
Popiežius PITTSIX sakoj

“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikiškais ąpaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- I 
kesnio.”

No. 39. Netai X.

Vokietijos prezidentas Varžava nusilenke DarbininkaįJenktiniUoja.

bus katalikas Maskvai

REMS KATALIKĄ. NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ.
Bristol, R. I. — Charles! 

11. Smith, 69 m. amžiaus, bu-j 
vo užsidėjęs biznį. įsisteigė j 

Bet nepasisekė.

I VIENOS MERGINOS 
TRAGEDIJA

datą — >irx’ą, kataliką. ,
Tos partijos vra kataliku ^lautu'C- 
centras, dmn.kratti ir O pinigus praletdo ir su- 
.įaldenmkrani. .bankrutavo. Likęs be'pinigų

* nusiminime nušovė savo seną
(žmoną ir paskui save. Prieš 

HINDENBURG KONSERVĄ- nusišovimą telefonu pra- 
TYVŲ KANDIDATAS. ’m-šė savo ištekėjusiai dukte- 

Bcrlin. — Aokietijos kon-pci. būk motina serganti iri 
servatyvai pienuoja paskir- kad ateitų.
ii g<.-’’.. H indeli burgą kandi- tėvus negyvus, 
dalu į prezidentus. Tasai ge
nerolas kariauti] prieš 
Mar.v’ą. kurį nutarė remti 
katalikai, socialdemokratai j

Iš vasario 7 į 8 naktį Slaba
dos gyventojai sukilo nusigan
dę dėl vienos merginos sarižu 
dystės.

3 vai. naktį praeivis Linku
vos g-vės kertelėje, pastebėjo 

s.-. 4... j i begulinčia jauna mergina, iš
Į kurios gerkles tekejo kraujas ir 
j kurios kūnas baisiai drebėjo, o 
į pat i sunkiai alsavo. Gatvėje

TEIS UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ.
Lenkijos vyriausyN" nusi- 

tgando. kai Rusija pagrūmo
jo už nužudymą dviejų bolše- 
jvikų. kurie buvo gabenami 
Rusijon. Varšavos valdžia 
atsiprašė Maskvos ir žadėjo 
šoviką teisti, kaipo žmogžu
dį’.

PAŠAUKTAS MOKY
TOJAS

NELAIMĖ VOKIETIJOJ, į 
Berlin. — Boeleno mieste 

rm dūmtraukis. Žuvo tolo 
laimėje apie 15 žmonių.

] VETAVO PARKŲ BILIŲ. netoli merginos kūno gulėjo
NevrYorko valstija buvo apituštis butelis nuodą. Pravi- 

paskyrusi $6.000.000 valsti- vis pamatęs tą tra gingą vaizdą 
kiniams parkams. Tai gub. sukėlė didžiausi triukšmą. Su- 
; Smith tąi bilių vetavo.

ATNAUJINO SUTARTI.
Berlin. — Prekybinė su

tartie tarp Vokietijos ir Ita
lijos pasibaigė. Abi valsty-

NAUJAS TORNADO.
Miami. Fla. — Kilus bai

siai viesulai žuvo 3 žmonės, 
23 sužeisti, sugriauta 75 na
mai. Ijcnamių liko 400, nuos
tolių už apie $100.000.

bčs suliko sutarti pailginti. i
SUDEGĖ MOTERIS.

Fall River, Mass.
TL Stanton, 72 m. amžiaus
Į moteris, triūsesi apie pečiui

Katalikai darbininkai smar
kiai lenktiniuoja tarpe savęs 
ir galingai kariauja prieš sa
vo priešus. Nūnai jau kiek
vienoje didesnėje kolonijoje 
randasi Lietuvių Dąrbininkų 
Kooperatyvės Sąjungos kuo
pa. o toje kuopoje — susi
spietę gyriausi kolonijos 
žmonės, kurie kasdiena grū
dina savo pajėgas ir skyria 
pelus nuo grūdų. Kiek ten
ka patirti, šitie žmonės ir 
“Darbininkas” bile kurią 
koloniją jau gali gerokai ap
valdyti — pakreipti gyvento
jų minti vienon bei kiton pu
sėn.

Šis darbiu nikų vienybės ir 
susipratimo apsireiškimas 
labai džiugina organizaciją 
ir rodo geni sėkmių vaisius. 
Nes darbininkai tik per susi
pratimą ir vienybę realizuos 
savo nusistatymus — privers 
net ir profesijonalus būti pa
lankesniais visuomenei.

Tat katalikai, visit koloni
jų darbininkai, judėkite, 
smarkiausiai lenktiniuokite 
vajaus darbuotėje, bv-kitp

Bravo, Harrisonas!
Elizabeth’as šiuom sykiu 

prisiuntė, tik du nauju nariu: 
L. Žemeckienę ir J. Jakima
vičių.

Netvarkas prisiuntė tik 
vieną, O. Bujauskienę, bet 
jų didieji veikėjai sako, kad 
jie tik duoda kitoms kuo
poms pasportauti, o viršus 
būsiąs vistiek Netvarko. Ma
tysime.

KUR GI CONN. AP
SKRITYS?

Ieškoti Conn. Apskr. ne- 
reika, jis pats aiškiai pasi
rodo, ir ne tuščiais žodžiais, 
bet gyvais darbais ir vaisiais 
kalba. Tik žiūrėkime į jų 
naująją armiją.

Xew Britam: 1. B.Tamo
šaitis, 2. R. Rutkauskiene, 
3. R. Boborskienė. •

Bridgeport: 1. R. Statikai- 
čiutė, 2. K. Kauneckimė, 3. 
A. Tuskienė.

Maziutč A nsonia : K. Juš
ka, 2. A. JureviČia, 3. M. 
Paliaukienė, 4. S. Trapkaus- 
:kas, 5. J. Gi kis.
i New Ilaven: 1. Tiškie^.

Vilnius, 10. III. Vilniaus 
apskr. mokyklų inspektora
tas skubotai pranešė “Ry
tui” ir pačiam mokytojui p. 
Aleksandrui Giedraičiui,kad 
'jį atstato iš Galčiūnų mokyk
los vedėjo vietos ir iš moky-

SUSITARĖ DEL ANGLIŲ, tojavimo. Reikia pridurti, 
Rusijos anglių pramonės kad A. Giedraitis to paties 

direktorius Kamienski buvo Vilniaus inspektorato buvo 
Italijoj ir padare su Italija kelis kartus tvirtinamas ir 
didelę sutartį. Italija suti- kad mokykla turi koncesiją, 
ko imti Rusijos anglis. Iš Atstatydamas mokslo metų 
viso Italija kasmet anglių eigoj, inspektoratas nenuro- 
ims 500.000 tonų, trečdalis dęs jokių priežasčių. “Co- 
kuriii bus kietos anglys. Ru- fam aztwierdizenie” (at.šau- 
sija už savo anglis vokuoja 5 kiu patvirtinimą) ir galas.

■ nioš. pigiau, negu Anglija. i Tas atstatymas esąs dėl susi
dariusios A. Giedraičio ii* 
lenkų mokytojo teismo bylos. 
Kaip Varnionių byloj taip ir 
čia inspektoratas nelaukia 
bylos gąlo Ir neišklauso ant
rosios pusės!------- —-----  ■'

Po dviejų dienų pasitari
mo ” Wyzvvolenie’’ klubas 

l1 priėmė šiuos nutarimus:
” Lenkų seimo ”Wyzwole- 

nie” ir ‘'Jeduošč Ludovva” 
klubas, apsvarstęs dabartinę 
politinę padėti ir santykius 
su vyriausybe, nutarė, kad 
ir toliau savo politiniam vei
kime vadovausis valstybės 
interesais, kurio yra plačiu

oju minių «ir viso demokrati- 
inio bloko interesais. Kadan- 

PAVOGĖ 1,000 MOTERŲ gį dabartinė vyriausybė ne 
Tientsin. Kynija. — Shen- kartą ir ypatingai paskuti- 

si provincijoj banditai puolė niuoju savo veikimo periodu 
keletą sodžių ir pavogė 1.000 parodė, kad jos valstybės in- 
mereinų ir moterų.

liūgo apylinkės gyventojai, ir 
keli gaisrininkai, kurie nuga
beno ją namo, o iš ten ligoni
nėn.

Paaiškėjus dalykui. pasirodė 
štai kas. Slabados žydaitė P. 
Suraitė 13 metų amžiaus tama- 

Įvo manufaktūros krautuvėje 
ĮUŽveizdėtoja. Kadangi ji buvo 
!gan graži ir simpatinga, tai jai 
[pradėjo pirštis žydukai, o ypač 
(gaisrininkai, bet ji beveik vi- 

įu (sus atstumdavo. Bet štai atėjo 
; laiminga valanda, ir ji Įsimylė
jo į vieną žyduką duonkepi. 
(Kas vakaras jiedu susitikdavo 

?. kur ji nu
sinuodijo. Pastaruoju metu, 
kai mylimasis liko be darbo, jo 
mylimoji iš savo mažos algos 
šelpdavo jį. tuo išplėšdama iš 
savo senos motinos burnos tei
kiamą jai duonos kąsnį.
žįstamieji ją įspėjo, kad mei
lės galas būsiąs tragingas.
jisai jos nemyli 
doja.. .

Pastarąjį šeštadienį gavusi 
savo algą 200 litų ji jam nune
šė visus pinigus. Jiedu susita
rė susitikti toje senoje vietoje. 
Jffi atėjus į paskirtą rietą ir 
nieko neradus, pradėjusi jos

ATMETĖ SUTARTĮ.
V.-kictijcs Reichstagas (ir drabužiai užsidegė. į 

; seimas': atmetė projektą • Nieko namie nebuvo ir labai j 
■nrvkvbi”.ū< ctartios su Is--apdegus mirė tą pat dieną. .

'  ‘toje pačioje vietoje.

---------------- NUTEISĖ pakorimui.
SOBOTAŽAS KUBOJ. į Hartford, Ct. — Gerald 

iroležinkclių kom- JChapman nuteistas pakori
mo- įminto nuo darbo muj nužudymą policisto.

Sako, kad jjs ])US pakartas birželio 25 
ę. IŠ tos^icm-].
t i ai neina' 

100 da Pa-

rrguloriai. ŽUVO KETURI.
--- j J aekson. Mieli. — Pasažie- 

ĮSTEIGS VANDENTRAUKĮ, rinis traukinis suvažinėjo
Atėnai. — Graikijos vy

riausybė suliko pavesti Ame
rikos Uhlcn Co. pavesti į- j 
steigimą Atėnuose vanden
trauki". Parlamentas pir-j 
muoju skrių-rmi ;mi ncrlei-:

automobiliu. Vietoj žuvo ke
turi žmonės.

KIEK GAVO UŽ EŽIUS.
Granville. Vf. — Vietos 

medėjai pereitais metais su-

nes
tik ją išnau-

avo 2.994 ežius. Už juos ga- širdis nerimauti, ir ji supratu
si. kad jos mylimasis bus din-

LAIKYSIS.
Francijos premjeras Her- 

ri<>t pareiškė, kad jis sutikęs 
smai kij pasipriešinimą ir pa- ^ilsh pareikalavo iš savo 
jutęs fmmisii suirimą nore- pače» divorsą.
zignuosiąs. Sakė, kad laikv- pi ii ėdė pačios užsispyrimą 
ris savo vrioj. o iŠ finansi-.tuo. kad per 7 metus jis tu- 
nės padėtie išeisiąs apkran-' kraustytis28 sykius. Jis 
dama mokesčiais’turtingno- ?av?> divorsą.

DELKO PERSISKYRĖ.
Bridgeport. Ct.—Richard

Negalėdama pakęsti meilės 
jkančios ji neilgai mąstydama 
|nuėjusi į vaistinę nusipirko 

ą. Be kitko jis ac|0 (nūO(fy) ]r nusinuodijo.

Vieko negelbėjo jokie vais
tai ir mergina iškentėjus! 
dienas ligoninėj mirė.. .

(“Lietuva”)

dvi

 ATSIKERJHJO.
ATĖMĖ PASTORYSTŲ į Bm-vrus. N. D. — Elwood

Fverett. Mass. — Evango- Eęk ėmė želdyti barzdą atsi- 
likij Bažnyčios pastorius no- keršijimui dukterei, kuri nu
teko ir vietos m pastorystčs. sįkirpdino plaukus. 
Evangeliku Bažnyčias per-j ---------- -——
dėtinm konferencija rado.] PRIGĖRĖ 12 JŪREIVIŲ, 

kad .jis savo reikalams siivar- ( J uodosiosc jūrėse apsitožč 
tojęs $67>5. Konferencija nedidelis garlaivis. Prig^rt 
stčmė ifi jopnutoryiitę. 12 jūreivių.

ATIDARĖ UNIVERSITETĄ
Jeruzolime kovo 31 d. ta

po atidarytas žydų universi
tetas. Tas atiifcn. su didelū- 
mis iškilmėmis. Svečių bu- < 
vo iš Įvairių pasaulio dalių. 
Tose iškilmėse dalyvavo bu- 
vusis Anglijos užsienio rei
kalui ministeris Balfour, 
kurs prižadėjo atsteigti žydų 
žemo. gen. Allenbv, kurs ka
ro metu užkariavo Jeruzoli- 
mą ir daug kitų žvmių asme
nų. Pasveikinimų buvo iš 
Francijos augštų valdininkų 
ir kitų kraštų.

SUSILIEJO DVI KOMPA- 1 
NIJO8.

Standard Oil kompanija 
nupirko Pan-American Pet
roleum and Transport kom
paniją. Pastaroji kompani
ja buvo E. L. Doheny’o val
doma ir Įmturta
000.6^. '

VIENAS GRAŽIAUSIŲ 
MIESTŲ.

.teresų supratimas griežtai 
skiriasi nuo liaudininkų blo
ko. kaip tai krosų reikalais, 
.konkordato atžvilgiu, dėl 

AVashington. — Londono ekonominės smulkaus ūki-
arebitektas Henry Tenner. ninko padėties, užsienin po- 
čia lankęsis, pripažino, kad Ii tikos ir valstybės apsaugos. 
Suv. Valstijų sostinė yra vie- tai klubas pasilieka valdžios 
na gražiausi)] pasaulyje. :opozicijoj ir savo taktiką nu

sprendė paaštrinti, neatsi- 
KALĖJIMAN UŽ TAKSŲ žvelgiant į padėtį, kurioj ga

ilėtų atsidurti dėl to vyriau-NEMOKĖJIMĄ.
Wobster. Mass. — Michal sybė.

Kazmarski. 55 m. -----
atsilakė mokėti ‘•poli tas. 
Teisėjas nuteisė atsėdėti sep
tynias dienas pataisos na
muose. Tai išvažiavo sėdėti.
Jei būt sutikęs užsimokėti, 
tai būt buvęs,paleist a s.

amžiaus. I Atsižvelgiant i tai. kad 
•• prie dabartinės seimo sudė

ties nėra galima turėti nuo
latinės parlamentarines dau
gumos iš liaudininkų ir de
mokratų visuomenės — klu- 

i bas reikalauja paleisti seimą 
(ir paskirti naujus rinkimus.

’ SVEIKINO ŽYDUS.
New York. — Majoras; 

Hylau pasiuntė Į Jeruzolimą į

rvieviybcje tvirti it plienas t 2. P. Čičirka. 3. V. Išganai- 
jeigu priešai pasijudina 
jprieš jus bei jūsų brangiąją 
(organizaciją, tai risi išmin- 

* [tingai stokite organizuota 
spėka prieš savo neprietelį.

Jeigu kuriose kuopose da 
neužsidegė vienybės ugnis, 
tai imkite pavyzdį iš žemiau 
skelbiamųjų kuopų pasiro
dymų ir ženkite kuosmar- 
kiausiai prie savo spėkų di
dinimo.

Štai kaip kai kurios kuopos 
juda ir lenktiniuoja:

Jfontellas da vis tebestovi 
pirmoje vietoje ir gana drą
siai žengia pirmpi. Štai jo 
nariai: 1. AL Kubilius, 2. J. 
A. Motiejūnas, 3. A. Šatkaus
kas, 4. A. Valentukeričienė, 
5. J. Česnulevičius, 6. J. Kon
dratavičius.

Clevelandas smarkiai ve
jasi Alontellą ir prisispyręs 
nori jį sumušti, bet kaip vis
kas pavyks, tai nežinia, nes 
praeitoje savaitėje Clevelan- 
das priisuntė tik du nariu: 
A. Gudelį ir J. Juodišių.
NEW YORKO APSKRI

TYS.
Reikia nepamiršti N. Y’, ir

N. J. apskričio, ten kuopos 
pradėjo smarkiai judėti ir 
nori gauti seimo. Nesenai 
•iš šio apskričio paskelbėm il- 

kgą eilę naujų narių, o dabar 
štai ir vėl keletas:

Mažasai Harrisonas jau 
visai arti prie pralenkimo !nio seimo garimas pas save.

tis, 4. M. Danusienė.
Waterbury: l. K Kati

lius. 2. Z. Vaišnorienė, 3Hz. 
Lazdauskas, 4. F. Tamošai
tis, 5. Ig. Dubela, . .. D. J. 
Matas, 7. V. Stulginskas> 8.- 
Liupkevičius, 9. J. Kaza- 
kauskas, 10. M. Verbyla.

Hartfordas: 1. Maklins- 
kas, 2. M. Brandza, 3. Juo
zas Rugienis, 4. S. Gunčius, 
5. Altanas Lopša, 6. Juozas 
Vismintas, 7. Veronika Stas- 
gevičienė. 8. B. Kniuštienė. 
9. 0. Gaboriutė, 10. J. Iva- 
nauskiute. 11. J. R ašim ai te. 
12. G. Kundrot. 13. M.Braz- 
daitis. 14. M. Pateliiinienė, 
15. A. Balvočius, 16. A. Savi- 
lionis. 17. A. Padegimas, 18. 
Jonas Pateckis.

Kituose numeriuose jau 
paduosime kaip kuri kuopa 
stovi, gi tuom tarpu padi
dinkite ■visos kuopos savo 
drbuotę. pasistengkite kiek
vienas kuopos narys prirašy
ti nors po vieną naują narį 
iki sekančio savo kuopos su
sirinkimo.

VISŲ DOMET.
Nepamirškite kad miteli 

organizacijos diena, metine 
šventė yra švenčiama tre
čiam sekmadieny po Velykų, 
šiuosmet tą Dieną ypatingai 
apvaikščiokime, nes ji yra 
ne tik vien šventė, bet lenk
tynių laimėjimas — jubilieji- 

rmr-imno «r«VCVISKĄ VIENAS.
Rymas. — Kai Italijos ka- (Nevrarko ir Elizabetho, va jo Kas tą klieną turės d&ugiau- 

'ydams telegramą, kurioje ro ministeris rezignavo, tai naujieji nariai: 1. M. Au-šiai naujų narių, tas galės 
sveikino žydus su universite-.karalius paskyrė patį prę- gustinaitis, 2. S. B&urušai- kviestis tą svarbųjį ir irtorfi* 

Telegramoj nrierą Mussolini į jo vietą, tis, 3. A. Kazokaitis, <. K. kąjį seimų. Jau tik±BUirioi 
“Palestina, Be to Mussoliniui turbūt Nakrošis. šiame naujųjų * nepilnos savaitėlės pedjko iki 

universitetą, priseis paimti laivyno ir onr narių skaičiuje yra ne vien organizaeijbt šventęs ir- ko- 
padarė virpą' žingsnį pir- ministerijas. Gal prieis prie tik nariai, bet gyvi veikėjai, vos lidmėjinaui. į- 
mvn. Sveikinimai iž didžiau- to, kad, Italijos kabinetas SU: ypatingai mums yra ttoostts
šio pM«auIyį|iyčTųiniWto.” ričfoa ii vieno ‘ pastarasai. .

to atidarymu, 
majoras sake: 
atidarydama

šio pMeaulyį
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pąsieĮgipio, kuomet katali
kams valdant Lietuvą ištiko 
nelaime, ii' katalikų pasielgi
mo, kuomet laisvamaniams 
valdant Lietuvą ištikdavo 
nelaimės. Šitą skirtumą tu
rėti] matyti kiekvienas lietu
vis ir tam tikras išvadas pa
daryti.

f. jąy

KURI ŽMONiy KLESA 
SVARBIAUSIA

g

P.
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Lietuvių bolševikai ir soci- 
jajistai svarsto apie tai, ku- 

, ji žmonių klesa yra visuome
nei reikalingiausia. J uos
prie to paakstino vienas lai
kraštis, kurs štai ką parašė: 

r “ Jei-gu visi simfonijos or
kestru vedėjai Suv. Valstijo
se būtų ryto iškarti, tai de
vyniems žmonėms iš dešim
ties būtų nuo to nei šilta, nei 
šalta-... Bet jeigu būtų iš
karti ‘flagmanai* ant gele- 
ižnkelių arba karvių melžė
jai arba 'džanitoriai,* tai vi
sas kraštas būtų suparližuo- 
tas.”

Šita pastabėle džiaugiasi 
Įndševikai. Jie sako, kad 
girdi jau ir buržujai pripaži
no, kad paprasti darbininkai 
juodadarbiai proletarai esą 
■visuomenei svarbesni, negu 
advokatai, inžinieriai, rašy- 
tojaįjr kiti profesionalai.

©IScagos “Naujienos” nu- 
rodoįikad reikalingumas, bei 
nereiktdingumas yra rdiatiį- 
ufs daiktas, tai yra priklau
sąs nuo sąlygų. Yra ir pa
prastų darbininkų, be kurių 
darbo galima apseiti. Audi
mo fabrikuose juk daugiau
sia dirba paprasti darbinin
kai. Bet juk gyveno ir gy
vena žmonės be audiminių 
fabrikų. Lietuva. Italija ir 
kitos šalys gyvuoja be anglių 
kasyklų, be žibalo šaltinių.

Bet jei bolševikai nori pro
gresuoti. tai ji] progresas ne
privalo baigtis karvių melže- 
jais, malkui skaldytojais. 
Bolševikų logika einant rasi
me. kad karvė visuomenei 
reikalingesnė, negu karvių 
melžėjas, mulas, arklys, asi
las svarbesnis, negu bernas. 
Taigi bolševikai progreso ga
lo dar nepasiekė.

ti, jog tokio triukšmo spau
doje nebuvo, kai Ambasado
rių Konferencija, iš esmes 
nagrinėjusi dalyką, 1923 m. 

; ipadarū sprendimą Vilniaus 
klausimu ir davė mums di
džiausią smūgį, kuris, be abe
jo, nepasiliko be įtakos ir į 
Vatikano—Lenkų konkorda
tą ir dar toliau mus slūgs. 
Valstiečiai liaudininkai tuo
met nedarė tokio triukšmo, 
kaip dabar, kadangi tada mi- 
nisterių pirmininku ir užsie
nių reikalų ministeriu buvo 
žmogus labai artimas valstie
čių liaudininkų širdžiai. O 
dabar tai kas kita valst. liau
dininkams: vyriausybe iŠ 
svetimų partijų žmonių: be 
to patsai klausimas liečia 
Vatikaną, prieš kurį valst. 
liaudininkai su ypatingu uo
lumu kovoja, net nesiskaity
dami su elementarūmis kul
tūringumo priemonėmis, 
kaip rodo ‘L. Žinių' Nr. 45. 
kur vadinamajame laiške iš 
Romos rašoma 'Ką veikia 
])opiežius ? — Sėdi savo šven
tajam soste ir pirštą į burną 
įsikišęs kažin apie ką mąsto.* 
Tuo tarpu, kaip žinoma, 
svarbiais ir pavojingais tau
tai ir valstybei momentais v- 
ra tikro reikalo išlaikyti rim
tis. ūpo suvaldymas ir nuo-

karia. Vienu issižiojimu jie, 
bliauna, kad konkordato ne
reikia, atstovo prie Vatika
no neverta laikyti. Vatikanas 
yra bejėgis pasaulio aky
se, kunigai lietuvius lenkina 
ir 1.1, ir t. t. 0 kaip tik jų 
riksmas pasirodo visai netei
singu — pasiekia lenkiškos 
markės vertę, tai tuomet jie 
atsisuka, in bloc sustoja, bal
sus truputį permaino ir “va
li” savo dūdą pūsti, bet tik 
jau iš kito galo.

Juk. gerai visiems žinoma, 
kad laisvamaniai susirietę 
šaukė, kad jokių santikių, 
jokiu susitarimų su Vatika
nu nereikia ir neverta, o 
šiandien, kuomet jų riks
mas ir Makauskėlių ponavi
mas gerai pasitarnavo Len
kijai. tai jie visa gerkle pra
dėjo rėkti, kad "klerikalai 
tame kalti. Taipgi žinoma, 
kad Įvairaus plauko laisva- 
imaneliai yra nekartą visaip 
plūdę Vilniaus vyskupą Ma
tulevičių ir ten esančius lie- 

jtuvius kunigus, kurie širdin- 
!ginusiai tarnauja lietuvybės 

. [palaikymui, šiandiena jau 
I jie pirmąją, lenkam malonę, 
giesmę užmiršta ir šaukia, 
kad esą lietuvybės patrijar-

AR nSUMTŪlS

V
jy IR Mūšy PASIEL 

GIMAS

Svęį^s gyvenime!
niai tave pažįstu, seniai mu
du bendraujam. Jei aš ver
kiu, jei manoji siela liūdi, 
tuokart tu gyvenime mane 
užtari, tu lengvini man sun
kią naštą. Bet aš esu su ta
vim draugaudamas perdau- 
gel tavim pasitikiu ir drąsiai 
atveriu savo širdį, kurion tu 
prakalbi, kurią pa vilioji. 
Siela kilnus dalykas, gal būt j 
daugiaus ji mylima neg tu, 
bet aš jos tankiai neklausau 
vien tik dėl to, kad tau. gy
venime. įtikčiau. O gi šir
dis ? Ta meilės ir gailesčio 
širdis, nekartais liūdi, ne
kartais verkia tam gyvenime 
suklaidinta. Tu perviršiji 
manąją valią, tu esi viešpats 
manimi. Tik ar ilgam ?

Ateis laikas, prašvis skais
tus saulutės veidas, o tu gy
venime verksi; daug išliesi 
graudžiui ašarų, bet bus vėlu. 
Tada skirsiuos su taniu, ir 
apleidęs šios nakties rūkus, 
keliausiu -į šviesią ateitį. Ten 
gi ne galas. Pradėsiu naują 
buities laikotarpį, kurs tvers 
per amžius.

Todėl aš rengiuos, kreipiu 
savo širdį amžinatvėm dar 
prieš išauštant. Tik kažin at
busiu tuom patenkintas.' 
Ateis laikas, kada užstos 
šviesus rytmetys, kada iš-' 
blaškęs nakties rūkus, skelbs 
šviesią saulę. Bet aš ar bū
siu tuomet pasirengęs ar 
švies man ta amžinatvė prieš 
akis ? — Nežinau. Gal su
čiups mane skaisti saulutė, 
gal nušvies man kelius, ku
riais jau privalu keliauti. 
Bet baigsis jisai, baigsis ma
no draugas — gyvenimas, o 

■ aš. aš menka būtybė, kelsiuos 
į berybes ieškodamas pažini
mo dvasios.

Senai skraidžioju aukštyn 
pakeltais sparnais, senai kla
joju mėlynam dangaus 
skliaute, o tave pažinimo 
dvasia nerandu. Matyt gy
venimas suklaidino mane, 
aptemdė akis vien dėl to. kad 
jam įtikčiau. ’

Dar kartą skrieju žemėn, 
ieškau draugo gyvenimo, bet 
niekur nerandu. Skrieju į 
dvasių pasaulį ir ten veltui. 
Kur gi tas gyvenimas ? O-gi 
ten toli, toli mėlyname hori
zonte. kur skaisti saulutė te
ka. kur maldos giesmę siun
čia Kūrėjui gyvija, ten kili
mus jauni broleliai ir sesulės 
verkia, ten kur karai, kur 
upeliais kraujas sriuvena. 
ten likosi mano gyvenimas.

Kur-gi šviesioji gyvenimo 
Saulė, kurią draug su gyve
nimu ieškojom ? Ji aukšty
bių berybėse gludi. Ji nevi- 
siems pasiekiama. Ji tai ne 
gyvenimas su kuriuom kaip 
norėjau elgiaus. Ji tai nesi
keičianti, amžiais tverianti 
Būtybė, prieš kurią dreba ir 
gyvenimas.

Tai kur gi man siekt lai
mės ? Pasaulį ir gyvenimą 
nustojau, bet dvasia dar te
begyvena ? Turbūt kilsiu, 
kiek manosios pajėgos tvers į 
tą Amžinybę, nors baisios au
dros pakils, nors verks užte
męs dangus.. .

Išauš rytas 
sutemuoš 
prašvis dangus 
tolumuos, 
ir skaisti saulutė

.. .-<•

4 akifaiis.gi tolumon A s .

to 'veideli o nematyto
' atsiminti, į

kad daiigiaus į
to audringojo dangaus i 
nebregėsiu. i

K. Deiubskię

DIRBKIME, DRAUGAI!

; • Kiekvienas daiktas pasau
ly yra nepastovus, keičiantis. 
Taip ir, su žmogaus gyveni
mu yra. Čia rods nesenai, 
būdamas dar kūdikiu mažu, 
lyg ta pavasario ką tik pra
žydus pievos gėlelė, saulutės 
spinduliuos žaizdama, pui
kiai augai. Bet ne! Nelemta 
žmogui visą amžiui kūdikiu 
būt. Žiūrėk jau paaugai ir 
stoji audringo gyvenimo vė- 
žėsna. Laimingas esi, jei 
tuolaik įtūžusi pasaulio ban
ga neperblokš priešingon pu
sėn. kur tamsa ir nusimini
mas viešpatauja.

Taip tiesos keliu, erškie- 
čių pintu keliu, tuo keliu, ku- 
riuomi žmonija nuo amžių 
keliauna, ne jus nepasijunti, 
kai]) prieini to kelio galą, 
kur pasirodo aukštas, grožės 
pilnas kalnas, o pažiūrėjus 
žemyn, matai pilną neapsa
komos tamsybės bedugnę.

Dar kaitą apsižiūri save, 
o štai jau pastebi nemažą

■ skirtumą: jaunystės žymių 
. nematai, vien žila senatvė 

apglėbus laiko tave. Ir dre-
i bančiu, verksmingu balsu iš

tari: "Žmogau, atsimink, 
i jog nevisad pasauly toks per

busi." u tuokart išvengsi ne
maž kliūčių, žengt amžiny- 

i bes aųgun.
Tada tik laimingas ran- 

• dies. kuomet žengdamas tie
sos ir erškiečių keliu apturė
si garbės vainiką nuo To, 
Kurs pasakė: "Aš esmi Alfa 
ir Omega." O tuokart pa
klaustas "ar visad aš toks 
būsiu?" drąsiai atsakysiu: 
— Taip!

Šiemet įvyksta daug eks
kursijų, jų tarpe ir mūsų 
jaunuomenės Lietuvos Vy
čių ekskursija Lietuvon. Ši 
ekskursija, tikimasi, bus vie
na iš linksmiausių, nes ji di
džiumoje bus sudaryta iš 
jaunų žmonių, kurie yra pil
ni gyvumo ir plačių svajonių 
sparnų. Šioje ekskursijoj ne
truks lietuviškų dainų daine
lių! ir visokių žaismų, nes čia 
bus korvedžių ir dainininkų, 
muzikų ir šokėjui — jie visi 
pins vieną lietuvišką džiau
gsmo vainiką.

Nors specijaliai menamoji 
ekskursija bus Lietuvos Vy- 
tčiij organizacijos nariui, vie
nok prie jos bus galima prisi
dėt ir kitiems.

Patartina, kad kuodau 
giausiai jaunuolių pasinau
doti] Vyčių ruošiama eks-

• būtų nauda.
ir Lietuvos ne-jkas vy skupas Matulevičius 

___ o........ vilniečių 
Įlietuvių katalikų globėju: jis 

plėtimuid. į nebėgai esi ą s skirtis tokių ku- 
gražiuimui. nesiąailū-1 kaip jis skyriąsis . iki

'šiol, kurie buvę karšti lietu- 
.vybės ginėjai ir baisūs lenkų 
priešai.

i Tai mat kokia laisvamanių
I AICV AM A BU! Al Ali — -iie gviauti moka LAIdYAmANlAI oNlAU“ Kiški. O Statyti — nieko. Jie

Q|10| 'griauna bažnyčias, katali-
kiškas mokyklas, valdžias ir

Laisvamaniai ir socijalis- ’ t" 
tai pradėjo nertis iš kailo. !le',k baznvėni. mokyklų n- 
mat pamatė, kad jų burbu-■valllzU- ,bet lr tinkamu sve- 
las jau prie sprogimo: kur ,)P1 žmoniškų šernu-

įtik nosį kiša iŠ ten spričką?11-1; .
įgauna kur tik pirštelius pri-' aisA ainamų marke kas- 
|deda ten apsidegini: žodžiu^111 P“ola žvmyn. tai jie da- 

oar šokinėja, rėkia, drasko
si. neriasi iŠ kailio, nebeži
no ką daryti, nebeįmano kaip 
ant katalikų pulti, juos 

sproirima. kad savo uždžiū-:klwtA j U autoritetus že- 
ti kad'niinr" ^ni0!lcs klaidyti ir 
visokiu sav° sudilusį pinige-

* Jį kaip nors pakelti.
skaitytojau. neužmiršk 

fakto, kuomet laisvamaniai.

čia gimusiom
mačiusiems jaunuoliams ir į nebegalėsiąs būti 
pačiai lietuvybei.

širdies 
kimo pinigu.

plauk:

o pastatyti neįstengia g v

ma.

Jaunas žmogus niekados 
I nerimsta be darbo. Kaž-ko- 
kia slaptinga jėga jį traukia 
darbuotis... jau tokia žmo
gaus įgimtis.

Todėl kiekvienas, kol jau
nas, kol tvirtos rankos, kol 
idėjos aukštos, tegul tveria
si darbo, nes ne laikas bus 
darbuotis, kūnui nusilpus ir 
jausmams atšalus.

Tas gražusis jaunystės lai
kas turi būti sunaudotas dar
bui ir prakilniems idealams.

. o ne tuščioms mintims ir 
dienos įspūdžiams. Mes lie-

' tuviai įgyjame augštą moks- 
. lą, ir garbę tik, ačiū, mokslui 
i ir stropiam darbui pašvęstų 
. jaunystės dienų.

Jauną žmogų viskas prie 
savęs traukia. Mato jisai 
puikią gamtą, jos slaptingą 
grožę, pagalinus mato kai]) 
gamtoje viskas tarnauja sa
vo tikslams, tai jį žadina 
prie darbo, nes žmogus yra 
tobuliausias žemėje (animal 
rationalae) tvarinys ir jo 
tikslas turi būti ir yra tobu
liausias. Jį žadina prie dar
bo ir augšti idealai, tuomet 
jisai sujunda sukrunta dar
buotis ir pašvenčia savo vi
są energiją, kad įvykinus sa
vo užmanymuose ir pasieki! 
tikslą, kuriam žmogus su
tvertas.

Nors dažnai sutinka nepa
sisekimų. bet je nenuslopina 
karšti] jaunuoliui pasiryži
mų.

Jis drąsiai pergali visas 
kliūtis ir žengia prie to. kas 
augšta ir dora. Todėl jei no
ri ką gero pasaulyje padary
ti. jei nori atsiekti savo pra
kilnaus. augšto. doro tikslo 
—dirbk, kol jauti jausmų jė
gų daugybę. Ir su tikru pa- j“ 
sišventimu dirbdamas. pa-]'° 
sieksi savo tikslo, o senatvei jr, 
atėjus pasidžiaugsi, kad mo-J ' , , . . ,
, Ar at>krisi tu kada —
kejai sunaudoti launvstesi , ., ' Palvom mano lupu —
laika. i> ‘ . - .>inaima. tvra svpsena .

Ir nusilpus .jėga įsnauja |
atgims pažvelgus į savo ran-;jį pra>]<ri(io. kaip plaštake, 
komis išpurentus dirvonus. J yy|j.
■Palikdamas šį pasaulį atmin- įVvm’u 

si. jog žmogumųesi buvr 
1924-V-25 d .

Vdlaru Jonas. 1924. XII. 19.

VALERIJA
K. D.

šmūkštelėjo ji kaip sapnas — 
Ir išnyko tamsumoj...
Subangavo jausmų jūros — 
Kančių audros — vienumoj.

J:—kai]) paukštis slėpiningas..,, 
Ji — kaip paslaptis dausų.. .

- 0. dievaite, palūkėki!
'Tavo vergas štai esu!. .

sakant. iŠ visų ji] leidžiamų ; 
'baubų, pasilieka tik šnipšt... i 

svarbu prisiminti, 'ypadgi kad iš to "šnipšt * * pa- 
kaip katalikų visuomene ir įdaryti laisvamaniškesnį 
spauda užsilaikė, kuomet iš-! 
tikdavo Lietuvai nelaimes Į 
laisvamaniams valdžioje e-Į
sant. Kai ambasadorių Ta-'baidyklių, o save pasisiūly- 
ryba pripažino lenkams X il-jti geraisais piemenimis ir va- 
nių ar katalikai elgėsi taip. įdais. tai išsižiojo iki pačių

5 r socijal i štai ir visokį kiti is-
• tai pradeda rėkti, nervuotis
• art kiti] plūsti, tai žinok, 
•'kad jau jie- ką nors blogo pa-

darė, ir dabar nori užrūkti 
tą savo blogą —netikusiai 

dais."J<šrik:Li--j.');'i’pada-|JKI!:i'"<1St'> laisvamanišką 

ryti konkordatą su bejėgiu j" 
Vatikanu. O truputėlį pa-j 
laukę, kvapą atgavę ir "dui" 
vėl rūkti kiek tik gali: ‘kle-j 
rikaili" valdžia negera, ji ne-į 

Bet : pasiskubino’ jiadaryti kon-: 
taip jkordato su Vatikanu ''nieko

ii- 'nesako, kad jie visuomet bu- s

kaip dabar laisvamaniai ? Ar biusų ir pradėjo visi bliauti, 
kėlė riksmą, kad laisvama- Įvienan baisau: "Klerikalui 
iriai praminė Vilniui ? Arba 
eikime dar atgal. Kai lais
vamanis Dr. Orinius sudarė

musų neremia, ‘'klerikalai 
mums netarnauja, "klerika-

rami pro mane...
. šaukdu: “O dievaite!

Nokandink kančių tvane!”
Dainutis.

Del ienkii-Vatikano kon
kordato triukšmas lietuvių 
spaudoje neapsistoja ir kas
im kada apsistos. Socijalis- 
tai ir laisvamaniai rašvdavo 
apie Vatikano ir apskritai 

'.“katalikų intakus žlugimą, bet 
? Uabar jų triukšmui dėl kon- 

kordato galo nėra. Reiškia 
-Jįe foeto laisvamaniai pripa- 

didelę Vatikano galybę, 
įsi tiek triukšmo reikia kel- 

' Bet ne tame svarba.
Jiaisvamaniai ne vien tuomi 
parode savo keistumą. Kait
rį© “Ryt as” tame klausime) 
J$aiiūĮ4»arašč:

‘ Sužinojus, jog Vatikano

Sį-Įdomu" čia; konstatuo-
į-... • ■-

mui susirinkus, tai vyriau
siu karo vadu vieton gen. Žu
kausko pastate Žuką. Kai 
bolševikai apdaužė lenkinus 
šonkaulius, tai laisvamaniui 
Griniui premieraujant 
uitis atiteko Lietuvai. 
Lietuvos karines jėg<» 
išbarstytos buvo, kad

1;

nebūti] pašauktas gcn. Žu
kauskas i laisvamaniui pasta
tyto Žuko vietą, tai gal visa 
Lietuva būt buvus pragany
ta. Ką katalikai darė, kai 
socijalistui Pilsudskiui Lie
tuvos laisvamaniai praganė 
Vilniui Ar šoko protestuo
ti prieš laisvamani Pilsudskį 
ir savus laisvamanius, kurie 
turėjo valdžią savo rankose. 
Visai ne. Visi katalikai pa
sibaisėję atsitikimu šoko vi
sokiais būdais gelbėti Lietu
vą. - ...

stybei ir tautai). dabar galin-

patrijotas vyskupas Matulc-

nijos. jis mdn'galės sau tin
kami] kunigu skirtis, nebe- , 
bus kam mūši] vaikučių pa
laikyti lietuviškoji1 dvasioje 
ir t. t. ir t. p.

Tik pamąstyk, skaityto
jau. kiek jie nesąmonių pri

J. Naruševičius

MEILĖ TRAUKIA I 
VIENYBĘ

Meilė traukia į vienybę. 
Gimdo santikius gerus. 
Susipykusius sutaiko, 
Daro pri otelius tikrus. 
D teisybe žmones skirsto, 
Tveria kuopas įvaiiras, 
Kurios vaidijas tarp savęs.

J. Nantševič.iiis

SUNKU GYVENTI
Š tinku gyventi. 
Sunku kentė g — 
Gyvendamas 
Suiiku, apsip 
kovoj jęuljitiį^Taiįgi tap rąątprnekoks yra fantąuąiūš skaidosi.'; ir.paskui - __ .

skirtumas' tarp laisvamanių it patrakę rėkia, kad “kišti- . Bet mirti 
-'.-V--''f Ak; -n L?; ' -■ t , a

akiau.
LS

i.

| Knygos iš Lietuvos
ĮJb PIETARIO RAŠTAI, drūtais gražiais ap-

darais. Du tomai
ęraziai:

. .. . ?.$2.00

LIETUVOS ĮSTATYMAI, labai didelė 
knyga, 1032 pusi., apdaryta, tik .....$1.00

PALY DOVAS, labai graži knyga, gražiais 
audeklo apdarais, kaina .............$1.00

g KAUTAS TESTAMENTAS, gražiais ap-
|| darais...............................  $1.60

Ii DANGAUS KARALIENĖ, gražiais aude-

B klo apdarais.................  ........................$1.00

R VISAS imant ant kart, atiduodame už. $5.00

b

J 4
‘DARBININKAS”

366 West Bro<dway South Boston, Mass.
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min. Sis ti'aukiiiys į'Obe
lius paklausiau. “Taip tik 
paskubėk!” pasigirdo atsaj 

kymas. — Aš tik bilietą .. . 
Įsėdau. Ir jau už minutėlėj 
tumi.. . šeiššččš... ščičš. .1. 
ščišs.. . kla-klapu, kla-klapu 
drrr.. . drrr.. . ir mano trati- 
kinys lenda per tunelį lyg, 
rainoji gyvatė per samanų 
kupstą.

Už tunelio žavintis vakari
nis vaizdas. Iš dešinės Ne
munas, žvaigždės raibinu 
lengvutės jo vilnys, žydrasis 
dangus dabinasi tarsi merge
lė prieš veidrodį jo gelmė
se.... o iš kairės pakylus kal
neliai pasakas sekdami prieš 
Nemuną didžiuojasi ir trau
kiniui graso, kam šis 
dundėjimu drumzdžia nak
ties tylą.. .

Traukinys lyg nujausda
mas savo tolimą kelionę ne
maž nesigeri pasakingu Ne
munu ir jo krantais, bet sa
vo nesimpatingomis akimis 
apšviesdamas senai, senai 
jam pravestą kelią vis grei
čiau skuba tolyn, ir galų 
gale dingsta tai lygumoje tai 
girioje, tik savo dundėjimo 
atgarsiais besisveikina su 
triukšmingos sostinės regi
niu. ypač Neminiu ir jo 
krantais. Mūsii kupėj be
veik vieni kariškiai, tik lai
mei sėdėjo ir p_ahele. kuri 
gal dėlto ir pateko, kad iš- 
blašyti iš mūsų akių snaudu-

savo

Įr syjijoja apie ja, 
q apie laimingus žmone^.

su savų ^albe- 
tis. O ji, lųano šipdis,bsakė: 
“Jiprakilni, ji puiki gėlė, 
sostines purvų neliesta. Ji 
toli toli nuo to, kas drums
čia švelnius j ausmus- J i my
li gibię, jos siela išsikūni- 
jusi groža,- Ji automatiškai 
pasaulio neseka.- Ji tii^i va-

* lią. Ji moka jausti, moka 
suprasti geriau negu sostines 
f ignros atbukusiais jaus
mais.

Taip bevajojant sustojo 
traukinys. Ir man jau reikė
jo išlipti, nes buvo mano pa
skutinė stotis O.

Iš stoties bėgte nubėgau 
padą. Jos rankos, lyg dvel
kiąs vėjelis apsupo mano ka
klai]' prispaudė ji mane prie 
savi meile plastančios šir
dies.

Kaunas, 
1924 m, X11-24 d.

RUDENS -NAKTIS
Tm>i, šiurpi naktis, 
Vrinista man širdis.
Vjas niršta, kaukia, 
I.g verkia... —Klausyki! 
l.jg žmogus nelaimėj 
ITiiibos vis šaukia!.

-Bėgti jo gelbėti? — 
Irisu!.. —štai kliedėti • 
U 1 augo kas ima.. .
Vi. cypia įsiutęs.. .
-t'it! už mano durų 
luirdau beldimą.. .

..... - !&a*ii££i
ZinkM iš Lietuvos
JIUįuAb (Klaipėdos krašte).

le R. F; SiiairiBkiuias.
Tkovo in. 1 d.' buvo skaitlin

gas susirinkimas darbininkų, 
mažųjų laukininkų ir jaunimo. 
Kalbų laikė p. Viktoras Ber- 
žinskas iš Kauno. Pirmininkas 
Lud. Lockner ir pavaduotojas 
Dov. Petereitis širdingai pa
sveikino susirinkusius vokiečių 
ir lietuvių kalba. Kai buvo pa
skelbtas vokiečių ir lietuvių 
kalba L. D. F. Statutas ir orga
nizacijos tikslas, atsirado susi
rinkime keletas prieštaraujan
čių. Ponas Kislatis. socialde
mokratų pirmininkas ir reikalų 
vedėjas kėlė triukšmą netinka
mai ir įžeidžiamai kalbėdamas, 
pirmininkas L. Lackner ir pa
vaduotojas D. Petraitis uždrau
dė jam toliau kalbėti ir teko po
nui Kislaičiui ir jojo pritarė
jams išeiti. Likusieji ramiai 
svarstė savo reikalus. Po su 

sirinkimo įsirašė keliolikai nau
jų narių.

‘ ‘ Puiku, smagu ir gera va • 
žinoti tokioje draugystėje.” 
prakalbėjo vienas kariškių. 
T tuos žodžius kokietingai at
siliepė mūsų linksmasis ben
drakeleivis: “Ne tiesa, Tam
sta sakai. Ten smagu kur 
mūsų širdis traukia, kur mes 
važiuojame. Visi nutilo. 
Taip ji Įspėjo pamaniau. 
Tokią pat nuomonę paskai
čiau ir kitų veiduose. Kiek
vieną kur tai Širdis traukė. 
Aš net nudžiugęs pažvelgiau 
į tos romantingos merginos 
akis, kuriose pamačiau pa
slaptingą džiaugsmą besiver
žiantį iš jos suvargusios krū
tinės. Džiaugiasi ji. kad 
galėjo ištrukti atostogų! iš 
triukšmingos sostinės į lais
vą tyTą orą. į provinciją. į 
gimtąjį kaimelį. į girią. į 

laukus... Kaip jauku, kaip 
ramu!. . Nė ji to neparodo. 
Tik jos širdis tą visą jaučia. 
Ji nerimo. Aš sėdėjau pa
niuręs. užsimąstęs. Staiga 
ji pažvelgia į mane ir mud- 
viejųi žvilgsniai susidūrė ant
rą kartą. Dabar aš pama
čiau. kad ji ką tai nori pasa
kyti. nori pasiskųisti ir jos 
akys tarytum sako, kad gy
venimas yra ten. kur jėga, 
kur meile tikra, kur grožės 
jausmai tik Širdį kutena, kur 
nėra gašlumo, nėra vylių, 
bet natūrali gyvenimo esmė, 
kur reiškiasi prakilni tvery- 
ba. o ne naikinimas.

Užsimąsčiau. Ji pradėjo: 
snausti, o draugai viens po 
kito tuštino kupę Įvairiose 
stotyse nenoroms atsisveikin 
damų Kėdainiai. RadviliŠ 
kis. Panevėžys... nebėra nei 
jos nei mano kitų bendra
keleiviu ir*aš palikau vienas. 
Nejauku. Bet laimei mano 
kelias baigiasi.5 Vis artėju' 
prie jos. prie išsvajotos, prie 
tos.
din, apie kuiną aš dieną ir 
naktį svajoju, be kurios ma-

kurią dievina mano ši r-

2:'. — Į langą trankos 
T":i.'ios šmėklų rankos 
Į iitris ten beldžia — 
V-.itoja. dejuoja.
lai vėlei nutyla — 
kirsti meldžia...

Misi, šiurpi naktis 
Triinsta man Širdis. 
Vėjas niršta, kaukia.

Lyg žmogus nelaimėj 
Pagalbos vis šaukia!. .

Daili utis.

Palaikau Juoku Bartkų ; girdėjau jog 
ifcniaus gyveno Chicago’j, III. Turiu 
dėl jo svarbių žinių iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
EISMONTAS. 19 Thomas Pk., So. Bos-, 
ton, Mass,

l&sai
u

kišenią dokumentus ir

IĮ' l.L,WX»^WĮWW: 
iad tai dingusio brolio kaulai. 
Spėjama kad čia veikusi pikta
dario ranka.

pastatyti, išėjo nešini protoko
lu. Girdėjau, kad.vienas “Pe- 
leckis” yra nubaustas 50 litų, 
antras — 55 litais — abu už 
t‘mandagumų.”

Pavyzdingas koperatyvas.
Kretinga. Čia veikia vienas 

koperatyvas. kuris daro, dėka 
gero vedėjo ir tarnautojų, labai 
didele.- apyvatas. Krautuvėje 
visa ko turi. Kainos žemos, be 
užsipraŠynio. prekė už perka
mos geros rūšies, patarnavimas 
mandagus. Todėl šis kopera
tyvas ]>atraukė ne tik Kretin
gos. bet ir aplinkinių valsčių 
gyventojus. Žydeliai stebisi ir 
dejuoja, kad koperatyvas kas 
dieną pilnas piliečių, o pas juo? 
tuščia. Draugai, susipraskime, 
steigkime daugiau savo kope- 
ratyvų ir visi kaip vienas eiki
me pirktis tiktai pa> savuosius, 
tuom-et pasiliuosuosime nuo 
naudojimo.

Byla.
Dirvoninkų palivarkas (Kel

mės vai.). Š. m. vasario mėn. 
20 jį. buvo iškelta byla dėl Dir- 
vini’ukų palivarko, kuris pri
klauso pil. Gružauskienei. Gru- 
žauskienė yra gavus leidimą 
parduoti minėtame pol. 40 deš. 
(viso yra apie 110 deš.) pil. Ko- 
reivams. Dabar norima dar per 
teismą pripažinti, kad Koreivų 
motina yra pirkusi dar 1912 m. 
35 deš. žemės ii- kad matininkas 
1912 m. yra atmatavęs tą že
mę pil. Koreivienei. Bet mati
ninkas 1912 metais nėra Dir- 
voniukų pol. buvęs nes vietos 
gyventojai nėra jo matę ir jo
kio atskiro sklypo Dirvoniukų 
polvarke nėra. Reikalui esant, 
tai galės išrodyti Kelmės dvaro 
kai kurie gyventojai, o taip pat 
ir Dirvoniukų ar Paskerdinio 
kaimu gyventojai. Byla atidė
ta. Tikimės, kad iškelta antrą 
kartą byla bus išlošta ir Dirvo
niukų polivarkas. be 40 ha. bus 
paimtas Žemės Reformos rei
kalam.-.

Pagundė iš kuto tris 
dukteris.

Į miesto ligoninę atgabenta iš 
Penkininkij kaimo moteriškė 
J., kuri pagimdė tris dukteris.

jų dvi po kelių dienų pasimi- 
’rė. Kretingoje, rodos, pirmas 
atsitikimas, kad kartu gimtų 
trys vaikai.

t (Kauno “Darbininkas’’)

cho leidos sforais <j

raidai (prieš p^ekcįaaji įfoja- 
nuchą buvo aUpaų^dih K, lietu
viu laikraščiuose, kurie tada, 
nebuvo patraukti ats&&įftyb£n,' 
teismo valdžia ketina.<<!•tųkią 
bylą iškelti.

Saules rūmų sparnai.
Prieš karą “Saules” dr-jos 

c. v-ba su didžiausiu vargu sta
tė dr-jos rūmus ir tada, pritrū
kus lėšų statymą neužbaigė, bet 
tuomet juos didinti nebuvo rei
kalo, nes visoms “Saulės’’ 
dr-jos įstaigoms vietos buvo' 
pakankamai; dabartiniu gi me
tu. tie patys seniau erdvūs 
“Saulės” rūmai paliko ankšti. 
Juose yra šios mokyklos: ‘ ‘ Sau
lės’’ mergaičių mokytojų semi
narija. Simano Daukanto vy
rų mokytojų seminarija, moks
leivių bendrabutis. “Saulės” 
dr-jos mergaičių progimnazija, 
kuri 
m e t ų
dinė pradžios mokykla. Šios 
įstaigos dabar jau nebeišsiten
ka. todėl reikalinga “Saulės” 
rūmai padidinti, pristatant ant 
■dviejų rūmų sparnų iš prieša
kio dar po 3 aukštus.

"Saulės" draugijos centro 
valdyba, neturėdama statymo 
darbams pakankamai lėšų, 
kreipėsi į žemaičių vyskupą P. 
Karevičių kad paragintų dva
siškius ir visuomenę šiam rei
kalui aukoti. Į šį prašymą 
vyskupas teikėsi atsakyti tokiu 
iaštu: ‘ 
aukščiau
pavedu jį 
ir katalikiškos 
prielankumui, i 
šau priimti minėtam tikslui;
10Ū0 litų.” piuvažiavo automobiliais : Lie-

Prie progos galima pažymėti įtuvos viešbuti, 
kad toks aukų rinkimas yra ! 
praktikuojamas ir kitur, pa-' 
vyzdžiui, Amerikoj, kur vys-: 
kupai užde<la pai^igą vy>ku- 

'jĄ-sčiii parapijoms sunikti po 
o- L

niŠkių tiek užpustė siaurąjį ge
ležinkelį. kad turėjo <ustoti 

, traukiniai.

Vokiečių gimnaziją be 
mokytojų.

Klaipėda, 12. III. Krašto vo
kiečių gimnazija beveik liko 
be mokytojų: pasiliko tik 2 mo
kytojai, kiti išvažiuoja į Vo
kietiją. Gimnazijos direkto
rius Bekeris taip pat š. mėn. 15 
d. išvažiuoja į Vokietiją.

LIKS. CENTRO VALDYBA
M;v

K A
-l-e. M:>

jie. 127 Cherry St 
Cambridge. Mas*.

Br>eh:<>n. Mass.

AT'Jli.V 1STKATOKIUS — V. Sereika.
3flU\ . p,roa<hvar. So. Boston. Mass.

L. r K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirininkas — M. M. Kamandulis, 
20F»3son St.. Montello, Mass.

V ice-Hrn Įninkąs — J. Jaroia,
581 K- 8-th St.. So. Boston, Mass.

Raštinio kas — J. V. Sniilgh.,
«8 Clark St., Cambridge 3®, Mas?.

IŽdiljĮkas — V. .Takas,
•i UVpųhori 8L, Cambridge 3t, Mass.

FADĖKAVONĖ
Mite Elnią, 501 Pine Hlllaį 8t^ 

Minorine. Pa. rašo t MD£koi Tammaf. 
p. Zuini tl. ui jūsų stebukU&iaięmtal- 
sy tai teles, kurios man« sreljį nrdar*. 
Turtini vidurių dfdj aukKtejlmi aMl- 
vln rriirblmą. galvos nkaud^jlmi nak- 
timimmipo, dieglum rldariuĮ*e>r ol> 
ko klupti nenorėjau, bet kaip ai tu
ną nd)|nu Ju»ų toliai da p«k*Uu No. 
865A,tai tau vįm nestM»Wft.« nbn 
naudingo ir voUju kiakvM^Aai ią|O- 
tnii rtl ytls pas Sukilti «u hegėralan- 

dartilt « to* 2616b <r jtuki* atJtaikys. 
PreklOOc. ui pakali " Attiųsk 10c., 
o gaul rUoMū toilų lr knygų katalon 
Adr<sote : o

nuo ateinančių mokslo 
virs gimnazija, ir pavyz-

Lietuvos Banko namų kertinio 
akmens pašventmimas.

Kovo 12 d. apie trečią valan
dą buvo iškilmingai pašventin
tas Lietuvos Banko naujai sta
tomųjų namų kertinis akmuo. 
Iškilmėse dalyvavo ministeris 
pirmininkas p. Vyt. Petrulis. 
Kauno burmistras p. Vileišis, 
visų bankų biržos ir kredito Į- 
staigų atstovai. Pati šventini
mą atliko ir pasakė pritaikintą 
iškilmei pamokslą prei. Mairo
nis-Mačiulis. Pašventinus ak
meni. buvo perskaitytas raš
tas. kuriame pažymėta, kad
esant re-publikos prezidentu p. prašomi aisilieiui Šiuo imtra-
,, , , . . , ! • • • J : L1THUANIAN CoNSULATE, 3C

Aleks. Saulgmskmi. niniiste-jpHrk imw. York ciry. n. y. 
riui piimininkui p. Vyt. Petru-j------- •-----------------------------------

! Ii ui ir

inąs visa tai -įduoti 
jei- įou kitik FTl^ąū.A5 
KeifiuBe užtrukti ir šoko 4-^¥1' 
denį. Tačiau-jftcąe 
matyt, greit prablaivėjo ir pra-. 
dėjo šauktas pagalbas, ir 
ačiū jūrininkams buvo išgę&iM 
tas. ‘ K9

Pranas Pocevičiųs kar^įMh. 
dainas dabar blaškosi raiestp- 
li^oninėj.

(“Lietuva”)

PAIEŠKOJIMAI

1 ■ Janušis. Jonus. Amerikon atvyko Ą 
11*14 metais ir apsigyveno Brooklyn. i 
X. Y. . 1
-1 Karpaviėius. Juozas, prieš dvyli- g 

k;j metų Lškelipvo Argentinon. >
:•>: šeitetys. jonas. Amerikon atVyka d 

l!*»9 metais ir tūlų laikų gyveno Dės 
Moines. lo'va. !S

4: iJinimis arba Ginistis. Aleksan- § 
dvas. atvyko Amerikon 1913 metais Ir 
ulą laikų gyvenęs Bridgeport. Conn. ' ?

5: Vasiliauskai, Jonas ir Kotryna,' į 
?.M4 metais gyvenę Piiiladelpliia, Pb- 4

Biednuomenei vargas su 
malūnu.

Kretinga. Kretingos miesto 
malūnas nenustato dienų mies
telėnams maldintis. Kada tik 
nueini miestietis, visuomet ran
di pilną malūną kaimiečių. 
Miesto varguomenė, vargai' 
negalais. bent , didžiau.'ioms 
šventėms, nusipirkus duonelės 
pūrelį už 5i) litų, turi dar ke- 
lia> dienas kankinti.', ko] su- 
simahlin.'i. Malūno savininkas 
turėtų pa.'igailėti vargdienių ir 
jiaskirti turgaus dienas mieste
lėnam?- maldintis. o kitomis die
nomis tarnauti ūkininkam.', 
■šiiao ,'Htvarkymu turėtų pasi
rūpinti miesto valdyba, bet juk 
n.f-2'i >ociaii<tmė vaidyba rūpin-

Degtinė vestuvėse gali laido
tuves padaryti.

Ktmtauė-iai (Telšių ap>kr.'j.

nojo brolis Stepas Lukšas puo
lė .-u jusliu ant >avo žmonos

Luksas išblaškė visus vestuvių 
svcC-ius ir muzikantu.-. laimi
kis rankos-.- turėjo kirvį, o jo 
brolL atb-nklą pfilĮ. Piršliui 
A. šmkui gerokai sukrovė. 
Paskiau rvvoliucionieriu.- St. 
davė su mitdu į A. Šimkaus lan-

Jis stiklu suMiiesro jam i kaktą.

man.

Kontrabanda.
Kretinga. Čia girtuoklybė 

sparčiai plėtojasi. Ir nenuos
tabu. nes degtinė nešama kon
trabandos keliu iš Palangos ir 
Būtingės, o iki ten vežama lai
vais iš Dancigo ar Olandijos. 
Tenka pastebėti nešikus, einan
čius vienus iŠ pajūrio, kitus į 
pajūri. Kiti nešikai, net užsi
maskavę paslėpę savo naštas 
linais. Sunku rasti Kretingos 
apsk. tokį kaimą, kuriame nesi- 
rastų slapta smuklė. Kadangi, 
blaivybės ar viešosios policijos 
maža, tad jie bijo tokius neši
kus paliesti: jie yra gerai ap
siginklavę. šiaip piliečiai bijo 
pranešti valdžiai ąpie varomus 
transportus degtinės, nes jiems 
grasinama atkeršijimu. Nega
na to. pradeila užpuldinėti ke
liu važiuojant rainius gyvento- 
jus. rav. važiuojant iš Darbūnn ji,J. „įjonul katalikiškom, 
į (/ru.'laukę buvo apiplėštą, Ka- 
lijos k-mo ūkininkė Kontrimie
nė ir užpulti Kumpikų k-mo pi
liečiai. Tokios padėties toliau 
kęsti nebegalima. Valdžia tu
ri kreipti Į tai dėmesio.

Socialistai nemoka miesto 
tvarkyti.

Kretinga. Miesto valdyba iŠ
do laba: įimta aplinkrašti

dalvvaujant banku, bir-;
. * ’ . . . . ikreditų įstaigų atsto-( 
])ašventinta> Lietuvos, 
namu kertinis akmuo. >

v ’ • -- • • i r 1rašte pasirase visi claly-
Po šių ce- 
kartu

vams 
Banko 
šiamv 
v a v u s i e j i i š k i 1 m ė s e.
remonijų tas raštas kartu su 
Lietuvos Banko popierinių ir 
metalinių pinigų pavyzdžiais iš
leistas Į skardinę tūtelę irpadę- 

. 1 ta.-i įdubimą kertiniameakme-‘Pdnai pritardamas ‘ ..... -1 ,... . |nv. Lzlieius įdubimą cemėn- 
isdėstvtam reikalui j ‘ . .2 ’ ■ , ,tu ir užvožus varine lentele, mi- 
■erbiam. jlvasiik.jos pjr„,Ininkas uMė.la-

vi>uomene> I ])ias pjrnią-į.Į plytą pradėjo sta- 
]s manęs Pra-|tymo darbą.

Po šių iškilmių visi dalyviai

<• liti;- už neatvykimą kvie- 
:ant >kirlu laiku Į valdybą. 
>i.' aplinkrašti' lyg rodytų, kad

ir pavyzdin-

) kitai}>: tarybos posė- 
]>rotookiai rašomi posė- 
;> jiasibaigii.-. netinkami 
imai pak‘-i<'iam.i. kai}) tai

Ą ninimo. .Vf’šmokaina už bu- 
tii'. kmą ir šviesą mie.'lo mo
kyti ir t., t. Draugai! ai'imin- 
kiine už. ką atidavėme rinkdami 
ii'ie>t<i 'Mvivabl y be savo balsus.

•i joms statyti ir užlaikyt

Vidurinė mokykla, 
rija. Kauno ap. Či; 
Mūrinė mokvkla.

JI
Aš, Man joną Kasrantinavičiutč, po 

įvyru Grigienė, paieškai; savo vyro Zig- H 
lino Grigo. Jis paeina iš Darželių kai- -ląS 
m o. Marei nkoniųparap. 14 metų atgal 
Jis išvažiavo į Argentiną ir nerašė nan 
ne vieuo laiško. Aš nežinau kur Jis 
ra dabar, bet man teko girdėti, kad Jsl 
i* karo laiku atvažiavo įtSuv. Vateti- kg 
■B Ir buk tai miręs didžiosios influen- A 
ct* Mantinio laiku. Bet tikrų žinių a- 
ple tai neturiu. Jis mane apleisdamas Sį&į 
paliko dideliam varge ir aš jau liyar- O 
;au J4 metų. Taigi brangus broliai ir jgj 
jesucės amerikiečiui malonėkit )naii jSį 
pranešt., jei kas žinote, apie maęos

Zigmų Grigų. Aš pagal išgalės 
teiksiu dovanų tam, kuris pirm ag pra- 
neš ir iš kalno tariu už tai ačiū- Pra- 
sau pranešti šiuo antrašu: JONAS 'js 
JASKELIAVIC’IA. 4 Bellevue Avenue, 
Jtontello, Mass. ;Įa9

Pavasarį žiemos pusnynai.
Besidžiaugiant ankstyvu pa
lša riu. žiema sumanė parody- 
savo Šposų. Štai sužinota. 

i<l tarp Skapiškio ir Suvai-

Paieškai! dėdės Kazimiero Strakaus- 7? 
ko. Girdėjau, gyveno Pittsbui^i, Pa. 
Gavau laiškų iš Lietuvos, kad JIs*i jau A 
miręs ir palikęs daug turto. Kas ŽIBO* 

apie jo likimų, malonėkite praaežtj 
kų busiu labai dėkinga. ®
JIEVA DAMUSEVICIUT® 'I

(Barauskienė) &
Tenni.s St.. Hudson, N. Y,

te

1(5

Pa ieškau jsavo sesers Kotrinos Riau- 1 
ba.. apie 33 metų amžiaus. 11 J
Amerikoj. Seniau syveno MTscensiu ? 
valstijoj. Kilusi iš Telšių miesto. Kas j 
žino apie jų, teksitės pranešti už j 
atlydinsiu. į

STEPONAS PUATAKIS ' j 
631 VVilkens St. Rochester, N. Y, J

Charakiri Lietuvoj
žiu “charakiri” japonai 

r> i „ ; < ..t, ’vadina nusižudvma įsipjauki ]os. Kaudonavarm. ■ i • .
!-• z. i i i.r/;,, p., Inant sau pilvą. Panašus atsi-dziails, ( -nklskes. Kokečių, i a-. '

n, ' ,.\im L- i-lm Įtikimas pasitaikė ir Kaune, nmniinerf. Faęzerelių n kitų. 1
m- v ’• „ •; i i; Kovo 12 d. 7 vai. rvto n^niina-M lesti'! !> notUOOll.'. gĄAenlO- 

įęi Jaięg. o pirkele.' mažos: ta
tai ir mokinių gyvenimą.' jo'C 
m-higieniškas. Pelkėtų Įsteig
ti mokiniams bendrabutis, kad 
ir išnuomavus iš gretimojo 
Mantanskynes dvaro rūmus. 
Nuo šių Tnok.'Io pietų pradžios 
mokykla susilaukė naujo kaj>e- 
liono kun. Sta.'iulio. energingo 
ir uolaus darbininko.

A* Mikola® KAMANBULIS, pndfatt 
ris-., pažįstamų, o ypač Baogg **r*pl- 
jos. Bukaačiišklų kaimo, Kimanftini], 
l’atinskų, Riba&auskų, atalliepti fino 
aatrašu: 28 Faron St, Mesteli*, Mmb-o 
nes apleidžiu Ameriką 16 bala*dfio i. p 
n. Lietuvoj laakysluo* Męa* 
Dauguose, Alytuj. Pivašiūnuose, 
ky, Dusmenyse, Žiežmariuose, AnMra- 1 
ry, Alovfij Ir kL (JUO)! J

22 Nr. ]>eiliu pcrsi-

Lietuviu spaudos bylos.

Paipškai savo pažįstamo Jš karlpo- f 
meknės laikų Juozo Burinske. kurs bū- .'į 
vfs sužeistas Frakcijoj. Sugrįžę* 
vpno Chlcaffoj. Paleskau teipgi Stanls- ^ 
Iofo Jagmino, turėjo saliūb< ant State .S 
St.. ('■iiicagoj. Antano Jaugello tūrtjo 
l”h in» z<>j barhernę. 
čia.ūžia atsišauktų.

MARTINAS 
283 Boltou St,

Noriu, kad kudgrėl- =

KNIčIUNAS :
So. Beston, Masfk JGinčo auka.

Vasario 12 d. vakarą Nemu
no krante tarp Kanto g-vės ir 
Aleksoto tiltų praeivius buvo 
sujaudinęs nepaprastas regi
ny.'. Nemuno vidury karts 
nuo karto iš vandens iškildavo 
kažkoks žmogus ir skeryčioda
mas rankomis nesavu balsu 
šaukė “ratuojeie” (.gelbėkit). 
Iš sekusių krante tą vaizdą nie
kas tačiau nesiryžo vargšui pa
gelbėti. neturėdami jokios ga
limybės tos pagalbos suteikti. 
Tik t ies Aleksoto tiltu jis buvo 
pastebėtas iš garlaivio jurinin
kų. kurie priplaukę valtimi vos 
gyvą jį ištraukė iš vandens.

Kaip paaiškėjo, išgelbėtas! 
Pranas PoceviČius pateko į Ne
muną laHai keistomis aplinky
bėmis. Gerai įkaušęs eidamas 
Nemuno krantu, ties Kauno 
g-ve jis susiginčijo su savo

Až. Karl-AKons Urbanavičių*, suims 
Konstantino ir Onos Urbanavičių, 
męs Mekkio dvare. Šiaulių apskr., Kao- A 
no rėd.. p:>ieškau savo OMės Jono 
hunuvičiuiis. gunaus Aleksandro ir ĮTo- 
licijos Urbanavičių. Šiaulių an0orn 
Kauno rčd. Jan 40 m. kaip Iš vaitavo |yS 
Ne v Yorkų. buvo ir Philadeiphlja^,' <-į|s 
dabar nežinia kur randasi. Kraftu flygĮ 
atsiliepti. Mano antrašas: LITgUA-O 
MA. Šiauliai Vilniaus gt No. 7&, 
ilfons Urbanavičius. Ja

nes

po -knndikas. J. šablonskaitė 
nubausta 7d auksinų piniginės 
pabaudos ir 7 auks. teisino iš
laidų; pinigu nesumokėjus už
dedamas areštas dviem savai-

taiko> teismas nagrinėjo “Liet. 
Kylu" redaktorė' J. šoblins- 
kaitės bylą, kuri jau kartą bu
vo paskirta, lik nebuvo nagri
nėjama. nes į teisiną nebuvo

Byla iškelta už.strąip^nį “Za 
uaszą i naszą wolpošč.” iš
spausdintą 38 numery, kur ran
dama netikrų ir kurstančių ži
nių skleidimas. Gynėjas pa-

i‘sain<’ kaiti.

Griaučiai medžio drevėje.
Kurinaičių k mas (Kretingos 

apsk.). Prii'Š karą l’<* žinios 
dingo pil. Aleksandras šikš
nius. kuris buvęs silpno proto, 
šim'i metais, nesant žiemos, 
liaunami' (sodybose medžiai- 

šių metų pradžioje Dingusio brolis, nuplovus savo 
sodyboje didelę išpuvusiu vidu
riu liępų. atrado žmogaus 

ant savo griančiM (kaulus); susiprasta,
HMm ' ~

Socialdemokratų “vadams” 
nesiseka.

Nors s. <1. ir žadėjo Kelmės 
L. I). F. skyrių ‘Sutrupinti.” 
betS matyt, 'kad'pAtys ųr^dkda 
“ truj*ėti.
nuvyko jų (s. d.) vadai į Kel
mės nuov. Policijos V-ko rašti
nę ir, užuot uVii

ąį • J . •_ '■ r. f <*;
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lietuvių kolonijose
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NEWARK, N. J.

D. K. S. 14-tos kuopos praneši
mas naujiems nariams.

^"Kadangi kovo mėnesi prie 
^fcuopos prisirašė 15 naujų nariu, 
'taigi pranešame tamstoms, kad 
j^popos susirinkimai yra laikomi 
-■šv. Jurgio dr-jos svetainėje, kiek
vieną mėnesi kas antrą pėtnyčią. 
Sekantis susirinkimas Įvyks balau- j 
d?.io 10-ią š. m. 8 v. vak. 
mi visi nariai dalyvauti, 
daug svarbiu reikalu aptarimui. 
Apart to, reikės išrinkti darbiuin-

las balam 
laiiiėje.

Ta i po-g

mokės ui r

uor

nuaus 
bus m

J. Sereika,

C. BROOKLYN, N. Y.

!>eria
kovo mė

vakaru
Kas duoti.

Apart šio vakarėlio; neperseniai ’rosiąs. Apsnūdusiu lietuvių, yra 
a lėtiniai lietuviai gavo progos pa- kelią rūšių: vieni nieko neveikia 

bet ir kitiems nekliudo, tai toki 
da nėra pragaištingi, "bet yra tokių, 
kurie nieko nepraktikuoja, bet ki
tu veikimą šmeižia, ignoruoja, ar
ba laisvamaniams tarnauja ir tar
nauja. kas yra kenksminga žmoni
jos ateičiai. Toki katalikai tai-tik
ri yra A'irbaliaus Alagdės. Toki 
katalikai gal buvo geri keli šimtai 
metu atgal, bet pasauliui sukali* 
ties, spaudai platinantis, Įvairioms 
moksląinėnis atgijam. tai jie tapo 
vien tik paabltintais grabais; jie 
prasižengia ir prasižengia prieš 
geresnę žmonijos ateiti ir mūsą

sigerėti gražiu koncertu, kuris Įvy
ko 22 kovo, surengtas vietinio‘šv. 
Cecilijos choro, pagerbimui yįet. 
klebono varduvių drenoj. Čia bu
vo atlikta daug gražiu ir iildomių 
muzikos ir dainų kavai kėliu. Pro- 
gramą pildė mokyklos vaikučiai ir 
jaiuiamečru choras. Dalį progra
mų išpildė pats vedėjas ir mokyto- 

_ Į jas gerb. V. Niekus, smuiką, sakso-
fouu ir klarnetu, kuriam akompo- 
navo A. Lukšiutė. Daug Įspūdžio 
publikai padarė viet. solistes: AI. 
Sargeliūtė, A. Auriuniiitė ir kitos.

m KŠinmgai užtraukė daug (lai
tai’.:. Didžiuma km.irer-

Tame vakare

jannametės mergaitės daug 
l/.io davė priaugančiam jau-

idamas 
><’• p r i o

m l sudaužei ? ” • Xibkąjus ■ pasi$> 
rė parodysiąs kaip sudaužęs. Pa
ėmęs lękŠ&ųbirirMą ssžųlš): ^Žiil- 
rėk, klebonas, šfai’ejjaJi pro durk 
kojos užkliuvo, tik burdinkst! su
klupau, o lėkštėms jau ir galas." 
Berodydamas ir-tas sumušė.

Mikas.

JUOKŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

DZŪKAS MKSTEIKIS

VIS NAUJA.
— Dvylika metu kaip nešioju 
-įnirę. o išrodo kaip nauja.
— Ar tai gali būti, kaip tai iš-

PATS KAIP VELNIAS.

pradėjo JĮ barti 
-— O TU. bedievi

. žton.e. aš gugas, o tu 
uulink mage bevelniu. nes 
ant savo kaklo kryželi ir

nebe-u-

bažnyčia. Jeigu kas norėdavp 
gauti sėdynę,, tai ateidavo va

| J POSĖDI§. ; <m.5 
t JL. D..K. S. Centro valdybos 
pQsėdi<Sus iitarninkę, luilan-. 
džio 7 <l„ 7:30 vai. vakare. 
‘‘Darbiųinkų” kainharjuose.

: —-—< Antrąd|eni laikėnįe tinkain§iu-: 
POVĄ BE UODEGOS. >*-.-■

Sveikas gyvas Jonai! Seniai 
besTmnTėni: girdėjau kad tu opi- 
vedei.

-— Tiesa — apsivedžiau.
— Ar džiaugiesi tuo t
— Ne labai.
■— Kodėl .'
— -Paėmiau p<>v<Į be uodegos.
— Ką tu niekus tauziji: Kamt 

matei moteriškę su uodega?
— .Mat negavau kraičio. .
— A-a-a, suprantu : tai tu nori- 

jai gauti kraiti, o ne draugę ly?

•< ^btoiputi pasivėlavus reikėdą^

siu vakarti visiems nariams. 
Tat-grmaiončkite visrsusirink- 
ti, nes Veikta pradėti stipriau 
$Ht4t$apie sėhnĄ4rl kituk 'ne-' 
pabaigtus organizacijos reika-

A. Vaisiauskas, pirm.

KIEK KVAILIŲ YRA 
SVIETE.

A ieną kartą gudruolis užkiai 
kvaili :

KARALIUS KALĖJIME
Prūsu karalius I-’ridrikas II u?

damas, ka." už ką uždarytas. Vi- 
teisinosi esą n<-ka'č-iaust. Tik vi
lias atsakė: Šviesiausias kai aha.

Ak 11; liad:;

yq per porą, .trejatą valandų 
stovėti.

sekifies labai liūdįii 
p&l&itinū ją dumtu Verbą se ;- 

peę t Msas- ketveri. |Į, n
ni^nfs žmonių Ijruvo jnlna b^ 
PyČia ii‘ bevei.lgvisi ėjo prie .šį; 
Korimui jos. Gi vakare, misiję 

'^^Ttirio^ dešimt valą>aęĮlų|^ 
burbų, užbaiginiųi h'uvo taiprpęi- 

' sikunšiis bažnyčia, kad ir jkiš 
sijudyti nebuvo galima. Teįb 
daug-.umoje matėsi daug ir tų 
žmonių, kurie yra gerokai kei-

KIAUŠINIŲ BALIUS.
Gavėnia jau baigiasi. .Mar

gučiu sezonas artinasi. Pradė
kime visi margučius Įvairiomis 
spalvomis dažyti ir rengkimės 
prie gražiausios povelykės iš
kilmės — Darbininką rengia
mo Kiaušiniu baliaus. Šis na- 
vatnasai balius bus pirmą su
katų po Velykų, balandžio 18d..

SANDARIEČIŲ PEŠTYNĖS.
Praeitos subatos vakare, ka

da katalikai bažnyčioje misiją 
Klausė, tai mūsų kaikurie ” ap- 
"išviete" ir veiklūs sandarie-

dijo ir susipešė.

gaivūs. Labiausia nukentėję i 
5fo:’.eju> ir rodos Vinkevičius. į

JMališkiau apie misija.", t i 
kiti, parašys kas nors kitas.

Dalyvavęs.

FEDERACIJOS SUVAŽIA
VIMAS.

Naujos Kataliku

rimas įvyko sekmadieny, bat. 
b. parapijas svetainėjy. So. 
Bostone. Delegatų iš įvairiu 
kolonijų buvo apie penkesde- 
šimt. Susirinkime apart kitu 
dalyvavo ir kun. B. Bumšas. 
kuris bendrais ruožai." nupA'šū 
l-'edera<'ijo"’."tovj. didybe, svar
bą. galę ir naudą. \'isu> pa- 

.keltus klausimus atstovai "var
., . _ ;ste mbai gyvai ir snm||<m.ems- 

i kur net ir perdaug, 
buvo vietomi." Šiokių to
li." Įpratimų, neaiškumu,

. .v, . • . _ p-' L mi pabaigai vi>kas pasida-uone v!"i."kai tapo iizm'urvtos. ( _ . • v. . . . ,, ... , • : re Kiiograziausiai—visuose do-antram uriimpna' ‘ ‘ '

PAVASARIO BARBENAI
GRAŽI ŪKE (furnia) ąpie 1Q aąy- 

lią nub Bąs^ono^ §t) ahriy jjeros: ženk-s, 
7 kambarių $nunh>, sa imprdypjnenteis 
ir elektriką,’ katės, dai-žiuės,t-'/vi3tInln- 
k,at ir jyaniūžhrs, ritei bmllnkai geriiiv- 
siame pataisyme, prečč s4,7“>0, Ir tik 
$1.200 įnešti.'

15111 riT'TI PARDUOTA $14 SĄ- 
VALTk 2 najn.ii. šeimynos po 4 kam- 
barhis- kirtimi ir didelė ba r nė.. i,y ku
rios žalimu padaryti sudėjimo vieta ar
ba garmižiij, imrankiaiisioj vietoj ,S<>. 
Bostone, prekė S5.3OO.

A. ITAS
•”■*>1 )V. Bruatlmųvi- .So. Phm<i<h). Mass.

’montello, mass.
Kad‘imt jau oras nriidmbl atkilti, va.l 

nžlo iečių visus M.miello lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyt i iv pasivaišinti se^ 
šalta koše (.ico-ereani i. Ta;ip->ri užlai
kau visokių kilti drnbnų daiktų. I’rf<‘ 
to tariu priminti, kad tai vienatinė lie
tuviška krautuvė, kurioj unlite gmtti 
\ isokių reliuišikų ijisiktų imsipirkt:. .? 
\ pač turiu labai gražių ir pigių nuildak- 
:vuiu Iš l.ietiiVos.

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames' St., Montello, Mass.

GREITAM PARDAVIMUI
Parsiduoda du kampiniai lotai laba: 

pigiai, labai gražioj vietoj: suvesta vi
sos reikalingos triubos. kaip tai : van
dens. gas’o. Pardavimo priežastis -- 
apsigyvenau kitam mieste. Lotai ran- 
įlas; Lindem N. .1. Loti: nunieriai TOS 
ir 7bft. Kreipkitės pas K. LAPINSKAS. 
IIGLENON AVENTE. VIT'rSEIELD 
MASS.

JONAS JANUŠKA
LJETI VIS PENT( IRU S 

...opieruoto.Ris ir kitokio :>amg it. 
OO ::i 1SJ :.o K i'ctšpk: t ė< : 7. i Me!*>'i
s:.. So. Bos.o::. M:."".

tintas. Bais veikalas vra aukštos )I pavvuus net 
prasmės ir dideles moraics vertės. . ... ...kai a!i kisKas 
kuriame/vaizduo iama narsi kri- .’ .. . plraug’.’ii veikščionijos su pagonija Kova. Pa- ’ 
stebėtina, kad minėto veikalo ]c- 
šėjos-akrorčs atliko savo roles la- 
by"puikiai. Ypač parodė daug ne. 
paprasto gabumo rolėse — Klodi- 
jos, Rebekos, Leaos, Afros, Pišpi- 
tienės, Ciesorienės Agripinos ir 
Rubijos. Vaidehičiu rolėse šiek 
tiek trūko gestikuliacijos, dvasių 
rolės atlikta i,--gi labai gabiai. At
sižvelgiant Į tai. kad visos lošėjos 
yra čia gimę, vienok ją kalba sr 
maža išimtimi, labai aiški ir tai
syklinga. Negalima praleisti ne
pastebėjus. kad pati scena ir io 
sėjų aprčdalai labai gabiai ir rū 
pestingai vaizduoja aną laikt 
dvasią, kurią pats veikalas pri
mena. Todėl šiuo žvilgsniu šis per 
statymas tgii viršyja tą 
kalą statytą pereitą mč 
Švč. Apreiškimo 
bė jums jaunos im-gėiil"- 
ypač mokytojai — 
naiviutei. s 
tangomis i

ai jnmiainečių. p jaunų su- 
i'.’.ją jie duoda nuo mažens 
dalyvauti veikimuose rim- 
pasilinksmimniuosc ir tt.

Koresp. Auka.

io. bet
uip vciiiias.

MERGAITĖ SĖJA RUBLIUS

t uoli' 
čia i

T iiojat4s..m

GERAS GEŠEFTAS.

ateina pas žydų miiionieri.
Zinai :<ą. as tau garnį

>11- .'

Rep

MISIJOS PASIBAIGĖ.

;sitis vienybės karštis ir bėgai i- 
.nis noras dirbti tautai ir bažnv.

iiaiiio lyg nenorėjo vienas nuo 
kito atsiskirti — troško kuoil- 

šeimyno- 
mintimis 
sesuo su

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadvvay, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vai

BOSTON’9 DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI 

ŠV. JONO EV~BL, PAŠELP 

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRASAI.

Pirmininkas — M. Zoba.
53S E. Seventh St., So. Boston, M^ss. 
Telepheoe .Soutfc Bostaa liylb—J.

Vice-Plnniaiakas — .T. Petrauskas.
250 Gold St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — .T. Glineckis,
3 Tbomas Pk., S’o. Boston, Mass 

Eiti. Rištlninkas -- M. šeikis.
40 Mariae Road, So. Boston, Maae.^ 

K.'sierins — A. N'andžiunas,
885 E. Broadvray. So. Bastos. Mass. 

Tvm-kdarys — J. ZnikiS,
7 IVinfield St.. So. Boston, Mass.

Draugija laJke susirinkimus kas tre
čią nedėldieni. kiekvieno mėnesio, 2 rq 
valandą po pietų, parapijos salėj. 4S2 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė.
203 W. 3-rd St., So- Boston. Mass. 

Vre-Pirm. — A. .Tanušonienė,
1426 Columbia Rd_, So. Boston. MasA 

rot. Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St., So. Boston. Mass.

'in. Ra§t — .1. Keys.
115 G Street, So. Boston. Mass. 

žd. — O. Staniulintė,
W5 6-th St.. So. Boston, Mass. 

’rfirkdarė — O. Mizgirdienė.
1K4 6-th St,, So. Boston, Mass. 

>ra ngijos reikalais kreipkitėš visados J 
protokolu raštininkę. Draugija laiko 
sa vo susirinkimas kas antrą utamln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vikare.

I parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

Į tV. KAZIMIERO K. K. DB-JOB 
VALDYBOS ANTRAJAI

Pirmininkas — J. JaroSa,
562 E. 6-th St„ So. Boston, Masa 

Vlce pirm. — J. GrnMnskas,
157 M Street, So. Boston. Mn«» 

Prut. Raitininkas — A. Janužooia,
1426 Coiumbla Rd., S. Boston, ’ 

FlnlnsŲ BaSrininkas — & KBFkta
8 Hatch Street, So. Boston, Ma*. 

Iždininkas — L, §vag#dy>,
111 Boirea ft, So. Boato*. Kam 

Tvtrkdarys — P. Lanėka,
395 E. Fiftii St, So. Boston, M&m. 

Drangljos reikalai* kreipkitės v)m» 
d*s j protokolą raitininką.

Dramtija saro snairnklinus laiko 2-n 
nedėldienl kiekvieno mėnesio 1-mą vaL 
po pietą parapijos aaltjo. Stavantb

laikytosios misijos, nuo kovo i ginusiai būti vienoje 
j iki bai. 5 (i. buvo labai reikš- ]<*: kalbėlis, dalytis

n-ingos ir begalo svarbios. Jas . kaip brolis su broliu.
laikė Tėvai Marijonai: kum V. seseria.
Kulikauskas ir kun’. B. Bumšas. Smiilkmeniškiau apie
Nuo pradžios iki paabigai. važiavimą parašysiu 
kiekvieną vakarą, žmonių bū- •‘Darbininko" numery,
davo pilnų pilniausia didelė Reporteris.Pinigą

to

NAUJANYBĖ!NAUJANYBĖ1

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centu

AMSTERDAM, N. Y.

“DARBININKAS”

South Boston, Mass.366 West Broadway

mis
: a i 11 r

si ."11- 
kitan-

biru 
susiri

&

juokauti. Kartą rašo laišką. Duk-

Platai, tu savo ditkterei 
i 10 miliniui kraičio. b 
manęs. _\š paimsiu ją i: 

ijor.ais.

ioi'.r.j\;. klausia : tėte, iš 
tsako:

Atvirutės yra daugelio rūšių: tūlas puošia Nemuno. 
Šešupės ir kitų Lietuvos gražių vietų vaizdai. Kitos 
si paveikslais mūsų garsių veikėjų, dar kitos su pa
veikslais mūsų šaunios kariuomenes ir d. k.

CLEVELAND, OHIO.

Kimu

Netike patarimai

So. Boston

LIETUVE IR LATVE

RESTORANE

Kad yra praktikuojantis 
katalikas

Į Tel. So. Boston 0825 i
LIBTUVIS DANTISTAS I

DR. M. V. CASPEi ’ 
j I (KASPARAVIČIUS) I | j 1 425 Broadway, South Bestoj |į i

KLEBONO LIOKAJUS.
ar*a pas kleboną L«vn balinu.

Liokoju* kaž kaip sudaužė glčhį

pasisekimu 
nime. (' B’ 
toje pa pra 
daugiau" 
jie lavina mūs:;, p 
kia širdžiai da'uir

pirmuju k 
hijolė." :• 
7-niii andi 
pavyko, 
mals pa.io-j 
Gerb. V. \ i 
ro gražiom i- 
jo ir padai!

Lošime d; 
A. Stokna. 
kauskaitė. 

. škevičiutė. 
’ helis. St. šiaveikis. A

Dirsius. J. Kazlauskas 
taitis. Pertraukose gi 
m&vo maži vaikučiai: 

;*• džiptė, J. Žiugžda. <» 
i 1? ir kiti

etan

Ten buvęs

nišai 
kia ti

NE KIEKVIENAM VAISTAS 
PADEDA.

TeL So. Boston 27^ 

J. MACDONELL, M. 0. 
GaKma tutilcalbiU ir HeiuvUkaf 

OTI8O valandos: Rytais iki 9 vtl 
Po pietą nno 1-4 
Vakarais nuoC—< 

5M E. Broadway, So. Bostot

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIG?
vai. 8 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet

7 Iki f
389 Broadway,

Tel. 3o. Boston 2831.

ralandot : į .
nuo 9 Iki J2:00 ryte Ir nuo 1:30 F
Iki 5 Ir nno 6 :<X) iki 8 v»l. vatam. į: i 
Ofisą; nždaryta? 5rnbn»o« rak»r«li * i 
Ir nedSldieniai*. J

T»L Erockton 5112—M

(GUMAUSKAS)

705 Mala St., Mostelio, Mau 
(Kampan Broad Street)

Tel. S. R. W

DR. J. c. un

772 EAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI IŠ LIETUVOS.

Vfbkn* jau netoli! Tr vėl mes rašysime savo myli
miems draugams ir gjeninėms sveikinimus ir linkėji
mus. sulaukusiems taip brangios krikšiouims šven
te*. Mes valandėlei užmiršime save ir stengsime-" 
radarvti kitus linksmesniais ir laimingesniais. Tams
tos širdingi "veikinimai bus daug reikšmingesni ir 
Ainosni įspūdi padalys, jei bus parašyti ant tokios 
ai vi rities, kurios vaizdas gaivins justi draugo be; 
draugės ]>atrijotinius jausmus.

N>atįdėliokite, užsakymus siųskite timjaus, kad laiku 
gautumėte. Su užsakymu siųskite ir pinigus. Gili- 
!?R "insti ir pašfaženkliai." (stempomi>)

PERSIKĖLĖ Į N A U JĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GtAMMtfS

Suteikia jeriausi paskutini patarnavimą, tddėl verta pas ji 
kreiptis.

820 Ė. 6-th St., So. Boston Mass. Tėl. S. B. 0183-W.

D L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMINTNKAS — V. Zalfeckas, 
514 E. Broadvray. So. Boston, Mas*. 
KR-PFRlf. — PovUas Roką.
95 C Street. So. Boston. Mass.

PROT. RAšT. — Antanas Macejunns 
450 E. Seventh St.. So. Boston. Maste 
IK. RAST. — Juozapas VlnkevIiPua 
9OCi E. Broadvniy. So. Boston. Mas*. 
A SIEKIUS — Aadr. Zalieckas, 
fili E. Fifth St.. So. Boston, Moša. 

1ARŠALKA—Kazimieras Mlkalllonls.
90C E. Brnadtra.v, So. Boston, Masa. 
D. Lt Kefstočio DrnturUa talko xa- 

o mčaesĮnins tmstrlnlĮLmut kas pirma 
edėidienį kiekviena po nnm.
M 
,:8n

fįius
‘TO*




