- ą visi patvirtino triukš- 
>mingu plojimu. Kalbėjo ir 
kun. P. Daniūnas iš Nashua, 
N. H. Jis ir pasakė tai die
nai pritaikintą prakalbėlę. 
P-lė O. Romikaitė paklojo 
L. L. P. Boną $50.00 su vi
sais nuošimčiais, kas sudaro 
$67.50 p. Pikčilingienei dėl 
L. K. M. I). Karmeliavos 
mergaičių ūkio mokyklai at
statyti. Dar paaukavo kun. 
K. Urbonavičius $2.00. Po 
$1.00: kun. F. Juras, kun. 
P. Daniūnas, L. Venčienė, J. 
Banys, S. Zapėnas. Smulkių 
$3.46, viso $77.96. Sausio 29 

Jd^ sudėjo $26.66. Taigi Law-

įkąrą atidarė kleb. kun. 
lauskis su malda. Už- 
Us, klebonas pasvei... 
visus, pasakė Įžanginę 
Įilbėlę stipindamas su 
uienos reikšme ir pa ve-1.. 'lesįsą programa vesti kun.,i leio tuos karzvgius neiziui. Kun. Kneizvs •’ . . 'įt: . ' , . v ITa visi patvirtinogavojo klebonui uz tai,’ 
jam esu daug lengviau 
įperstatyti ir klausytis, 
^pačiam kalbėti. Pasa- 
fcarštą patrijotišką pra- 
slę perstatė šv. Cecili- 
ehorą vad. varg. ii. J. 
turpadainavo labai šau- 

tėvĄmę,”
” “Kar- 
ir “Vil- 
pimioji

^“Leiskit Į 
ingk, užmigk, 
fe “Girioje”

D ainos, 
iskite į tėvynę” ir pas- 
BdojržViliiius' labai su- 

dalyvius, 
KfeįgBS choras ir jo va- 

gavo daug 
pimentų. Toliau kalbiu 
įįL JL Urbonavičius, So.. 
tano par, klebonas. Jis 
fadino Lietuvos istoriją, 
feet Lietuva galinga ir
įi jos pavergimą. Na, 
pdiena vėl švenčiame 
Rrnetų nepriklausomy- 
fe&ktuves ir tt. Jo 
^lydėjo triukšmingas 
jšąs. Varg. p. J. Ba- 
tedainavo porą gražių 

Pianą skambino 
Epiniūtė.

Pikčilingiene. 
fetpyos žilosios istorijos 
IpOy viena, kad tą pa- 
ngmiau kalbėjęs kun. 
Kričius, o antra, tai ji 
m^mntėlė mūsų tarpe 
KVeno Lietuvoje taip 
M^fcietuvos istorijos 

10 m. atgal, kada 
Klounu spasakė anot 
Hįoeto Maironio: 
|P»ėsiminę dūsavimai

čius su visa savo šeimyna 
važiuos į Lietuvą ant trijų 
mėnesių užgirsti gegutės ir 
lakštingalo balselio. Monte- 
llos lietuviai nemiega, vieni 
galvoja apie biznį, kiti kaip 
čia pastačius naują mūrinę 
lietuviam bažnyčią.

Mūsų miestelis tūri gyven
tojų 72,000 ir yra skaitomas 
[prie gražiausių miestelių vi
soj Naujoj Anglijoj. Čia 
lietuviai -gyvena turtingai, 
nes ne blogai uždirba. Gv- 
vena gražiuose namuose, nes 
čia rendos nebrangios. Šim
tai lietuvių turi nuosavus 
namus, nes čia galima pigiai 
namus pirkti, už pusę pre
kės.

Lietuviai pradeda eiti i 
vienybę, nes pamatė, kad 
vienybė ir sutikimas duoda, 

{naudos vieniems ir kitiems. 
I Nekurie biznieriai daro gra- 
I žų bizni, nes moka pritrauk- 
Įti prie savęs lietuvius ir a- 
merikonus.

renciečnii p. Pikeilingienės 
misijai sudėjo $104.62. P-lė 
O. Romikaitė viena atsvėrė 
uau^iau lipšni dvigubai vt=
sus.

Vakaras baigės malda 
Lietuvos ir Amerikos him
nus chorui giedant ir visai 
publikai.

Prie surengimo šios vaka-1 
rienės daugiausiai triūso dė
jo p. p. K. Vencius nuo Fe
deracijos skyr. ir J. Gabys 
nuo LDS. 70 kp. - Vyriausia 
kukorius buvo p. Ad. Rimas. 
Jam gelbėjo p. Lensbergie- 
nė ir kiti. Prie stalu tarna
vo, eile gražiu mergaičių. .

Bronė

4

žvalgas

nnną. Po koncerto buyo šo- 
kiai. Reikia pažymėti, kad 
visi solistai ir solistės, o y- 
pač A. Tumdiute. sudainavo 
labai-gerai. > _ __ ;

' kuris val
do tuos didelius ir gražius 
vargonus, žinau kad iš jų 
120 katalikiškij bažnyčių 
Clevelande nė vienoj šian
dien negalėčiau išgirsti ge
resnės muzikos.” Toliau 
pralotas Smith’ aiškino A-' 
menkos kataliku bažn. tei-*
sės. - - , •
- Turime už garbę pripažin

ti jog mūsų jaunimas, tarp 
kurių randasi daug mokyti] 
ir inteligentų-čių, pavyzdin 
adv. Česnulis, baznierius Ve
lička, studentas Statutą, 
kontraktorius Paršavis. ir 
daugelis aukštos mokyklos 
asinei ui ir šiaip darbininkų 
gieda mūsų bažnyčioj.

Kaip visur taip ir Cleve
lande bažnytinis choras šv. 
Jurgio parapijoj užima pir
mą- vietą, kaipo parapijos 
papuošalas. Tad lai gynioja 
ilgiausius metus mūsų baz- 
nvtinis choras ir jo vadas.

“Aš”

silpnai eina. Tad iš kitų ko
lonijų patartina nevažiuoti į 
Netvarką darbo ieškoti.

Iš jaunimo darbuotės

Vasario 5 d. šv. Cecilijos 
choras po vadovyste A. 
Stanšausko surengė koncer
tą. Pirmiausia buvo sudai
nuota kantata “Vilniaus Se
nelis,” parašyta J. Čižaus- 
ko. Solo dainavo A. Verba, 
J. Gvazdaitis, J. Maliųšis. 
Koncerto programas susidė
jo iš sekančių solistų: R-. 
Jurkaitienė dainavo “Lai
vyne,” muzika Gounod ir 
“Mamytė,” Vanagaičio. Su
dainavo gerai.

“Lietuva brangi šalelė”— 
Vanagaičio ir “Seni7 seni,” 
Petrausko, dainavo duetus 
J. Tumeliutė ir E. Sakevi- 
čiutė..

P. Labūnas

CLEVELAND, OHIO
\Kad dabar, yra aukščiau

sia pakilęs muzikos ir dailės 
menas Clevelande lietuvių 
katalikų gyvenime, tai, tą 
kiekvienas pripažins, nepai
sant kas jis nebūtų, katali
kas, liberalas arba kraštuti- 
niausis radikalas, kuris tik 
turi šiek tiek nuovokos apie 
meną ir bent nors kiek ne
kalto žmoniškumo.
Cleveland’o katalikams pri

klauso meno kūrybos vaini
kas. Tą šventą teisybę pa
tvirtina mūsų bažnytinio 

j choro programas laike su
ktos. vadovaujant? muz. J. 

tČižauskuU_2.7ztą_ dieną, sau-, 
į šio. Tą specialj muzikos 
' programą išpildė atminčiai 
vieno meto sukaktuvių a. a.

mos p. F.. Pikeilingienės 
prakalbos. Kleb. kun. Juras 
buvo vedėju ir savo kąlb^je 
pažymėjo, prakalbų tikslą,.

P-nia F./ Pikčilingiene, 
Lietuvos Moterų draugijos ; 
Įgaliotinė kalbėjo apie Lię- 
uvą ir Lietuvos moterų vei
simą ir taipgi apie savo mi
sijų tikslą. P-nios Pikčilin- 
gienės kalba buvo graži, tu
rininga ir Įtikinanti. Per
traukoje rinkta aukos Kar
mėlavos Ūkio namų ruošos 
mokyklos reikalams. Labai 
mažai surinkta; nes Lo\v- 
^Uiečiai vra nusnūdę ir su 
aukomis kilniems reikalams 
nesiskubina.

Pailgoje kalbėjo p-nia 
Ona ’ Jankienė iš So. Bos
tono. Ragino sudaryti Mo
terų Sąjungos kuopą. Jos 
kalba už interesavo gyvesnes 
moteris ir apie 30 moterų 
susirašė Į kuopą. Naujos 
Anglijos apskritis turėtų 
padėti susiorganizuoti.

P-nių Pikeilingienės ir 
Jankienės prakalbos išjudi
no vietos moteris. Jos da
bar tik i įkalba apie susior- 
ganizavimą ir kad moterys 
gali kalbėti geriau negu vy
rai.

P-lė Popikaitė Rinko 
Aukas ( --

Čia rinko aukas p-lė Po
pikaitė, /Vaikelio Jėzaus 
dr-jos Kaune Įgaliotinė. Gir
dėjau, kau ji laike vienos 
savaitės surinko $40.00 naš
laičiams.

Teatras

Vasario.5 d. čia Vaikelių 
draugijos mėgėjai atvaidino

DETROIT, MIGHIGAN
Šv. Jurgio parapijos kon

certas pavyko. Publikos bu
vo apie 400. Operetę išpildė 
Kazys Daunis, Jonas Valiu
kas, Adomas šalaševičius, 
p-lės Stasė Bukšaitė ir Ona 
Šnariutė., _

Šv. Petro parapijos klebo- 
nas kun. V. Masevičius pa
sakė gražią prakalbą, pirtai- 
kintą baigusiems mokyklą. 
Klebonas kun. J. Čižauskas 
irgi kalbėjo ir ragino vai
kus nepamiršti savo katali- 
-kiškes—mokyklos—ir—siekti 
aukštesnį, mokslą. 13-ka vai
kų ir devynios mergaitės 
baigė mokyklą. Visos buvo 
prirašytos prie Sodai ic i jos 
draugystės. Klebonas išda 
lino diplomus ir dovanas.

Solistai

“Gėlių Ari ja”, (iš Fausto) 
Gounod dainavo A. Verba.

“Aš vis sapnuoju,” “Spi- 
talny,” “Sakė mane šaukia/
— Kelpšo, sudainavo J. Tu
meliutė. “Visumet širdis su
rakinta”—Aleksio ir “Ber
nužėl” J. Gvazdaitis. “Ilgu 
ilgu” — Petrausko, “Trys 
sesutės” — Vanagaičio, dai
navo duetas K. Grimaliaus- 
kiutė ir O. Šemiutė.

“Vai pūtė, pūtėv — Šim
kaus, “Oi berneli” — Vana- 
gaiičo dainavo A. Tumeliutė. 
‘ZSiuntė mane motinėlė” — 
-^trausko, “Miela širdžiai”
— Laumenskienės, sudaina
vo K. Grimaliauskiutė. “Ko 
liūdi”—Šimkaus, “Užmigk, 
užmigk” — Brahms, daina- 
vo kvartetas: J. Tumeliutė. 
E. Sakevieiutė, J. Gvaždai- 
tis, Tamošauskas. “Dzū
kų daina” — Vanagaičio — 
“Eisim Į pasaulį” sudaina
vo šv. Ceciljos choras ir Lie
tuvos himną. Tuo koncertas 
užsibaigė. - Garbė šv. Cecili
jos chorui ir jų veidėjui už

BRIDGEPORT, CONN.
“Darbininke” jau per ke- 

lioliką savaičių nematau a- 
pie mūsų koloniją parašyta. 
Rodos, kad čia nėra nė lietu
vių, nė draugijų. O čia kaip 
tik priešingai, yra lietuviška 
parapija, turime 8 pašaipi
uos dr-jas: 6 vvnj ir dvi mo
terų ir apie tiek kuopų. Tik 
nėra kam parašyti i laikra
ščius apie jų veikimą. La
bai gaila.

Štai ir dabar vasario 4 d. 
šių metų šv. Jurgio Karei
vio Dr-ja buvo surengus 35 
metų savo gyvavimo sukak
tuves. Dalyvavo 6 dr-jų na
riai. Buvo pakviesti iš An- 
sonia, Comi. lietuviai drū- 
tuoliai, Jurgis Dagilis ir 
Juozas Grumuldis, kuriuodu 
parodė savo nepaprastą vik
rumą ir stiprumą, ir pri- 
trauke tiek publikos, - kad 
sienos braškėjo. Viskas pa
vyko kopuikiausiai. Kaip 
girdėt, tai Šv. Jurgio Karei
vio draugijai liks gražaus 
pelno. Patartina ir kitoms 
lietuvių kolonijoms parsi
kviesti Jurgį Dagilį ir Juo
zą Gnimuldi iš Ansonijos tai 
tikrai bus užganėdinta pu
blika ir bus pelno.

Parapijonas
7

Jonas Valiukas ir p-lė Sta
sė Bukšaitė palinksmino vi
sus savo maloniais balseliais. 
Varg. B. Nekrašas palinks
mino publiką pianu. Taip- 
pat keletas'bemiukų ir mer
gaičių palinksmino smuiku 
ir pianu. Publika skirstėsi, 
patenkinta.

pi kaitė, V

s
Dobilėlis

24 Vafand. Pribaigia
ŠALČIUS

~ "Pi2rastas šaItls". s2,i baigtis gripu ir “Patricija.” Vaidino gerai.
— J. Prie pirmutinio ženklo, eikite sp- . . ' . _fln.
tiekori ir gaukite dėžę HILL S. Imki, 
te tuoj. HILL’S sulaužo šaltį į 24 va
landas dėlto, kad atlieka keturius svarbius 
darbus sykiu — stabdo šaltį, sulaiko kar
štį, liuosuoja vidurius, suvikrina siste
mą. Raudona dėžė, 30c.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Parapijai liko pelno $70.00. 
Garinį klebonui kyn. Jurui 
už pasidarbavimą ir vaidin
ta >jams.----------------------------

Korespondentas
EX’S1'44 i

vičiajis.
Žmonių sielas sujudino 

giedojimas per offertorium 
“Crucifix” duetas, kuri iš
pildė artistai Čižauskai.

Mes Clevelando lietuviai 
katalikai tankiai girdime 
savo bažnyčioj didelius dai
lės kūrimus ir taip nuosek
liai išpildomus, vadovaujant 
atsidavusioms dailiai ir mu
zikai psmenis, kaip kad Jo
nas ir Marijona Čižauskai.

Bažnytinis choras suside
da iš apie 60 balsų, tarp ku- 

| rių randasi geni, ypač solis
tės, Pečkaitė, Misiu.tė, Va- 
liukiutė, broliai Skirbantai 
ir daug kitų, kurių vardus 
minėti užimtų daug vietos, 
išpildė naujas mišias pagir
tinai. Per komuniją smui- 

Įkavo gražiai Algirdas Šukys 
Į jauna? gabus vaikinas, kuris 
lanko aukštąją mokyklą.

Antras dalykas sujudino 
Iparapi jonus, tai pamokslas 
praloto Smith Vicar General 
Cleveland Diocežijoš^ kuris 

{atsilankė, ant sumos, nes bu- 
IVo prisiųstas vysk. Schrems 
[dalyvauti šv. Jurgio parapi
jos metiniame susirinkime 
tuoj po pamaldų. Praloto 
Smith pirmi žodžiai buvo 

[toki: “Ką aš šiandien girdė
jau čia šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioj tas mane labai nu
stebino. Turiu pripažinti 

įkąd tą tikrą bažnytinė rriuzi- 
Įką, kurią jūsų choras išpil-
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amžių baisus!
■tėvynės mums bus

t'

t t-

Įvairios Dainos

b, kurs rėdo visus, 
įsės ir eisim kur 
■tėvynė!
Ooliai, ką 
iaĮ;gynė!
Įį-ttiego pabust 2 
p^padarvtas žygis 
► visus. Ji kalbėjo

MONTELLO, MASS,
Mūsų miestas turi svei- 

kiausi ir gardžiausį vande
nį. Lietuviai turi daug biz
nierių krautuvių, fabrikų, 
daktarų,. advokatų, nuosavu 
namu ir 2 svetaini. Šiame 
mieste lietuviai gyvena pasi
turinčiai ir gražiuose na
muose. Puikiai gyvuoja. ir 
darbuojas LDSVŽ-ra kuopa, 
kuri turi daugiau negu 300 
narių. Turime parkų dėl pa
silinksminimu. Gražiausias1 
tai Romuvos pArkas, kur lie
tuviai vasaros laiku links
mai laiką praleidžia.

Milijonierius p. W. Field 
padovanojo mūsų miestui 
100 akrų žemės, kur bus gra
žiausias parkas visoj Nau
joj, Anglijoj, bus gražesnis 
ir už Franklin Park. Atei-t 
nantį pavasari daug lietuvių dė po vadovyste tokio ga

* .X '<■ V*-.

... V.. •
u A /i-.v s

< o1*
; G

MONTELLO, MASS.
Nuolatinės Pagalbos Pa

nelės Švč. Moterį] Draugijos 
vakaras Įvyko 12 vasario. 
Buvo daug žmonių. Solistės 
Ona Danyliutė ir Florenci
ja Jarmolavičiųtė linksmino 
publiką dainelėmis. - Joms 
pianu pritarė Povilas Šokas. 
Deklemavo Stefanija Kil- 
kiute. PfTstate veikaliuką 
“Smilčių Laikrodis.” Mė
gėjai — Julius Baronas, V. 
Bakanauskas, Alb. Viščiu- 
niutė, R. Kubiliutė. F. Pui- 
dokiute, Kamaridilukas, Pr. 
Skeivis, Genovaitė Skeiviu- 
tė. Gražiai išmokę prijuo
kino publiką. Kalbėjo kle
bonas Jonas Švagždys.

Tariame, nuoširdų ačiū vi
siems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie surengimo, 
šio vakarė ir išpildymo pro- 
gramo. Taipgi ir publikai, 
kurie gausiar atsilankę mū- 
sų draugijąparėmė.

Rengėjos Lucija Skeivienė

1-.
2.
3.
4.
5<
6.
7.
8.

1.
2.
3.

4.

KOMPOZITORLAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie Fortepijono
Ak, myliu tave-------------------------------.75

• Bernužėl, nevesk pačios _________ .50
Graži čia giruže -..... .50
Meilė________________________ :____ • .40
Meile uždegta krūtinė_______ 1_ .65
O pažvelgki______________________  .50
Visuomet širdis surakinta________ i .60
Penkios linksmos dainos_________$l.Q0

Duetai I

Moterą Sąjungos Imnas___________ .50
Skrenda, lekia musą mintjs _____ .75
Trisdešimt dainų_____1__________ $1.50

Mišram Chorui
Ginkim šalį Lietuvos 
Giesmė j šv. Kazimerą 
Lietuvos Vyčių luinas 
Pirmyn i kovą______
Mes grįšim ten ------
a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer
gelė, c) Išbėgo mergytė-------------
a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu- 
ran anksci rytų, c) Aš užgimiau 
Lietuvoj________________-----------------
a) Eikš mano mergele, b) Aš suti
kau žydeli, c) Kam anksci keleis 
a) Alkis teveli, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio vyno*------
a) Oi Hžium-džinm, b) Už jūrių, c) 
Kalbin jaunas bernužėlis, d) Aš tu
rėjau vištą----------------------------- -— -50 ’
a) Tvkusis rytelis, b) Oi laksto va
nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oičitf- 
čia-liulia j-____ _________________ _ .50• TT -j- t X ii * • • '

Visos virš paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygyne. Siųsda- 
emi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip: 

“DARBININKAS”'
ŠoutK B&ton, Mass

KOMP. TALLAT KELPŠOS DAINOS
a) Eisiu j girelę, b) Ui, ui, ui, Dieve 
a) Aš pas tėveli, b) Močiute mano 
a) Mergąvakario daina; b) Ei, Tė
veli, Tėveli .— ..................   ■
a) Močiute, miego noriu; b) Oi, 
varge, varge ---------- ------ -------------
a) Aš toli nuleista: b) Tris dzie- 
nas (dzūkiška) —............. 1-----------
a) Kad aš buvau mergelė; b) Ir at
lėkė sakalėlis___________________
a) Oi tu, lakštingėle; b) Vanagėlis 
tupėjo ----------------- -------------- -- - —
Tautiški. šokiai I. . ...... '
Tautiški Šokiai ~i.-------------------------------------------------------

KOM2. M. PETRAUSKO DAINQS 
Apvesdinkite mane----------------
Šių nakcialy (dzūkiška) ---------
Jojau dieną (augštam balsui)-*.

Siuntė man? motinėlė-------------
Vai aš pak irsčiau — -z--------------------

Saulelė Raudona ...... ---------------

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS
Jau kelias Lietuva!----------------
Dvi dainos ......... ......... ....................
Mūsų Šokiai T. -------- ---—-~
Mūsų šokiai TI. ...........................

GUDAVIČIAUS DAINOS
Astuonios jvairos dainos ------
Trys dainos------------------------------

VAINIKUONIES
Mūsų šokiai------------------------------

.25

.25

.25
t

25
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dyta patarnaus su mietu ho- ’ MAS BUVO GAUSUS _ 
ei? f ir ,;a *> ri t<i i Sekmadieny, Vasario 36 d.

Mass. Teknologijos institu
te, pasižymėjo plaukime.
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JUOKELIAI

nėtL narius
T'l., >.1\1 >X1TxL-.

kruta todėl ir bedarbių ran- .< . ..... - ,
. . v - A. Apskričio suvažiavimas,dasi nemązai. ~ * • z ■

' '/tas, prisirašęs priAšios kuo
pos, pasakė gražią ir turinin-

Vienas kretiūgisEis žemai-"

LD& 73 kp. susirinkimas 
įvyko sausio 15 d. Valdyba 
išdavė raportą. Finansinis 
raportas visus, nudžiugino, 
p-nas F. Mikučionis prane
šė, kad yra 155 nariai; pil
nai užsimokėję 109, o 9 pra-

gį? šė palaukti.
V P-nas K. Abišala pasakė 
prakalbą ir paaukavo kuo
pos knygynan 63 knygas 
vertės $30.00. Kuopa jam 
yra dėkinga už šią auką.

Visi nariai pasižadėjo pa
sidarbuoti vajuje: prirašv-

K*

i ir ūžrašyneti 
"Darbinįnfaj.” .'

Tad kas norėtų užsirašyti 
“Darbininką.” tai galite pas 
valdybos narius irliitus.

Darbai x

r»

K-/’E *
gM> 
įįT >

v.

n

Darbai pradeda geriau ei
ti. Kas norėtų važiuoti čia 
ieškoti darbą, tai patartina 
apie i>abaigą kovo mėnesio. 
Fordo dirbtuvės dar neišsi
judino kaip reikia. Turi 
“triubelių.”

Namų pareudavujiinuj ga
lima gauti visdkių: pigių ir 
brangių.

Patartina apsigyveųtį Ęast 
' Sįde, nes čia yra daugiau 

pabrikų ir susisiekimas yra 
geresnis.

LDS. 72 kp. korespondentas

t

si jinkimą, gali. ate 
rinkimą kadir nė 
užsirašyti ar atnaujinti pre-b

gą prakalbėlę. Ragino dar
bininkus gyviau veikti orga
nizacijos labui, o ypač išpla
tinti jos organą “Darbiniu 
ką.’’ Be to,;kua. M įDau- 
mantas pasižadėjo visame 
kame padėti darbu ir žodžiu. 
Antras naujas kuopos narys 
tai p. J. Hodell, vietos šv. 
Kazimiei-o parapijos vargo
nininkas. Jis irgi pareiškė, 
kad vaikščiodamas po geros 
valios žmonių namus, kur 
duoda piano lekcijas, galė
siąs patarti prisirašyti prie 
LDS. iv užrašinėti laikraš- 
iį “Darbininką” ir tuomi 
pasitarnauti kuopai atlikda 
mas savo užduotį kas rišasi 
su LDS. 13 kp. ir pačiu 
centru.
-----Susilankę šių dviejų vei- 
kėjų mes dabar galime stoti 
į lenktynes su kitomis kuo
pomis. Stokime visi Į darbai 
ir pajudinkime mūsų kolo
nijos lietuvių darbininkų 
šeimynas; pritraukime jas 
prie šios garbingos organiza
cijos.

mmieratų. LDS. 71 lį). vai- DARBININKU SUVAŽIAVL PASIŽYMĖJO PLAUKIME

Jonas Jaroša, ąūnus LDS. 
N. A Apskričio pirmininko, e f CJM9CA& 4V wfVF . * *

Darbai pas mus slabaai & įvyko LDS. N. kuris mokinasi inžinierę

?'^Kiekviename “Ži 
nivęrsitetą padarydami ko^ ‘prM7- MŠŠ

440 jardų plaukime Jonas patenaapjepaAh 
Jaroša ėmė pirmenybę nuo 
pradžios iki galo. Kitiems geidžią tęlįmpse .

Kuopos Reporteris

DAYTON, OHIO
Balius Pavyko

LDS. 69 kp. 4 vasario bū

i K
vo surengtas balius, kuris 
neblogas pasekmes ’‘atnešė. 
Tik gaila mūs daytoniečių 
lietuvių, kurie mažai kraipė 
domės, ypač katalikiškos or
ganizacijos mažai rėmė. Ne
silaiko vienybės, nors vis su
sako, kad reikia viembės. 
Kas tą vienybę padaiy^jtd 
mes patys kuopos nariai ne
silaikome vienybės. Vienybė 
te.mumyse gyvuoja! Pames- 
kime tūos blogus pavyzdžius 
ii* pasidavę brolišką ranką 
kaipo tikri tėvynės sūnūs 
stokime į darbą. Koresp.
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pradžios iki galo. Kitiems meldžiu tųUmpse k 
nedavė nė pasispardyti. Jo- «e, teikiama daug 
nas ne tik Tnstituto srarbe patarimųnas ne tik instituto gaioę)wūsų gyvenimui sutvark 
palaike, bet ir lietuvių. Jis j painiais mūsų laikais, ? 
vra geras lietuvis Ir patrijo- |dau£ atsakymų į ;pačiua 
1 t.-:. . -sius skaitytojų klausimus ir

Įtas. Yra aktyvus lietuviui “2vaigždė” išeina kas 
l studentu veikime. !.Jų leidžia Tėvai Jėzuitai

. ' Jien t -Kaina; gerb. , ........ . ..
_______ _____ Į10 litų į metus; gi užsakant IA 

vos gyventojams ^‘Žvai 
‘tams mokama '8 litus, pusęi 
J4 lt.

inuo septynių kuopų ir ne- gjjiesė visti garbę už gerą 
mažai syeeių. plaukimą, >r Bostono Uni- Įtas.

Suvažiavimą vedė apskri- versiteto studentus paliką su‘studentų veikime, 
čip pirm. p. Jonas Jaroša. likučiais. 
Raštininkavo p. Krancevi- 
čius iš La\vrence, Mass. Nu- • 
tarė rengti du išvažiavimu: 
gegužės 30 da Montello, ’ 
Mass. ir apie rudenį Law- 
rence, Mass. Išrinkta komi- • MALDINGAS ŽEMAITIS 

. Jan išražiavimus. rengti. ---
Vienas kretingiškis žemai- 

Kalbūta apie Darbiniu- tarnavęs Klaipėdos kraš- 
P. Daužvardispo’’ prenumeratų vajų. Su- te? staiga pasimirė. Jo šei- 

važiav usieji delegatai pagei- mįiiinkas tuojau mušė tele- 
davo, kad būtų paskelbtas ir gpyjujy mirusiojo tėvui. Šis 
narių v-ajus. Delegatai Pa_įviską metęs, bėgo sūnaus 
sįgadejo . l)a1 dirbti orga-. laidoti. Bet bebėgdamas at- 
zacijos labui ir kitus ragiu- • sįminęs, kad uz jo sūnaus 
ti prie šio taip kilnaus spau- dūšelę nieks dar nėr pa- 

■nljUinimn rlnrltn TTnnc ’ , , • m • • 1 -xr t , i v.Taigi pribėgęs' Nulipęs nuo boks* ir pa- 
pasi- 

čia paskambinti. Bet skubino pas nab; minką sū
nų. Nusišluostęs nuo iktos

ROCHESTER, lt Y.
Sausio 22 d. vakare buvo 

Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos metinis susirinkimas. 
'Parpė įvairių klausimų bu-. 
vo klebonijos statymo dar
bas. Kadangi klebonija jau 
pastatyta tad komitetas pa
naikintas. Jojvieton dabar

4 . r 5 3 J ♦

išrinktas -bažnyčios statymo 
komitetas, J ^ab^iį į<ącbe^t 
'tolio lietuvių visos pajėgos 
bus nukreiptos kad pastaty
ti naują bažnyčią.

Čia kadaisia atvažiavo mu
zikas Anicetas Šlapelis. Klc- 
-bonas aiškino bažnyčioje.

• * 7 l .*
kad jeigu turėk užtektinai

PATERSON, N, J.
Vasario 16

l

Iškilmės Lietuvos/ Nepri- 
klasomybės 10 metų sukak
tuvių įvyko vasario 16 d. pa
rapijos salėje. Vakaro vedė
jas A. Vareškevičius savo 
kalboje pažymėjo iškilmių 
siaibumą-ii perstatė Lielii- 
vos vice-konsulą adv. P. 
Daužvardį. 
pirmoje savo kalboje primi
nė Lietuvos pirmtakūnų 
laisvės nešėjų darbuotę, drą- 
są ir dideb pasišventimą. 
Tolinus apibudino dabartinį 
Lietuvos ekonominį stovį. 
Priminė, kad Lietuva eko
nomiškai gerai stovi, skolų 
mažai turi ir Lietuvos litai 
ir iždinė aug-a kas metai. 
Baigdamas'savo kalbą, ragi
no ir tegaus nemiršti ameri
kiečiams Lietuvos svarbiu 
reikalų, remti ją kiek galint.

Kalba p?M.’.Zujus

“Garso” red. p. AL Zujus 
savo kalboje kreipė daugiau 
į Lietuvos kultūrą. Baigda- 

.mas savo kalb;xragino būti 
gerais lietuviais, gerbti šią 
šalį, bet nepamiršti ir savo 
tėvynės Lietuvos.

- Abu kalbėtojai susirinku
siems patiko, ir visi buvo' 

1*1* v —
t !

Adresas: “žvaigždė,” Tėvi 
zuitų Namai, Kaunas, Li

Tat ir visi, kas tik

Jiedviem besiginčijant, pa- 
storiaus palyduv^r^asitrau^ 
kė, nelaukdami ginčo galo. 
Žemaitis užsispyrė skambin
ti, pastorius, neleisti. Būda
mas stipresnis žemaitis par- 

i bloškė pastorių žemėn ir su- 
Įrišęs jam rankas ir kojas at- 
skambino antrą valandos da

li prie šio taip kilnaus spau- ^dūšelę nieks dar nėr pa- 
dus platininio įarbo.^ L pas' skambinęs. Taigi pribėgęs’ 7’ 
tisų buvo. g€$ą$. 4 Kiek’^Kretingalės kirkę, sumanė likęs pastorių su 
vienas parode pasiryžimą bent " - - - —
pasidarbuoti savo organiza- kirkė buvo užrakintą. Ne
vi,jos labui. P

K
vais metais LDS.
pskritis iSvažiavi-|ramĮaį gkambinti. Skambi- kaip mokėjo ir ryto metą

na 10 minučių, 15, 20. JanT nulydėjo į Klaipėdos kapus,

rūpinkit, kad sušvistų ties j 
stogėmis laikraštis “ *—

«?

Kiekvienas,’kam tik rūpi 1 
kas dedasi mūs kariui 
rūpi krašto gyvenimus,
atvadavimas ir kariuomenės SU 
suomene susiartinimo idėja, priv 
lo užsisakyti kareivių lai

------------------ ttUiur “l - H

“Karys” rašo ne tik apie jtai 
rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Liętųyoi> 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmon&ną 
<= irbu skaityti “Karį,’ nėk’! jie 

i* i. i _xs_r__ £. - ’*<**-
q z- ■ - i-i ---------- ----- ---------------- ----- ------------- ----- q lfDU SKanyu ruirg nes ja
^užmoję, Kad mjtęs žemaitis, pristatęs ko- prakaitą, sukalbėjo alsiklau- ausdina bendro lavinimo raštų"

—---- ^omL ; pečias, įlipo į bokštą ir ėmė pęs poterėlius, apraudojo ‘ ‘airenybią naują moksloi

mą ii- visą pelną skiria Cen- i

i. * • - ...........................................n.ll^ait! i išvažiavimą beskambinant išdykėliai vai- skambinant varpams. Taip, 
važiuoti ir~ organizavimui į ^aį atitraukė nuo sienos ko- tai žemaitis išpildė savo pa- 
pasažierių išriję komisiją, p^j^. Vietos gi pastorius, rėi 
ląigi galima tikėtis, kad ą-j išgirdęs tokį ilgą skambini- 
pie šimtas iš Naujos Angli- nuėjo pažiūrėti. 
jos apskričio č 
nupleškės į Conn, apskričio inas nesiliauna, 
išvažiavimą;

Suvažavimas buvo
kils i r pavyzd i ngas.

Žiūri1

f eigą.O 4.

danų. Kariuomenės švietimo 3r 
misijos “Kary” skelbia savo pra ' 
nešimus apie kariuomenės 
mą, z. u. ri e įj< xu ž£|xup 
nam žmogių švietėjui.

“Karys” praneša, ką vals 
veikia karo srityj, ksčp jos gįin 
iuojasi, kokius naujus karo<p 
lūs- išranda ir Ką pasaulis . .gaĮ’j j 
lankti ateity, kokie tarai. JeH . 
ti. i

-

i ĮUU JV pUZjJlllVVI. ZJlllXX

darbininku. .kirkė užrakinta, o skambini- NEPERDIDELIS SKAIČIUS.
i • v • I 7

---------- ------- Pasišaukęs Sykį tūlas ponas važiuo- Karys” daug rašo dėl vfeui>1

tvar-

^tenkįętį^ra^io^įsijjspiv . ^. Darbininkjįįpaota ..-.t 

’ Pasibaigus posėdžiui vie
tos LDS. 1 kp^ darbuoto
jai (jos) pakvietė svečius de
legatus prie užkandžių. Prie 
didžiulio, gražiai papuošto 
stalo susėdo gausus būrelis 
darbihinku. Šeimininkės: 

rus po vadovyste p. Hodelio ponios Marksiene, Siaurie7 
iš Han-ison, N. J. sudainavo nė, Mizgirdienė it Gedrimie- 
pirmučiausia z “Vilnius,” nė maloniai vaišino delega- 
“Aš už marių” ir “Lenkai 
priešai.” Toliau sudainavo 
duetą O. Valkiute ir P. Sa- 
snauskiutė “Sudiev Lietu
va,” P. O. Chernuliutė solo

P-

diligomis prakalbomis. O 
rengėjai širdingai dėkoja 
gerb. kalbėtojam—P. Dauž- 
vardžiui ir M. Zujui, “Gar-.
so” red.

Programas

- šv. Kazimiero parap. cho-
chestery. Vasario 26 d. va
kare muzikas A. 'Šlapelis 
rengia miizikališką veikalą 
“Kastute.” Tai bus puikus

, y v • -i>erstatymas. nes visi ga
biausi Rochesterio lietuvių 
vaidintojai dalyvaus. Šv. Ce
cilijos bažnytinis choras ren
gia metinį koncertą. Todėl [“Kur bakūžė samanota 
vargonininkas K. Baafc lavi- R. Marcinkevičiūtė sudaina- 
na chorą, kad pasirodyti ko- 
puikiausiai.

PHILADELPHIA, PA.
Susilaukėme nauju darbščią 

nariu .

Šiomis dienomis įstojo į L.
• D. S. 13-tą kuopą du įžymūs 

ir darbštūs įtariai. Nauji
kuopos nariai yra šie: pir- teisingą laikraštį, 
mas kun. M.. Daumantas,
šv. Kazimiero parapijos vi- norLar mano įsirašyti “Dar- 
karąs, kuris ne tik kad Tiko bininką” ir jeigu negali ar 
nariu, bet ir sutiko būti nenori tiesiog į “Darbinin- 
kuopos' dvasios vadu ir pa-j ką” kreiptis, tai gali kreip- 
reiškė. kad darbuosis LDS.tis prie LDS. 71 kp. narių 
naudai I Kun. M. Dauman- arba kada klebonas J. Kasa-

g.
ta -’z
L<-
£a-»

1

-

‘•7
S;

vo “Saulutė šviesi.’’ akom
panavo M. Petraitė. Choras

tus. P-nas Vincas Valatka, 
LDS. 1 kp. iždininkas buvo 
šios puotos galva.

LDS. N. A. apskričio pir
mininkas J. Jaroša buvo la
bai geramezcūpe. Jis pats 
kalbėjo ir kitus išsaukė. Be
veik visi delegatai išrėžė po 
spyčių. Vi si j viena'mintis

keleta vyrų ir atrakinęs kir
kę. pastorius į lino pažiūrėt, 
kas do angelai ten skambi
na. O gi žiūri, skambina ne 
angelai, fik žemains?

— Ką tu čia veiki?—klau
sia pastorius.

— O ką beveiksi, apsakė 
žemaitis, numirė mano sūne
lis,, tai ir skambinu už jo 
dūšelę. Pusę valandos jau 
atskambinau, nekliudyk ir 
antrą pusę atskambanti.

— Lipk lauk, sako pasto
rius, tu neturi teisės čia 
skambinti j..

— Kaip tai netariu. O gi 
štai, paskaityk.

«

Ir atkišo pastoriui gautą-' 
ją telegramą.

imbina ne

-r ' ■

i

damas keliu sutiko miestelio 
gyventoją. Ponas pašiepda
mas užklausė:

“Ar jūsų miestely yrą.
daug kvailų žmonių^?

Miestelėnas susivokęs at
kirto * - . ~ .

1________ _i_____________ __  iš Lietuvos kariuomenės
“Neperdaugiausia, ponuli, 

kai tamsta miestelin įvažiuo
si, tai vienas bus... ”

“Ūk. B.”

menės. susiartinimu su
ne, nes tik susiartinę tegalėsimu 
įvykdyti savo amžiną troškimą —- 
Vjjniaus Gedimino pil/ p 
Lietuvps vėliay^. ¥

“Karyj” yra daug.. 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir t. t. ., h:.<

“Karys” deda daug arąiminin

kūririosi, kurie kiekvienam sks 
tytojui parodys, kiek lietuvių ta 
ta turėjo pakelti varąo ir auk

SS

Rochesterio lietuviai kata-, ir solistai neologai atliko sa--^|)uvo dirbti organizacijai,
L„1 “Darbininką” myli ir' vo veikalus, bet galėjo il ge- platinti jos organą “Darbi- 

i darbinin- 
vėliava.

Padėkoję šeimini už
skanius užkandžius visi pa-

likai “Darbininką” j _
noriai skaito kaipo rimtą ir 'riau, jei būtų laiku priruoš- įįnka” ir ragi

Todėl
kiekvienas katalikas, kuris

ir jeigu negali ar

ti. Aukų surinkta dėl Vii- kus stotį po 
niaus nąšlaičių $38.00. Vie
tos darbuotojai mano dau
giau sudaryti ir pasiųsti 
našlaičių komitetui. Var
dai aukavusių bus paskelbti

r’ •

vėliau.

“Darbininkas” 2 Syk Sąvaiteje Metams ,
. ■<!

t

*£» Vv i

Reporteris

ff

lenkinti suvažiavimu ir So. 
Bostoniečių vaišingumu 
skirstėsi į namučius.

r*- ’

“Darbininkas” pusei ipętil 
“Darbininkas” t^įma mėnesiams A t

“Darbininko” įgaliota agentai, LDS. nariai, prenumeratoriai,
c bininką” kitam metams gali pasilikti sąn^Oe.; pwei metų-25e.; trims mėnesiararifi centų
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G AR ADŽIUS ANT RENDOS
Garadžius atskiras, plytinis, be 
šilumos. įlenda pigi. Kreipki
tės: 539 E. Seventh St., South 
Boston, Mass. TeL S. B. 3552-R

(V.-28)

, “TIESOS AIDAI” i
Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian- g 

K tis dienos klausimus*
Prenumerata metams .....................  .$1.20
Atskira knygelė.................................................  10c.

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

»

—
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kol iškovojo nepriklausomybę į

Kiekvienas jaunuolis, kuriata 
reikės atlikti karo tarnybų, wJęl 
skaityti “Karį,” kad iš ankstoji 
sipažintų su kariuomene. Toksdfel 

1 nuolis patekęs kariuomenčn iš kai* 
1 to jausis pažįstąs ją ir pasirnoS0 
tai garbingai tarnybai

Kiekvienas sportininkas 
skaityti “Karį,” nes jis padp4fl| 

. daug sporto žinių i? Lietuvoa 
užsienio. ’ ‘ :

1
“Kati” redaguoja pūlk, JM| 

Burokas.
Kur tik yra susikūręs koks » 

jaunimo ratelis, ten būtinai U 
būti “Karys,” nes jis be karM 
auklėjimo rūpinasi kiekvieni 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meuf

Metiniai “Kario” prenumera 
riai dovanai gauna priedą—-•< 
žų, spalvuotą sieninį Karią Kali 
dorių Kalendorius dalininko $ 
bo, papuoštas paveiksiant ir 09 
syti jame žymesnieji lietuvių 8 
klo nugalėjimai nuo pat senai 
ligi Šių dienų.

“Kario” kaina metams X5 jj 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.5®. 
Užsieny $2.50. _

I Adresas: Kaunas, NepriM& 
I mybės Aikštė, “Kario” Redai 
ja. ’ r

G /

S-'J-Įg

u<-Z r

SSffl

“Darbininkas” Sykį Sąvaiteje Matams
f <• J * . * »

“Darbininkas” pusei metųsykį sąvait«je
“Darbminko” galioti agentai, U D. & nariai, prenumeratoriaf, taute ufrafo l^Mtį 

“Ttairhininlra” kitam metama srali namNkti «nn mntna: tmsai matu 18 centu
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LIETUVOS
ŽENKLAI

Žmogus menkas, bet 
durno turi nemaža!

- Jonas Grubinskas, 
Bendville, Mass.
— V. Mickevičius, 

Boston. Jlas» 
M. šelkls.

tokia . Žvaigždį 
įgalini (už prane 
iano mirti tu

ikai slenka? 
audok

Įname, prie

gatvės, ant rendos didelė kra

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-J03 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
donininkas — Jonas JaroSa,

225 L Street, Sonth Boston, Mas*. 
Vice-Pirmininkas

24 Prescott St., 
*rot. Raštininkas

405 Third St.. South 
incnsų Raštininkas —
366 W. Broadvvay, So. Boston,. Mas* 

Odininkas — V. Balutis,
36 £lercer Street, So. Boston, Mass. 

taršalka — P. Lauč^a. '
893 Fifth Street, Soutb Boston, Mass 

iranglja laiko susirinkimus kas antr, 
nedėldienj rffekvleno menesio, po nri 
vai. po pietų. Parapijos Stdej, Septln 

• ta Gatvė, Sonth Boston. Mare

lė kometa, pasirodžiusi 43
v

m. 'prieš Kristaus 'gimimą, 
kuomet mirė Cezaris,.ir bu- 
vusi jo siela. " Npt XVIII 
šimt. EveTinsas ir Kepleris 
laikė kometas, turinčias di
delės Įtakos į žemę. Rimti 
tyrinėjimai tebuvo pradėti 
.astronomų "Ticho Bragės, i

Pavyzdžiui Viskonti. Mi- mirką, kai imperatorius 
iano hercogas, miręs f402 m. 
prieš mirti apsirgo;.tuo lai
ku pasirodė kometa. Suži
nojęs ligonis tarė: “Mano 
tėvas prieš’ mirti pasakė 
man, kad pagal ’ astrologu^ 
pranašavimą ^astuonias die-

oj vietoj South Bostone ant Marine Road. dviejų šeimynų naujas 
mame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu it priėmimo sale, 
ikšte 6 kambariai ir talpai saulės kambarys. Yra" piazai. Kiekviena 
H. savo atskirų šilto vandenio šilumų. Viši naujausios mSdos Ral
fe dėl garadžių. 14.500. * • • • į

Roslindale '
ashington Street 3 šeimynų meilinė stuba su visais {taisymais, prię- 
užpakaliniai piazai, trys štymo pečiai. .$12,800. (

East Bridgevater Farma
Sėmės 10 kambarių stnba, yra elektra, vanduo, šiluma, 18 karvių ir 
mos mašinerijų. $12000. <
nttts yra daug namu krautuvių ir farmų ant pardavimo ir 

išmainymo katrų negalime suminėti.
IŽIAM automobilius, forničins, gyvastį ir namus nno ugnies ir ne- 
Mundųme anglius ir malkas. ' •
srduodame Laivakortes į Visas Pasaulio Dalis eipkitės pas: ____________ __ ~_ ! -- --- r -*■

D. L. K. KEISTUČIO DR-J03 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas-----Mot Versiaekas, -
694 4E. Fifth St;, So. Boston, Mas*. 

Vlce-Plrmininkas — Povilas Buka,
95 C Street, South Boston, Mass. 

Prot 'RaSt — Antanas Maeejunas,
450 E. Seventh St, S. Boston,* Masa 

Fin. Ra§t. — Pranas Tuleikts,
109 Bowe» St, So. Boston, Masa 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, '
150 H St, South Boston, Mass. 

Tvarkdaris — Kazvs Mikailionis,
906 E Broodvvav, So. Bioston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų (2-trų) nedėidienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių Salėj, kertė E ir 
Silver gat., So. Bostap, Mass., 1:30 
vai. po pietų. Ateidami susirinkiman 
prašome atsivesti naujų narių pri
rašyti prie musų draugijos.

tymas tamsiose nak- tanciom skeveldrom), vad£ 
>adangėše ' kometų nas visai pripuolamu reiški- 
Ižių su uodegą), jau niu, Buvo net tokiu Įšmin- 
rtkreipė žmonių dė- čiii, kurie laikė jas esant di- 
siparkiai veikė vaiz- džių žmonių dvasiomis, ky- 

Tasai nepaprastas lančiomis į dangų. Rymie- 
š^aiškinamaš tiib,pai buvo Įsitikinę^ kad dide- 
netes labai retai tę- 
>, nes vra žmonių, 
avo gyvenime nėra 
aigždės su šluota.
ta, kuri tepasirodo 
arčiais neveltui su- 
ūįmės. Mat, ką ma- 
sdien, tuo nesiste- 
et — tegu tik pasi-

Tei. So. Boston 0823 -= ‘
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS ‘ 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) '

511 Brodaway, So. Boston 
O J šio valandos: -

nuo 9 iki 12 ryte, lr-auo 1:30 iki 5 
Hr nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 

uždarytas guba tos vakarais ir ne- 
dfldienlalB, talp-g! seredomls nno 

, 12-tos dienų uždarytas

SU8IP1ŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apiė savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimų Ame- 

arikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

nota gali jvaryti nm- Karalius kreipėsi į jį to
li mes.' Senovės rašyto- kiais^žodžiais: -‘Tu taip ge- 
raizdavo kometas su i-jį žinai ateitį kitų — pasa
liu peiliais, nukirsto- kiek- laiko dar patsai 
aivomis ir tt. Per Je- gyvensi ? Astrologas nežiop- 
įmos apgulimą’ pasiro-;jas buvo: “Mano*Aukšteny- 
kmefa žvaigžde, kuri-f^t žvaigždės .sako, kad aš 
Piinijus “taip aiškiai mirsiu, trimis dienomis anks

ti kad sunku buvo į ją člau už Jus.” Aišku, kad po nas prieš mano mirtį pasi 
uireti: joje, žmogaus tokio atsakymo karalius ne rodysianti 
'alų, pasirodė patsai tiktai neužmušė astrologą, o 

net įsakė sergėti, kad nieko
metu baimę rūpinosi blogo neatsitiktų.
yti senovės astrologai Bendrai, senovėje tikėji- 
:slininkai). Nuo Noro- mas į žvaigždžių ir kometų 
iku ligi Katerinos Me- * galybę buvo didelis. Rymie- 
(prancūzu karalienės), čiai tvirtai tikėjo, kad visų 
flis valdovų laikė astro- 'nelaimių ir vargų priežastis 
, kurie turėjo atspėti buvo kometa, pasirodžiusi 
eilL_ Astrologų padėtis -Nerono lakais.__ Istorikas
lis būdavo nelabai malo- Kassijus sako: “ Vespąsi- 

Pąvyzdžiui, Tiberijus jaus mirtis buvo išpranasatt- 
: jų prigirdė. Už ma- ta keletos reiškinių: dangu-

Daugybč paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai <
juokai Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai iv 

’ pramogėlės, Patarles, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriauš,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
2 dol^ pusei metų. — 1 dol. Eina- 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei
džia “PASAKOS” B-vA Redaktorius A Giedraitis

* ‘Vienas l^r. susipažinti siunčiamas teitai. 4 -

. Adresas: “SauhrtSh” Administracija Jurbarke 1

Renda prieinama. Klauskite 
“Darbininko” Administracijoj 
366Brpadway, So. BostbvTeJ
S. B. 0620. ' ' i

kartą išpranašavo vie
imu ]>onios, kurią ka 
Ypatingai mėgo, mirti.'

ištikrujų, nepoilgo tolio, reiškė I^lkedemonijos 
Tuomet karalius lie- žuvimą. Plutarchas tvirti- 

cnvn kad kometa pasirodžiu
si 344 m, prieš Kristų pra
našavusi Korinto laimėjimą 
prieš Siciliją.

Adduramžiais tas prieta
ringumas. o kartu ir baimė 
neišnyko, bet net pakilo.

pamatė — nustojo ramybės 
ir man pasakė, kad tai jo 
mirties pasiutinys. Tarėsi su 
vyskupais, kurie patarė 
melstis, statvti bažnyčias ir 
vienuolynus. Karalius visa —■—— - - - <_____
tai darė: bet vis dėlto po tri
jų metu mirė.”

Galilėjaus kometa pasiro
dė T066 m., kuomet Vilhgel- 
mas Užkariautojas nugalėjo 
Angliją. Metraštininkai ra
šė, kad tai “Normanai ve
dami kometos užkariavo An-

1 • • ♦ * *• glipą.
Bet daugiausiai triukšmo 

pridirbo ta pati kometa 1456 
m., t. y. trečiais metais po 
to, kai turkai paėmė Kon- 
štantTndpoIi. Visa Europa 
buvu. sujudinta nef>aprasto
mis apie Šv. Sofijos šven
tyklos pavert i m«ą į mečetę.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
! Į PAMIRŠIU GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ, 
1 . - TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
1 B »• _ ••

GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

I -nSmUTB>r

Pasakojo, kad visi krikščio
nys išpjauti, uždaryti kalėji
muose. Pradėšo^kalfeėti. apie 
krūšsČionybes žuvimą.. Ko
meta pasirodė labai didelė ir 
aiški — panaši buvo į lieps 
na. Joje visi matė Dievo 
rūstybės ženklą.

Tai mat kaip veikė kome
tos į- žmonių vaizduotę. O 
ištikrujų visas pasaulis yra 

{labai tiksliai sutvarkytas ir 
milijonai žvaigždžių juda 
pagal Visagalio amžinus dė
snius.

(“Sargyba”)

Kadangi senovėje ir vi
duramžiais buvo plėšikavi
mų, dažnai siausdavo įvai
rios ligos, tai tokios nelai- 
mės dažnai ir sutapdavo su 
kometų parodymu. Aišku, 
kad panąšūš.sutapimai dar y w - ♦
labiau sutvirtindavo žmonė- 
se. nturmoTc apte kometp ga- 
Iingumą ir rysi su žeme. Y- 
pač kometų pasirodymą bu
vo galima prjtaikinti prie 
mirties kokidnors barono, 
kunigaikščio ar p. arba, kad 
kometos atvyko specialiai 
pranešti apie įvyksiančias 
peštynes tarp dvieju kaimy
niškų ibiestu arba pilių.

Žymus astronomas Galilė
jus labai tiksliai apskaitė į 
kelią vienos kometos, kuri j 
nuo to laiko ir vadinama jo 
vardu. Toji kometa po'Kris
taus gimimo buvo pasiro
džiusi jau anie 20 kartų. Po 
Galilėjaus apskaičiavimo 
jau rodėsi, kad toks tikslus, 
išanksto žinomas jos apsi- 
lankvmas negalėjo būti su- 
derinamas su kieno nors 
mirčia. Bet yis dėlto atsira
do vienas' metraštininkas, 
kuris aprašinėdamas pasku
tinius Liudviko T viešpata
vimo metus sako: ‘* Per Ve- 
lykas pasirodė ženklas — 
žvaigždė su uodega. Tą aki-

* A J KUPSTIS
ST BPv0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone Sonth Boston 1G62—1373
fe--------------------------  -------------------------------------------------- •

ĮDEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!
ĮSIGYKITE SAVO NUOSAVYBĘ 

kį ' South Boston’e
js-rt35^ias s-n krautuve ir dvi Šeimynos po keturios kambarius. Yra 

ir sfcaJbvnės kiekvienai šeimynai. Kaina #6.500. į
šeinynij medinis namas, netoli Dorchester Street. 3 šeimynoms po tris 
ius ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Rend>i atneša $845.00 j metus.

Lengvomis išlygomis. . I
.šeimynų medine stuba ant XV. Sixth Street, prieš pat švento RoŽan- ‘ 

ažnyčią. 3—1—4 kambariai su [taisymais. $3,709. Lengvomis išly-
- ■ ■ 

y Šeimynų medine stuba su penkių antomobilių saradžium, City Point, 
st^Sisth Street. netoli L Street. Keturi kambarin ant pirmo augšto 
d antro. Maudynės, šiltas vanduo, elektra, priešakiniai piazai.

ir atsidarė Augusto kapas.” 
Panašiai prietaringi buvo 

ir graikai. 371 m. prieš 
Kristaus gimimą pasirodžiu
si (^kometa, aprašyta Aristo-

i


