
KAINA 5 CENT.ANTRADIENIS, SAUSIO-JANU

nori

ŠAUDĖ I STREIKIERIUS

tuvos gyventojus

Lietuvą i;

žuanas. moterų širdžių

NUBAUDĖ UŽ PARDAVI 
NĖJIMA UOTE RIJO S 

TIKIETŲ

Misija Nauj. Anglijoj Prasidės 
Sausio 29 d., 1928

DARBININKŲ SU PRAMO 
NININKAIS KONFE

RENCIJA

KINIEČIAI GAUNA GINK 
LŲ IŠ ČEKOSLOVA- 

‘ KIJOS .

OSSINING. N. Y.—Sau- 
šio 13 d. Ruth Snyder ir 
Henry Judd Gray tapo nu-

SUDAUŽĖ LENINO 
BUSTĄ

BRUSSELS.—Sausio 13 
d. Belgijos-Rusų Tarptauti
nių Reikalu Lyga atidarė 
parodą. Parodoje buvo iš
statyta bolševikų lyderių 
bustai ir paveikslai. Sako, 
kad susidarę apie 50 jau
nuolių sudaužė T/enino ir ki- 
hj komunistų būstus ir su
plėšė paveikslus. *

LONDONAS.—Sausio 14 
d. čia prasidėjo darbininkų 
su pramonininkais, konfe
rencija. Norima prašalinti 
visokius nesusipratimus dar

ia. Sako: “Su 
sveikina, o su 
Čia matyt no- 
susišaudvmus

Komisija

BERLYNAS.—Lenkų ži
nių agentūra praneša, kad 
Varšuvos valdžia, pasiuntė į 
Kauną speciali pasiunti n* 
su nota. Kviečia Lietuvą 
pradėti taikos derybas Ry-

WASHINGTON, D. C.-~ 
Sausio 13 d. Prez. Coolidge 
išvyko Į Havaną, Kubos sa
loti, dalyvauti Pan-Amer- 
ican kongrese.! Pirmadieny, 
sausio 16 d. prez. Coolidge 
atidarius kongresą, pasakė 
prakalbą. Kai kas Ameri
kos dalvvavimą šiame kon
grese pajunk 
viena ranka 
kita šaudo.’’ 
ri priminti 
Nikaragua.

EINA NUO 1915 METŲ.

Nfra to kampelio, kad ne

būt kryželio. .. < • •

bininku su darbdaviais ir 
sudaryti tamprius ryšius. 
Pradžia gera, bet ar”kas iš 
to išeią tąi klausimas.

Westfield.
i

PREZ. COOLIDGE HAVA 
NOJE

mito lenkų sargybos būstinei
- ę ’ * - »

Kcletaįisuleisti, pj

jjialsint i.

KAUNAS. Gruodžio 11 
d. Įsiveržusių iš okupuotos 
Lietuvos trijų banditų buvo 
užpultas mūsų pusėj, Vilka
viškio apsk.,Paširvinčio kai
mo gyventojas Skorapskis 
Pronas. Kaip paaiškėjo iš 
vietoj padarytos kvotos, tą 
dieną apie 11 vai. vak. Sko- 
rupški iš . miego prikėlė 
smarkus bildesys į langą. 
JPriėjęs prie lango, Skorups- 
kis pamate* šautuvais 
Apginkluotus vyrus, iš kuriu 
pažibo Raga^insk^Joitą^į 

’ venanti lenkų pusėj Stankū
nų kaime. Ragažinskas pa
reikalavo atidaryti , duris?& 
Įsileisti i butą, priešingu atx 
veju -grasindamas nušauti. 
Šeimininkui duris atidaryti 
atsisakius, visi trys iš revol
verių ir šautu vii pradėjo 
šaudyti ir, pašaudę nubėgo 
atgal už demarkacijos linr-

drausti vieną karininką, 
kurs palaikė perdaug arti
mus santykius su . žmoną, o 
viena liudininkė pavadino ją 
tijęmi^rardu — ištvirkėlė. 
AĄras be galo mylėjo žmo
na ir daug jai dovanojo, ant 

atsiprašinėjo- josz .
darbininkės jis išvedė Ro- 
manienę i aukštesne visuo
menę, ji buvo pertekusi, tu- 

-*• rėjo -ištaigingą gyvenimą. 
Bet žmona lyg aukso žu vėlė, 
ris -nepatenkinta, vis dau
giau norėjo. Romanas per
gyveno baisią tragediją — 
išleido mvlimą. sūnų vieną 
patį i okeaną. Ne “Dievo 
palaiminimo ieškoti” kruvi
nam darbui ėjo jis į bažny
čią, o greičiau sudėti pasku
tinę maldą. Du revolveriu 
jis tikriausia pasiėmė ne ką 

A kitą, "bet pats save nuteisti 
ir nubausti norėdamas. Tuo 

Y ^momentu pasitaikė Brun- 
dza, kilo impulsyvis >veiks- 
mas ir sau skirtą kulką pa
leido į šeimos ardytoją. Sa- 

\ - vo kančiomis Romanas jau 
yra išpirkęs nusidėjimą. Jei 

j£. teismas ji pasmerks, '“tuomi
• bus atidaromos svetimiems

šeimynos pabijos, nes ginan~ 
tieji savo teises baudžiami. 
Trys aukos yra toje byloje 
—velionis Dr. Brundza, Ro- 

Y’ manas patekęs Į kaltinamų
jų suolą ir trecioji nekalta 
aukas—mažasis Jonelis kurs

■ ’ IX. -L- liko be auklėtojo. Vardan 
šeimos neliečiamybės ir to 

G našlaičo gynėjas prašo Ro- 
mana išteisinti.

|į' L]?o kalbės' Sčesnulevičiųš^os?... Perbėgę deriiaTkąėijos 
•1 . apstoja keli kunigai Ifc spau- būdami 300 metrų

jam tankų

A'

žudyt i Sing < Šlife ’ kale jgn« 
už nužudymą^Atierto Sny 
deri o. Ruth ^Swder Jui v< 
liuterė.. Kūdmetfeeisrnas j? 
nuteisė mirties j
susirūpino savo sfelo^reika 

jimo kapelionu priėmė kata 
likų tikėjmią.

r , '.L *
vaftoįauj ant dainuos “Darbininko” metinia- 
e;,Btoadway, So. Boston’e. šis choras turi 
ifce^,3rarie išpildys žymiausią dali programo. 
ainuos per radio, Bostone. Tad patartina atei- 
iškdfenereiketu abejoti apie šio choro gerumą.

29 dk sausio, Nashua. N. 
H., 2:30 po, pietų.

31 d. sausio, Lavrenee, 
Mass., 7:30 vakare.

r 1 d. vasario. Lowell. 
Mass., 7:30 vakare.— — v

2 d. Montello, Mass., .7:30 
vakare.

5 d. vasario Brighton. 
Mass., 2-rą vai. po pietų. *

5 d. vasario, !
Mass., vakare.--------------------

7 d. sausio. Cambridge, 
Mass., 7:30 vakare.

9 d. vasario. Nonvood, 
Mdss., 7:30 vakare.

11 dieną vasario. Hudson, 
Mass., 7:30 vakare.
. 12 d. vasario, AVorcester,
Mass.

13 d. vasario, Atbol, Mass., 
vakare.

14 d. vasario 
Mass., vakare.

16 d. vasario. Springfiėld, 
Mass., vakare. <

l f

Nuoširdžiai prašome- ger
biamų klebonų irjsąjungįečių 
čia minėtose dienose sureng
ti viešniai iš Lietuvos pra
kalbas. Jeigu e jei svarbių 
priežasčių nebūtą diena pa- 
logi, jai prašome tuoj pra
nešti komisijai bi gal bus ga- 
lipia pakeisti dienas.

Prašome kreiptis šiuo ad-. 
resu: O.A. Jaifeienė, 1428

Lenkai, kaip jau buvo, m / 
nešta. Vilniaus klausimo 
nenori svarstyti, o tik nori 
padaryti susisiekimus paš
tu, telegrapais ir gelžkeliais.

Lietuva greičiausia nenu
sileis ir reikalaus Vilniaus. 
Be to. Lietuva nelabai nori

sugavo porą pardavinėjant 
išlaimėjimo tikiętus. Jiedu 
pardavinėjo tikiętus, kad 
nurinktais piuigais sušelpus 
vargšes našles ir našlaičius. 
Šios valstijos Įstatymai 
draudžia pardavinėti išlai- 

pį niėjimo tikiętus. ir todėl su- 
laužusius ši Įstatymą, teisė- 
. as Sonborn nubaudė pini
gine bausme: vieną $50.09. 
o kitą $25.

dar keletą šūvių paleido i du 
netoliese buvusius mūsų 
sargybinius.

Be Ragažinsko, kituos, 
dviejuos užpuolikuos pažin
ti Mačiulis Petras ir Redze- 
vičiuš Anfanas, taip pat iŠ 
•Stankūno kaimo. Ragažins
kas gyvena pas ūkininką 
Mališką, tam pačiam bute, 
kur ir lenkų pasienio sargy
ba. Ragažinskas anksčiau 
gyveno Pasiryinčių kaime,

Du nušauti; keltas
—sužeista- — ------

WALSENBURG, Colo.— 
Čia tebest reiklioj a mainie- 
riai, kuriems vadovauja ai- 
doblistai. Kompanijos rna- 

So. Boston/lyt ant žūt mūt pasiryžo 
streiką sugauti, o aidoblis- 
tai sukurstė darbininkus ne
pasiduoti. Valstijos ginkluo
ta milicija saugo kasyklas ir 
patruliuoja miesto gatvėmis. 
Štai sausio 13 d. Įvyko kru
vina kova. Policija paleido 
kulkosvaidžius Į šimtus dar
bininkų. Du ant vietos nu
šovė, o keletą sunkiai sužei
dė. Taip tai darbininkams 
priseina kovoti už būvį.

1800 BE NAMU POTVINIO 
VIETOSE

LONDONAS. — Praneša, 
kad išsiliejus Thames upei 
1800 -moterų ir vaikų neteko 
pastogės. Audringas vanduo 
nung 
kaip visur, taip ir čia, nu
kentėjo biednuomenė. ' Ap
skaitoma. kad 50,000 žmonių 
būtinai reikalingi pašelpos.

U su Lietuva

STENBENVTLLE, Ohio, 
— Trys šimtai unijisfij ir 
neunijistij maimerių sušk 
mušė. Muštmffii kilo dėlto, 
kad neunijisfai užėmė 4ręi-

“Negeisk moteries artimo 
' tavo!“ ■

- : TA?
v Gynėjas advokatas Ščes-
> nulevičius pradeda iš devin- 

3’ ; to Dievo Įsakymo, kurs 
'y „Į kreiptas prieš svėlimoteria- 

Šeimynos gabi ja — 
? valstybės pagrindas, o Įsta- 
i“. tymai už svetimavimą žino 

vos nedidelę bausmę. Ne- 
- -'smerkia šeimynos ardymo ir 

; . dabartinės visuomenės pa-
į įpročiai. JCai vaikas išardo 
/, ^paukščio lizdą tėvai j Į ba^-a, 
7- - ■

Ibmas herojumi. Nėra šei
mynos supratimo auklėjimo 

„vį? jaunojoj kartoj. Rūpinama- 
,! si saūgoti gyvulius, o šeimos 

į*’ apsaugojimo draugijos nėra, 
y^j^usidaro aplinkybės,’ kurios 

pati nukentėjusi būti 
;3avo likimo spreh- 

deju. Čia stengiamasi jau- 
SolgSp^JtalHnamąji, o žmonos 

nesmerkia. Gęn. Žu- 
karkas patvirtino įrodymą,

Londonas.—Praneša, kad 
Čekoslovakija gamina - if 
siunčia ginklus ir amuniciją 
Kinijon. per Vokietiją ir kuojančių^ ūnijistų 

ęolu-mbia.Road,4>onth 'Vokietijos valdžiai žinant ’
Sakb, kad toks elgesys dfdi«
na naminį karą.

SCHENECTADY, 
—- Sausio 13 d. Genešf 
Electric kompanijos labor 
t ori joj buvo padaryta pi 
mas bandymas su televizij 
aparatd rodyti per radio^i 
veikslus.

Bandymas pavyko. P

per radio ne tik ka$ gip< 
jo, bet ir matė kas daim 
ja, kalba arba ka kitą veil 

Taigi neužilgo žmonėse 
dėdami namuose ne .1 
klausys, gražių dainiųmU 
kos ir t. t% bet galės- iriai 
dainininką, muziką ir v 
dintoją.

Televizijos išradėjas y 
Alexanderson; švedas, y 
minėtos kompanijos inžiri 
rius.. ~ 7: r-

'• >

LIETUVA NUKIRTO GE1 
ŽINKELĮ TARP KAUNI 

IR VILNIAUS
• RYGA

dalį gęlcžipkelioxlii^os ta 
Kauno ir Vilniaus. k Sal 
kad bėgini reikalingi m 
jam gėiėžinkęliui j 
dą? . Tufe XieMvoriĮO 
suerzinę'? tie' tik’ leriktiąyl 

ir latriuš.
krašo, feul toks žingsnis^ 
•kia p;ykelbimą ekonoiB 

karą *K-. jO

. SUSALO 70 ŽMONIŲ

Ivj sušalo 70 žmonių.
i ■

dieny, sauiso 13 d. Įvyko jHeenęy, L 
mūsų tautiečio Sharkey-Žu-įir Risk o. ' 
kausko kumštynės su Tom statė su 1 
Heeney. ne v. Dab<

Publikos buvo apie 20.00().\ nenkius iš 
Kumštvnės buvo iŠ 12 risrit^pask- 

roundų.. Prieš kumštynes statyti su 
didžiuma stovėjo-už Shar- Dar mal 
key. . hėy ndaiir

Šios kiunŠtvnės nebuvo ekspertu ii 
'taip žiaurios kaip kitados, ra pasako, 
nes nė vienas nepraliejo męjo kumš 
kraujo. Abu išlaikė 12 romi- kirčiais, -rf 
du. kaip buvo sutaria. Kum- “Sharkey’ 
štynių ekspertai pripažįsta 9 night pr< 
rounds Sharkev. Bet kum- Dempsev 1 
štynių teisėjai ir referee ne- Teisėjai 
žiūrint ka ekspertai sako, 
nusprendė, kad šios kumšty
nės išėjo “dra\v.” Reiškia Sharkev 
nė vienas nė kitas nelaimė- nes spreiK 
jo. Matyt, kad kumštynių Pasibaigu: 
“tnistas’Y yra nusistatęs nas teisėja 
Sharkev neprileisti prie key, kitas 
čampiono. Publika pasi pik- čias, kad 
tino teisėjų nuosprendžiu Denning 1

Kumštynių - pi-e>jnoteris sej^. Taij
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DIENOSesama atgabentos js Vilniaus

v •

teiti

VILNIUS. Vilniaus ar
kivyskupas lenkas Jalbži-

tesnį autobusii >susisi^kmią. 
Kenkęs koneesiji ribaigiasi

įjt -2 N r. Cr. t.rws„ri,t Mvk„h,
. , ii”"“" "

kontrabandos keta puiur k„ris nušvi(.tf Vjjako4£
vvtn^t 11 to L’IIT’VV ■VlllT'kl T»_ « A

žiškij padarytino paskaitą.

BUS UŽDARYTOS KAUNO 
------- 1 KAPINĖS

■

neturėsi
Produktu P- tortam! Co, Ut*l76Q

taiveinės, norėdamas juos 
• sušelpti.

— Miestui jau 
c*?vo reta pa-f 

šauly konke. Laikas tą įmo
nę visai panaikinti ir laiki
nai, kol bus Įvestas elektros

to laiko nebeitaanoma. To-, 
dėl miesto valdybą pradėjo 
sir arklių tramvajaus konce- 
sininkais p. M'. Yčų; Švarcu

NEDARBAS AUGA ,
Pereitą ’ savaitę Vilniaus

AIŠKINK MAN

AUDOS ATSTOVŲ 
"pasitarimas 
[J^tAS.—Gruodžio 12 

užsienių i-eikalų niiniste- 
yko ministerijos ini- 

wa sukviestas žumalis-
ų pasitarimas. Buvo' tarta- 

’si/del spaudos dalyvavimo 
nvos dešimties metų ne-

■ priklausomybės sukaktuvė- 
Susirinko kone visų 

Kaune išeinančių laikraščių 
Lovai.

Sukaktu viii programai,
t tas liečia spaudą, nu-

" tapo išrinkta trijųĮp»ni'llklinė bažiųjia bus t-ik- 
ir žmonių komisija, kurion į- 
riejo-Eltos direktorius p. Ja- 

kobas, rašytojas ir redakto- 
v iius p. Kirša ir d r. Puric- 
^kjs. _ Po to spaudos atstovai

darė įvairius pasiūlymus kai
* dėl jpačios programos. Bu
vo pasiūlyta išleisti bent, 
trys leidiniai, du apie spau
dą ir vieną — dešimties me
tų politikos gyvenimo ap 
žvalgą, parašytą tų pačių as-

, kuriems teko mūši, 
politikai daugiausia vądo- 

y vaūti. Šituos sumanymus ga
lutinai apsvarstys komisija. 
Buvo taipogi- pasiūlyta ir 
nutarta, kad sukaktuvių 

/-apeiginę dali kiek galima su
koncentruoti 16 vasario dio-

i Į 15 g_eg.
Pagaliau buvo iškelta 

ri klausimas spaudos visuoti 
Irinos organizacijos, kuri ap

ipiltų visų pakraipų ir kal- 
. Imi Lietuvos laikraščius. Dr.

Purickis pranešė, kad dabar 
utL_AJAeUn;Qs Rašyto j ų 

••ir Žurnalistų Sąjunga*’ ruo- 
jg šia reorganizacijoagplaną ta 

kriptimi, kad iš jos padary- 
±i vien tik žurnalistii sąjun 

' gą, apimančią visą spaudą, 
ągrįsta daugiau ekonomi- 

/ niais ir bendrai žurnalisti- 
nėš etikos pamatais, šitas 
pranešimas priimta dėmesin 
ir nutarta sukyiesti apie 
sausio 20 (T~nsos Liėtuvos 

V .Spaudos organizacinę konfe- 
-renciją. Buvo kalbėta apie 
spaudossol i darumo ir eti
kos reikalą. Pasitarimai už.- 
čme kelias valandas bet rei- 

\kia laukti, kad jie bus vai- 
sangi, ypač jei pavyktų su

kri, karti organizaciją, kokias 
—matome viliu užsieniuose ir 

kokios pas mus dar nėra.
' ------- - <

NEPAPRASTĄS SVEČIAS
MINEIKIAT (Klaipėdos 

kr.) Mūsų giraitėje prieš 
trumpą ląiką apsigyveno el
nias, pataitė labai drąsi, nes 
eina pas netoli gyvenančius 
■’kininkus ir jiešioja šienais 
i^ūgių. Tb ie žvėries, kuris* 
yra sulyg arklio didumo, 

y galima prisiartinti ligi ke
liolikos žinkshių. Seni žmo
nės .^sakoja. 
ženkpūšafto!
mos.

KUR BUS STATOMA PRISI- 
t KĖLIMO BAŽNYČIA1;

" Premijoms paskirta 12,000 
litų •

Paminklinei Prisikėlimo 
bažnyčiai statyti Kaune 
Vykdomojo Komiteto posė
dy. įvykusiame* gruodžio 
mėn. 14 dieną nutarta kreip
tis Į Kauno Miesto Valdybą, 
prašant minėtai bažnyčiai 
skirti aikštę, kuri yra Auš
ros tako-ir Žemaičių gatvės 
kampe*. Tenai pastatytoji

r MAS KABININKŲ - 
; RAMOVĖJE

Lietuvos istoriko Alberto 
Vijuko-Kojalavičiaus - 25U 
metų nuo mirimo dieųos su
kaktuvių minėjimas Mūri
ninkų Ramovėje įvyko p. m. 
gruodžio mėn. 7 dieną 8 vai. 
vakarą. Šį minėj imą suruo
šė Vijuko-Kojalavičiaus Ju
biliejaus Komitetas ir Kari- 
ninku Ramovė. - .

Minėjimo pi-ezidiuipą’ su
darė šio Jubi 1 k’.Įaus Komi
teto pinnijiiiikas ĮCūn^gaikš- 
tis Jonas Gediminas-Ber- 
žanskis-Klausutis. Komiteto

SSSsms"

»? j t T *»DiDŽlM&A
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tek ri -ri- /
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KAD JA0 tdkS MANDRAS?\ TODE.KAO Nt

MAN PASAK •AtrsAtm 
LOJIMO NE* I» 
NUO VIENO

ras viso Kauno papuošataš, 
lies iš visur bus matoma 
taip pat iš bažnyčios susida
ro neapsakomai gražus re
ginys į Kauną ir visas jo a- 
pylinkes. Šioji vieta tinka
miausia būtų pavadinti Pri
sikėlimo Aikf^e. Turimomis 
žiniomis Kauno miesto val
dyboje šis komiteto prašy
mas ras didelio prielanku
mo. Taip pat nutarta pa
siųsti Komiteto atstovas Į 
inžinierių s-gos architekto- 
rių sekcijos posėdį, kad išsi
aiškinti skirtumai tarp ko
miteto priimtų bažnyčios 
projektui sudaryti konkurso 
sąlygų ir sekcijos siūlomu 
pataisų. Šiuos klausimus is- 
rišus, tuojau bus paskelbtas 

s konkursas. Hbeinijoms pa
skirta viso 12,000 litų.

/SULAIKYTA KONTRA-
’ BANDA

Kriminalinė policija gavo 
žinių, kad Kaune Birštono

kas Generolas Vladas Nage
vičius ir Komiteto , nariai :

’. c*Tėvas Jėzuitas kunigas Jo
nas .Kippas, prof. pralotas 
Aleksandras Dambrauskas- 
Jakštas ir Kauno burmis
tras Jonas Vileišis.

Iškilmėn atsilankė <Res.-j 
publikos Prezidentas, dau
gybė karininką ir kviestų 
svečiu, bendrai pilnutėlė sa
lė.

Iškiliiię- atidengė Komite
to pirmininkas Kunigaikš
tis Jonas Gediminas-Ber- 
žanskis-KJausutis ir pabrėžė 
iškilmių tikslą, nurodyda
mas. kad n. a. istorikas Al
bertas V i j u k a s-1< < > j a l a v i č i u s 
yra buvęs dideliausias mūsų 
didvyris ir iš jo darbu mes 
turime semti musu stiprybę. 
Po jo žodžiu orkestras gro
jo himną ir visi dalyvavu
sieji atsistojo ir pagerbė tuo 
garsinga velioni. Toliau Ko
miteto pirmininkas pakvie-

PASAKYK MAN,KODĖL 
Otp«)LDriGAft£rAj; 
KAIP VAGONAS 
KUMPIU

JAU NEŽINOMAS

V' uu

r Tai švelnesnis ir geresnis cigaretes
vežimą ir

YRA RŪKOMI

vaikinai 
MELSTA 
SAVO 

OARZOVGS 
ŠVIEŽIAS

manufaktūros, kurią nupir
ko C vi ltos žentas, žinomas 
kontrabandininkas Rabina- 
vičius Jokūbas. Padarius 
natą namuose policija pig- 
ay nerado ir jau mušėsi eik.

. Į skiepą, bet čiA šeimininkė 
; pradėjo aiškintis, kad nesą 
. rakto ir kad ji negalinti į 
. skiepą Įeiti. Prašė ateiti 
juos kitą kart kuomet bū
siąs raktas. Nenorint, ati
daryti geinoju skiepo poli
cija dalyvaujant liudinin
kams atplėšė skiepo durų 
spyną ir įėjusi į skiepą atra 
do Įvairios rūšies manufak- 
tūros medžiagos 618 metrų 
ilgio ir 49 št. moteriškų, ska
rų. Pasirodo, kad šios pre
kės atgabentos iš Lenkijos 
neapmokėtos.muitu ir netu-. 
ri, kaip paprastai, plombų. 
Pakviesti specialistai kalba
mą kontrabandinę medžiagą 
kainao 7,655 litii sumai. 
Nvota drauge su/visa me
džiaga perduota Kauno 
muitinei.

laviciar.s gadynę. jo nuopel
nus, darbo aplinkybes ir 
sunkumus, citavo turini kai 
kuriu jo svarbi ausiu veika
lu,: nu rodė reikalą išversti jo 
parašytą Lietuvos istoriją iš. 
lotvnu lietuviu kalbon ir 
duot naudotis mūsų mokyk
loms. Komiteto pirmininkas 
Kunigaikštis Jonas Gedimi
nas - Beržanskis-Klausutis, 
padėkojęs Profesoriui M. 
Biržiškai už paskaitą, papil
dė ją savo ir Jubiliejaus 
Komiteto apie Vijuką-Koja- 
lavičių surinktomis žiniomis. 
Noi-inticms savo akimis pa-
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Kauie^taiesto vąldybartti- 
rėjo^ęasitąrįpią su Kauno 
Įiarapijų klebonais dėl užda
rymo katalikių kapinių Vy
tauto prospekte. Išaiškinta, 
kad priekabaitnno žmonių, tramvajus, organizuoti pla- 
mii-tingiuno tose kapinėse, 
gMlinui hiis laidMi'tik 7—8 
metus. Nutarta prašyti že- 
inės reformos valdybos re 
zervuoti Slabadoj iki 14 ha. 
tam tikslui jau numatytą: 
plotą. Taip pat norima per-

PASĖJO KAUCIJĄ 4 
‘‘Kurj. Wil.” pranešimu 

arki vyskupas Jalbrzykovvs- 
kis padėjęs kauciją už Ger- 

—r-- . - L vėrių kleboną kunigą A. Ja- 
į koevanį, bet teismo prokura- 

———i i. ■■■ .~ . -t ' tūra, nesutikusi jo paleisti,dar tik 1932 jht.T bet lauk 11 ------ -- —V— r-nes pasak laikraščio, kun. J. 
prikišama atkalbinėjimas 
naujokų nuo Jcąriuomėnės.

‘ PATVIRTINO ĮSTATUS!
Šiomis dienomis Vilniaus 

vaivada patvirtino lietuvių 
šv. Zitos tarnaičių Draugi
jos Įstatus. Šios draugijos 
globėjas — pirmininkasyra 
kun. Pr. Bieliauskas. Drau
gija ilgusnnetus gyveno sve- 
tiniuose butuose ir tik šie
met pasisekė jai nusipirkti 
nuosavi namai.

kelti žvdn kapinės? uždarant rt* FrankelitL det'ybAJ, kokio jSŲKONFISKAVO ŽYCIE 
LUDU”

VILNIUS. Vyriausybės 
Komisaro įsakymu sukonfis- 
kuotas paskutinis '“Žycie 
Ludu” numeris už straipsnį 
‘ ‘ Batai ja ' genevvska. ” Re - 
daktorius traukiallias alsa- 
komybėn iš B. S. 154 §.

“ MIELA ŠIRDINGAS” 
SAMARIETIS, ’

VILNIUS. Mieste eina 
gandu, kad prieš poTą dienų 
at vykęs Vilniun Lenkti Bau- 

'/ donojo Kryžiaus* atstovas, 
kuris čia ieškojęsemigrantų *

mis s.ilygomis ;toji. jinonė, 
nepasibaigus lakui, galima 
būtų išpirkti. Tam tikslui 
iš miesto* valdybos paskirta 
turto ir tramvajaus Įplauktf 

--perkaina vimui__ tam tikra
komisija. Žiemos įfictu,ąrk- 
lių tjamvaj^i iųažaštas va-; 
žiu^a lt kc^^napkaįrturi 
rittošfMJų.

dabai- veikiančias Žaliakal
nyje ir Įsteigiant Slabadoj.

Be to. buvo tariamasi ką 
veikti su uždarytomis kapi
nėmis f Miesto- valdyba pa
reiškė nuomonę, kad pralei
dus keletą metų galima būtų 
Įsteigti sodą. Dvasiskiją iš
reiškė pageidavimą; kapines 
laikyti uždarytas. Šisjdau- 
simas paliktas atviras.

žiūrėti i Kojalav»čiaus vei- 
kalus, atneštus parodė abu 
didoku Vijūko - Kojalavi- 
čiaus Lietuvos istorijos to
mu ir jo storą garbė* ženklų 
(herbų) knygą ir pranešė, 
kad Komitetas numato gau
ti ir visus jo 39 veikalus (34 
spausdintus ir 5 rankra. 
ščiuose). ' "

Be to. Kunigaikštis Jo
nas Gediminas - Beržariskis- 
Klausutis pranešė karinin
kų dėmesiui, kad Vijukas- 
pojalaričius rašo, kad mū
sų senasis valstybės ženk
las, kuris dabar daugelio per 
nežinojimą vadinamas ‘‘Ge
dimino stulpais, ” nėra Di
džiojo • Lietuvos Kunigaik
ščio Gedimino padaras, bet * 
tik jį yra vartojęs ir Godi* 
minas. Šis; ženklas dar 400 
metų prieš Gediminą yra 
buvęs Lietuvos Valstvliės 
ženklu ir .turi vardą “Ko- 
lumna,” pradedant nuo 924 
metu.* • *•------- __—x--------------------------
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PADAUŽŲ IR

L . _ LIŲ
V:Mjg^IįNKAS. Lap

kričio 13 dieną Vabalninke, 
nta- 
rna,. 

šv/Elzbieta. Jaunimo būre-., 
Ulįs /vaidino1 gan ^Til^ 

gaila, kad žiūrėtoju dalis ro^ 
dė savo nekultūringumą :Jle^ 
gražiai elgėsi, arba juokėsi^ 
vaidinant Jas violas, kur bu-ė 
& vi'
skausmas, ir dar raziail kil
hiįvb^ądketetąs.Į kėlių.;
pamatę felii£ šviipa-J
vo: matyt? kad kas šventai
veikia jwfe luifk’ fc&ip ^kala^ 
kutas tatidoiWrskM»rfta]as? 
Apskritai V^ittakO^apyi 
linkės žmonės paąižymi ri<n« 
tumu, dorovingumu, bet nei

------------------ *

vaivadijoj padidėjo 150 as- kauskis patyrė 6 garbeslca- 
niertų bedArtaų skaudus. inauninkus. Įdomu, kad jiį >

Yiscy vaivadijoj priskai- faI-pe y. ju lietuviu bei du >: 
foma 4124'beditrbių. ^Tanic <rUjn Lietuviu šie: Man- 
skąičiuje Viįrtiaus mieste 3,- kauskis ir ūetrl Maliukevi- 

... s čius. Žinoma, arkivyskupas
... fa* padarė ne iš lietuvių, mei. ‘
ELEKTROS TRAMVAJAI lės, tik, kad turėtų kuo' gip- 

J, • VnąNlŲjE (tis, kai lietuviai su judais
Šiuo laikt| magistrate yra skųsis Ryme už tos tautybės 

syarstotųps ęįektįąs tramva- skriaudas, kurias arki- 
jų įyėdimo projektas. M;i-'vyskupas lietuviams su gu- 
.4Otna Aųo ..tarpų išvesti 20 dais daro bažnytinėj srity, 

m^ajaųs luijj.ą, Kad J albžikauskui ne labai ' 
metių butų krupi teisingesnis aukotųjų 

dveta Ąėgitjyį š ‘v. ' [vietų padalijimas, rodo taL
v ‘ įtrolinijos nu- kąiL Vilnians kapituloj nem

luinai apskaičius, nė vieno tikro kanauninko, 
*D0Q uuks. Tam juoba prelato/ . /•
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Tikimasi? kad darbai bū-
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Ū-kų salėje bf^o^uvįtį
Kąt. motertĮ statortfa 31
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Ryy- 
tinetnle 
to - ape-fAlgos ministerijos 
liepimu

ą ten internuotu as-
L • . ■

i, kad tai esąsį 
šaltos ir gilius ži*-’.

jaudinimas.

■ iš Varnių konccn-

4 ■ :.r.■ S ;
MUi •• pavaikai*. Aptiakaaa 

/*

žmonijai nand* ataela, kai jis dir
ba darbfc kuriam yra girnai.—R. 
Striūna*.

įazo m. vasarą ir į 
dvejus metus, . |

lū-

OKUPUOTOSLIETUVOS

S
ENTOJŲ ŠELPIMAS
KAS., — Ryšy su be- 

siartinaneidniis Lietuvos nė- 
priklaus<žnybęs JO metų su- 
kaktuvėnjis vilniečių sąjun
ga nutarė vasario mėn. suor
ganizuotu visoj Lietuvoj 
rinkliavą! kurios tikslas — 
medžiaginiai paremti oku- 
pyotoj lietuvoj vargstan
čius nrūijt! tautiečius jų kul
tūriniai^ darbe, j ..m . ..

u -»A

PALEISTA 
ŽMONIŲ 

gruodžio 17 d. me^ 
kaktnv&ni& kraš-

----------------------- <

GRIŠKABŪDIS. Griška
būdžio apylinkėje žmonėš 
jau iš seno laiko, daug sėja 

-—r i linų. Šiemet linai vidutiniai 
AJ|IQužderėjo, valaknas geras.; 

Jau beveik visur mina linus.. 
Žydai bėgioja po kaimų# ir" 
supirkinėja, mokėdami už 
centnerį valaknų po 100 litų.

• - ■ ■— ... •

„YLAKIŲ v. bendrovė, ka
ti yra kataliku rankose ge
rai veikia. B-vė įiesenai į- 

! aukštų 
para oi j ia!įj j dieną. Porj K1LLS tab- IDŪrill illS llflnULS ir į JUOS 

. fttq ii vikaru reiškia rytoj iakrci jau oi-
,i<r 
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Vieno

tikini.

tinka žemiausių instinktų Į šią pradėti 1928 m. vasarų ir į
trati jos stovyklas'



>

•*/

daboklėj išlaikė stud, Jurgį ^abejonės, turi. — Mėgti skaityti, reiškia ya-

G. T.
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Bet čia stud. ateitininkai
nu-

' v
i k •

"U ♦

mis valandomis. — sako dieta 
prancūzų rašytojas ir vienas iš 
demokratinė^ tvarkos kūrėjų 
Monteskie.

• •

Į rį į užsieni turėjo su savim 
pr brauningą, o neturėjo (su 

savim) leidimo, kuri, jis, 
kaip šaulių žymus žmogus

tui. . ’
J * * -

Režimas vis stiprėjo, žmo
nes į Varnius, į koncentraci-

visai žmonijai At- landas, kurtas kiti praleidžia 
mūs nuobodžiaudami, paversti ma- 

brangiai ir mvlimai šaleliai. Ūmiausiomis ir naudingiausio- 
-išganvmo vilti.. .

i

ar bus 
r taip informuos 

P-nui Račiūnui savo pažįstamus, linudį: te-

' Po kratos k. d. vėl įteikė“ 
atatinkamą memorandumą 

'p; prezidentui, bet fr tas vėl-

s sauva

♦

r: >

<>

* U w 4 t

n?

anot buvusio Sut-niava

nusieu save

smurtininkus ir kitus netei-

Ar ilgai
Bet

reikia manyt
sau-

. Pernai4rreikalai

Štai ką atriešė 1927 metų 
įlapkritis-gmodis, kokia mūs 

? buitis Lietuvoje ir kas joje • k

4 Naujosios Anglijos Aps? j
dedaki. Kuo baigsis* šiP vėlkon-jmis turėjo vestuves ir tur-

'1/ -V, f -A T’CT ’

• grėsas.-jaunimas kuo neant būt' 'neapsKiūrėjo *. dedatrio
* rankų n^ša'varsty bes galvą<tast4>. t <

o poli rijos rezervas slaptai 
jau la ikia kokios nors “an?

'Tivalstybiuės’> manifestaci
jos, ekscesų. Vyriausybė ma-

- tomai jau pradeda bijotu ar; 
savo šešėlio. ^Ateitininkų'

kaus “Vilkolakis,” sunkų
pasakyti. Tik aišku viepas
dalykas, kad žuvo pasivadi-

beimo, Keiigiino Konji^j 
pranešame, kad įvy 
bos ir komisijos susirinki- 3

tikroji demo- mas sausio 22 dieną,

konferencija Palangoje jau, jos jjOgerį siuntė ir prie re- 
įįį buvusiems mįnisterįams M. ■ fęi^ndumo ruošėsi. Grįžęs 
.. Krapą viriui, Bistrui, Kar- [_ : Voldemaras iš Romosp. Į Voldemaras iš Romos

, P; Karveliui, kuris būdamas jau (}a|)ar galės ir kuni- 
f^dar tautainkij vyriausybės įįiyeTsti būti “vaisty- 
^winirtoidn padarė spaudos 

atstovams interviexv, tai ka-
< ro cenzūra išbraukė. Kri- 

skščioniu demokratų partija 
siunčia didžiuli p. preziden- 
tuį memorandumą ir pasi- 

N: skelbia, kad ji išeina opozi-
. cijon, kad ji nuo šio laiko 

legalėmis priemonėmis ko-, 
vos .su vyriausybe. Bet tas

iA

B 

K t

irgi nieko nepagelbėjo, rėži
mas dar pastiprėjo, iš laik-

* raščių brauko net Amerikos 
. Rymo Katalikų Federafcijos 
T kongreso rezoliucijas, o su

sirinkimus net pavasarinin- 
. kams draudžia. Spaudoje * v. . ,

neleidžia minėti net žodžio 
•‘tautininkas.’’

•

^.Tiio pačiu metu bolševi
kams leidžia ir nekontro
liuoja jų nors ir slaptų, be: 
pražūtingu Lietuvai dąrbų. 
kurie užsibaigė Tauragės 
sukilimu. Po sukilimo dau-

- gybė emigrantų išbėgo Lat- 
vijon. ir įlenkijon. Ten pat 
išsiunčia dar didelę datųgįbę

-—-nusidėjėlių. ’l_Tie daro sa- 
į vo kbngresus, rengia savo 

važta vi Tnps-. skelbia minis- 
terių kabinetus ir ketina er
ti gelbėti Lietuvoj 
lingo diktatoriaus nagų.

sybės galva ta
da su skolinta žmona (p. 

---- Voldemaras su n. Jaščen- 
kiępe) važiuoja Romon,, ve 
ža kryžių p. Musoliniui ir 
mokinasi iš jo. kaip reikia 
“vaidyti.” Bet štai jau ar- 

_ iiflasi tautų sąjungos sesi j a.
Vilniuj skandalai: uždarine- 
ja mokyklas, tremia kuni
gus, kalina nekaltus žmohes. 
O užsienis rašo, kad Lenkai 
tiesioginiai, ar netiesioginiai 
(padės Plečkaičiui) puls 
Lietuvą. Lietuvoj mrimaii- 
jama, bemaž nėra valstybės 

~ kuri pritartų jos politikai 
nes tokiose draugingose val
stybėse, kaip Švedija^Jikvi-. 
duojame atstovybes. Lie- 

-fuvos visuomenė nerimsta.
užsienis nuogastauja dėl jos 
buities. O čia vyriausybės 

/ pasiųsta policija daro krata 
. krikščionių demokratų cent

ro raštinėj, neleidžia*jiems 
švęsti savo 20 gyvavimo me
tų sukaktuves ir... neva de
rasi dėl koalicijos reikalau- 
dapii pritarimo, o ne sušlta- 
rimo dėl tokių principinių 

, dalykų, kaip konstitucijos 
keitimo būdų. Galų gale lap 
kričio 3 dieną šaukia k. d 
tarybos posėdį, kurį leidžir 
p. Voldemaras ir prieš porą 
dienų, tujbūt vestuvių prog?

- praleidžia karo cenzūra par 
tijų nusistatvma. Mat atlei
dus iš krašto apsaugos mi- 
nistęrijps p. Afefkį užėmė jo 
vietą .p. Daukantas, kurt

. tanp tik pa skelbimo dieno-1
■-

Jūngaig.’’ ^ knlbėti ir veikti 
einant vyriausybės įsakymu.

Bet štai jau atėjo ir .Tau
tų Sąjungos posėdžiavimo 
metas, o Čia ir užsieniai ir 
Lietuva nerimauja dėl Vil
niaus. Katalikiškos kultūri
nės ir ekonominės organiza
cijos su pro f. Šalkausku 
pryšaky eina 25-XI pas 
prezidentą prašydami* susi
rūpinti Lietuvos reikalais it 
daiyti atatinkamų žygių. Po 
šio delegacijos, kuriai vie
nok nepavyko įtikinti vy
riausybės galvos momento 
rimtumu, bet kuris vienok 
pasisakė, kad jei lenkai puls 
Lietuvą ir ją okupuotų, tai 
jis turėtų išvažiuoti, nes gir
di kitaip, jį dar lenkai areš
tuotų, o kas tada, Sako iš 
mūsų būtu per vyriausybė. 
P. Voldemaras viename de
rybų posėdyje aiškiai pasa
kė, kad mes esame išvakarė
se karo sti lenkais, bet girdi, 
nenorime kad kas kitas be 
mūs ji- vertų. Krikščionių.’ 

' demokratų partija su Val
stiečių liaudininku sąjunga 
savo astovus nusiuntė pas p. 
prezidentą draugia, tie pa
reiškė savo nusistatymą pa
našų. kaip ir kultūrinės or 
ganizacijos, būtent, kad ge
riausiai sudarvti plačia ko
alicinę vyriausybę, tik tada 
užsienis su Lietuva skaity
kis. Bet tai buvo irgi veltui. 
Tada pasiuntė kariuomenė 
savo atstovus, nes Plečkaitis 
o. Škn-pai atstovybes nariui 
Vokietijoje pasiūlė būti su
kilimo vadu ir bendra situa
cija buvo tikrai rimta. Bet 
prezidentas atėjusius ka
riuomenės atstovus teikėsi 
'švytn—Tada nuvyko II a 
nvgaMos vadas p. pulkinin
kas Petraitis. Bet irgi be 
pasekmių. Atatinkamose 
aukštose sferose ėmė kalbe
li, kad Bistrą užmuš, o sek
madienio lyte p. Petraitį, 
kaip buk išėjusį iš lygsvaros 
(pamišusi) išsiuntė į jo ūki 

» Daugus, buvusius kariuo-' 
menės atstovus ir dar keletą 
karininku, kurie buvo tos- 
pat nuomonės, areštavo.

Užsienių laikraščiai palel
io gandus, būsią Kaune su
kilimas. bet tai ne tiesa. Su- i 
kilimo jokio nebuvo, o kai ; 
kas tik karininkų pareiški- < 
mą palaikė vėl sukilimu. h 

Voldemaras išvažiavo Že- į 
nevon, žinoma nepamiršda- < 
mas ir jos ekscelencijos p. i 
TaŠčenkienės pagrimti^o Ii- į 
kusioji vyriausybė užgulė ; 
ant tų, kurie ėmėsi reikšti < 
■&vo nuomones. Karininkų 
būrys atsilankė pas p. kun. 
Krupavičių ir reikalavo, kad 
jis ljautflsi veikęs, panaŠrr

1 i?
į i " 2 A S l&Si' • ‘s,: ''*'

kratija, nusiavė gyvenimas

_ sėtus valdovus, nes įnsticija

gio parapijos svetainėje, St. 
Janies Avė.. Norwood, Mass. .J

fundamentum regnorum ėst,
ateis laikai, kada ir dabarti
nė buitis pasikeis.
truks, kas gali žinot.

kad ponas
Dievas svetimotenam,
valiąm ir kankintojam ne-

= padės ir jie p. Voldemaro
17.NTT vnduį rržbynė Kn įnię. t uyojg_j<}s_ braiuriems y ai- žodžiais taikomais į Želi-intvv ttr jitto , . . . ______

to’* vyr. redaktorių p. Tu- rodytis, o stud. Dagilį ir st. kams atpirkušfrems la.isvę, govskį 
rauską. P. Musteikis, vidaus Bajorą ištrėmė* 3 mėnesiams 
reikalų ministeris buvo pa- iš Kauno apskrities rybii. 
sišaukęs porą studentų—at- Bajorą atleido iš tarnybos, 
sargos karininkų, ateitinin-1 o Dagiliui uždėjo 500 litų 
kii ir pareiškė jiems, kad tie bausmę už t-ai, kąd jis lydė- 
sukilimo neruoštų ir įkalbi-, damas p. Dr. universiteto 
nėjo juos ramiai laikytis, profesorių ir studentų atei- 
Bet tie nieko ir nemanė da- tinmkų sąjungos garljės nu
ryti. i ’

28-NI išvažiavo p.
Bistras užsienin. Sąryšyje 
su tuo areštavo ir 6 dienas

Dagilį, o vėliau iš Kauno iš
kėlė būk tarnybos reikalais' pradėjo nerimauti ir 
tą patį stud. Vainauską siuntė savo n< oficialinę de- 
Praną, Baniui į Vacį ir Ala- legaciją pas p. Musteikį, v. 
silionj Joną. Stud. Masilio- r. ministerį. Pareiškus tam, 
niui padare įspėjimą, kad kad studentai negalės ramiai 
jis nedirbtu priešvalstybinio švęsti Kalėdas, jei jų diau- 
darbo, bet paklausus kokio, gąi sėdos kalėjime, 
p.’ Kauno komendantas jo ištrėmimo i 
nenupiešė.
— šaulių saudentų vadui, sužino žmones, kad jau Lie

t

i ra daug
aptarti, o.svarbiausia tai N.. .

Kataliku SeimoAnglijos
užpernai

mas būdavo vasario 2Ž dieną. '■
(Washingt on ’s Day) .Šiemet
ta diena neparanki, nes yra
Pelenui Diena. Gal būtų ge
rai seimą šaukti balandžio 

Kas smurtu mariotl9 dieną'/TTCs tą di
išvadavusiems Klaipėdą, be-(palaikyti^ savo valdžią apsi- 
sirįžtantiems ir besirengian
tiems vaduoti Vilnių nėra 
laisvės, nėra vietos. Be to, 
kad išvežimas šių vadų pa- 
gamys

rinka ir ilgai neišsilaikys...”
Toki tai fatalingi šie mė

nesiai, kad gamta apmiršta, 
širdys užšąla, o protas pra

tik geresnių nuotai- deda silpnėti Lietuvos val
ką, pasiryžimą kovoti 'su dori]. Bet gal Dievas duos 
prispaudėjais ir kad studen- 1927 metų lapkritis-graodis 
tai ateitininkai niekuo nenu- bus Lietuvos gyvenime pas- 
sikalto ir nemano nieko da- butiniai nelaimingi. Bet lai- 
ryti šiai vyriausybei. Sutiko, kas bėga ir atneša mums Už- 
jei ras reikalingu savo na- gimimo šventę —^Kalėdas, 
rius nubausti ir tame pasi- kurios nešdamos visam pa
rašė su p. ministeriu sutar- šauliui, 
t į. Ministeris ketino režimą pirkėja atneš gal ir 
sušvelninti ir. studentų ne
bausti.

Tai mat kokia padčtis.Va- 
kar grįžo p. Voldemaras. Ar 
jis laimėjo ii- ką spręskite* 
jau patys. Gajia to, kad ris- 
si sako, kad Lietuva pralai
mėjo, o tautininkai džiau
giasi, kad “kurnėjo.’’

Pasiryžimu prieinama gyve
nimo tikslo, prie kurio visi 
žmonės varomi gyvenimo! 
skausmų ir vargu, jo linksmy- 

i bes šešėlių.

Sekmadieny

amerikoniška šventė.
Federacijos Naujos Ang

lijos Apskričio Pirmininkas
V. J. Kudirka

Prierašas.—Balandžio. IT 
d. yra*švenčiama tik Bosto
ne. Patarimą, šaukti seime
li kovo 4 d., atsiimame, nes 
pelenų diena ar tik nebus 
geresnė už visas kitas sįūl 
mas dienas.

“Tauta ginama ne jos 
ginklų, bet aukščiausios jos^ 
gyvybės. ’ ’ (Vydūnas)

•r

roadway, tarp G ir H gatvių,-

Svetaines durys bus atidaros nuo 6:45 vai. vakare. Koncerto pradžia 7:3.0 vai. vakare

South Boston, Mass.

• *

Montello šv. Roko parapijos choras, solistės ir solistai, p. Burke va
dovaujant. P. Burke yra gerai žinomas kaipo specialistas muzikas ir 
jis turi netik gerai išlavintą chorą ir solisths, bet taipgi gerai išlavintą 
simfonijos orkestrą iš 80 asmenų. Montellas didžiuojasi, kad turi toki 
žmogų kaip p. Burke. . , 3 ’ -

Taipgi dalyvaus vietos Sv. Petro parapijos ch 
vadovaujant. Sis choras turi gerų dainininkų) ir bus ko paklausyti 

kuomet užtrauks “Mes be Vilniaus nenurimsim ir kitas. kelių.
BILIETU KAINOS: $1.00, 75c. £R 50 CENTŲ

J

, p. M. Karbauskui

< 7 7c

- Koncerto Programoje Dalyvaus:
Be to, dalyvaus programoje dainininkas Stasys Pauras ir Lawrenco 
šv. Pranciškaus parapijos vargonininkas p. J. Banys. Abu yra geri 
dainininkai. —* -
Didelę dalį programo išpildys art. A. Vanagaitis ir kompanija. Art. • 
Vanagaitis su savo juokeliais, dainomis ir muzika yra žinomas visiems. 
Jis publiką prijuokina iki ašarų. Į jo kompaniją įeita pianistas Yoza- 
vitas ir p-lė M. Gribaitė. Tai dzimdziška “traicė.” 
Kviečiame visus ateiti ir pasiklausyti gršžių dainelių, muzikos ir juo-
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kybą su J. Valstijomis. Tiė 
užgiedos spaudoje, kadloty- 
nai myli šiaurės kolosą.

t lotynams. Matomai

i .
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—Gal it- patir Sluirkey yra 
kiek prisidėjęs prie savo ne
populiarumu savo pasigiri- 
mais pradžioje, bet dabar jis' 
jau to "nebedaro. Tas gerai.

Sharkey prie kumštynių už 
čampijonatą. Aną syk nie
kas “nematė,” kuomet 

mušė peržemai,

.f « -

’ • J> ■

drėgnttinu apimdavo mus abu šu
• A M »■ - B «

j v.

davdu jos ranką
blaškiusia - » .

Buvo visai tylu. Aplinkui tvys 
ninis ntirimusios jūros paviršius.

• y

* • , v ■»

lai. atiduoti kiek dėlto, kad jis yra kon; rounds “on points.” Airiai 
:ęs4aukiamą servatyviškų. buržuazėjan- jbyii

ėjo lyg švi-
Jūra rodėsi 

nedidelė; tirštas rūkas ją dengė, a įgaubdamas 
net laivo stiebus it vargino akis s VO minkštu

— > -1 »

it

M?

. I. S. Turgenev

Kelione Jūrėmis

nodayo ir šviesdavo keista ir slm 
Ilgos, fiestos raukšlės, ^a 

kių šilkinių audeklų raukšlės,
■ ■ *• - * • • • ' •

KAINA:

metass »...>2£0 
met »00

rodo savo neapykantą. Tei
sėjų pavardės skamba airiš
kai? A----- - --------

tlžtat Sharkey'o iškilimas 
yra juo labiau stebėtinas,

■ . ■ . o

* * 9

cija.pries jos kišimąsi į

. .

Kas kartą, kai man tekdavo ė ti’pro 
ji ištiesdavo į mane juodą, šaltą, lot ?nėlę ir žiū
rėdavo į mane savo liūdnomis akinis! Aš im- 

_ ir ji liaudavisi cypūs ir

Soutb Boston. Man 
bū * i

’ *-4L< t-. .

■^1 'dabar daug kalbama poli-

I

kis kalbejo ir rašė apie ko- ; ekspertai pripažįsta, kad
anarKey miniejo »'touiiuus .—r k ------------------------o x tt l palankumu ir teise] ų negrą- s 12-kos. Pay. Boston Her- <<triksais „

♦

LDS. 5 kp. metini

t

f

r *4 ■

«66 Broadyvay^
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Kaip vanduo lš upių ir u-į kaskart tankiau girdime,kad 
pelių kad suplaukia į jūres, Amerikai gręsia iš Europos 
taip Amerikoje kapitalas.konkurencijos pavojus tarp- 
suplaukia iš darbininkų ir Į tautinėse rinkose. Darbinin- 
vartotojų į turtuolių kapita- kas Europoje pigesnis. Kon- 
listų rankas. Kaskart dau- kurencijos iš Europos pavo
giau ir daugiau atsiranda jus bus kąskart didesnis, 
milijonierių, o jų tarpe vis Kas tuomet? Vėl karas už 
daugiau multimilijonierių, tai, kurie kapitalistai bus 
Statistikos daviniais 1926- pasaulio rinki] viešpačiais? 
ais metais J. Valstijose Tuščia būtų dabai’ spėlio- 
skaičius tokių, kurie turėjo ti, ką mums atęitis žada. Už
virs milijono pelno, padidė- teks tuotarpu ir to, jei mes 
jo 2g8-ais. Tai tik vienais perdaug nesidžiaugsime ta 
metais! Tokių, kurie ture- vadinamąja prosperity, tuo 
jo virš 5 milijonų pelno bu-' apgdulingu gerbūviu. Apie 
vo tais metais 14, t. y. pri- ’jf dabat daug kalbama poli- 
augo 7 sulyginus su 1925-ais j tiniais sumetimais, nes nebe-; 
metais.

Abelnai sakant, kapitalas 
vis labiau suplaukia į nedi- 
delios galingi! kapitalistu 
grupės rankas į esamas jų 

_ kontrolėje milžiniškas kom
panijas ir trustus, tarsi i 
galingą milžinišką kapitalo
okeanų, k\irn^^ 

^didelis kapitalistų būrelis.
Drauge su tuo mes mato

me kitu du procesu, be ku
rni toks milijonierių skal
saus didėjimas būtų nega
limas:

I. Imk iš vartotojo kiek 
galėdamas daugiau ir 2) ino- 
kėk darbininkui kiek gali 
mažiau. Pav. prieš Kalėdas 
už tą patį daiktą gali at- 

•- lupti dvigubai, tai ir lupk! 
lr*o Kalėdų gali tą patį daik- 
tą parduoti su uždarbiu už 

~puse tiek!
Kurkas lengviau yra nu

mušti darbininkams mokes- 
tį, jei jie yra neorganizuoti.

< Užtat kapitalistai“ kur tik 
” galima griauja darbininkų 

unijas ir neprileidžia prie
į’ nmijų tvėrimo. Kas gi ne- 

X- žino, kaip žiauriai yra per-
- —* -e 1

sekiojanti dabar streikuo
jantieji mainieriari^kas dė- 

’ josi Passaic streiko metu, 
I’ kaip geležinkelių kompani

jos išblaškė savo dirbtuvėse 
tikrąsias darbininkų unijas 

v ii* i -iii vipfn -ir į jų vietą sudarė savą
sias “unijas?”

Kapitalistų “uždirbti” mi- 
lijonai negali, gulėti seifuo
se dvkt Jie turi “uždirb- 
ri ” kitus milijonus, turi bū
ti anvvartoie. Dirbtuvės tu
ri eiti, ne tik prekyba na
mie.’bet ir eksportas į Už- 
sienius turi eiti pilnu tem
pu. Tuotarpu viskas eina

toli prezidento rinkimai.
Tikras pastovus gerbūvis 

bus tik tuomet, kuomet pro
dukcijos tikslas bus ne at
nešti kapitalistui pelną, bet 
patenkinti vartotojo reika
lus. Dabartinė prosperity 
net ir ten, kur ištikrųjų^y-

Coolidge 
Havanoje

Prezidentas Coolidge jau 
išvyko į Havaną, kur jis 
kalbės atidarant lJan-Ame- 
rikos konfernciją.’ Yra tai 
nepaprastas įvykis, kuomet 

■J. Valstijų prezidentas vyk
sta į svetimą valstybę paša
lėti kalbą' Matomai J. V; 
valdžia daug laukia iš šios 
konferencijos. Ir ištiktųjų, 
ši konferencija įvyksta ne
paprastais laikais. Ameri
kos kapitalas išaugo į tokį 
milžiną, kad jam jau nebe 
užtenka vietos namie. Ar 
nori ar nenori reikia jį kin
kyti į darbą svetimose šaly
se. Su Rusija sątikiai nepa
laikoma, Azijoje irgi suiru
tė, Afriką pasidalino euro
piečiai. Bepaliko tik Cen- 
tralinė ir Pietų Amerika su 
Karaibijos salomis, t. y. taip 
vadinamoji Lotynų Ameri
ka.

Lotynų Amerika yra sy
kiu ir rinka prekėms ir vie
ta įdėti kapitalo surplusą. 
Jos svarba Amerikos kapi
talistams yra labai didelė. 
J. Valstijos jau nuo Monroe 
laikų laikė ypatingoje savo 
globoje savo kaimynu^ į pie
tus. Karui prasidėjus ėmė 
tuos savo kaimynus, ypač 
mažiukus “Įįoboti” kumščio 
pagelia/ Mat įdėtas kaprta-

siuntė į Meksiką 
rų diplomatą, kiek 
nulėkė Lindbergas, pag 
ir pats prezidentas p

•Kokios bus konfer 
išdavos pamatysime, i 
tik rodosi aišku, kad diplo
matų rankų paspūudunaS 
vargu išdildys-tą lotynų an-» 
tagonizmą, kuri jų širdyse 
pagimdė J. V. kareivių dur
tuvai. Iš kitos vėl puses ne
reikia pamiršti, jog yra nė-' 
mažai tokių lotynų,. kilių .-p^etanj priešta,”’ & 
kišenės yra interesuotos pre- -suskubdavo ' M>

* .
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“Patrijotai’’ir 
Prosperity

1 ■

Kam nėra žinomas “Lais
vės” raudonas “patriotiz-. 
mas.” Įdomu, kad drauge 
su tuo “patriotizmu” pas 
ją atsirado tokia prosperity, 
kad ji net atsisako dėti vi
sai nekaltą, grynai bizniško 
pobūdžio skelbimą, kur tarp 
kito paminėta Lietuvos bo- 
nų kuponai! Nenori dolerio 
ir tiek!

Pastebėjome dar ir kitur 
prosperity sąrišy su “ pat
riotizmu/’ šį sykį su juo
duoju. Taip dar nesenai mū
sų f asistuojantieji laikra
ščiai darė atgailą, skundėsi, 
kad fašistinis^ biznis švakas 
ir blogai atsiliepia į laik
raščio cirkuliaciją, buvo net 
visai išsižadėję rašyti apie 
politikąrir dirbti tik “ kultū
ros darbą.” O dabar ką gi 
matome ? Pyškina ištisai 
“parti^’škiausius” straips
nius iš “Lietuvio,” giria 
Voldemarą ir jau nebęde- 
juoja apie bankrotą. - f

Kas gali suprasti “patrio- 
iizmo” il' prosperity pink- 
les?

košia
pr»r v<viv, uup u 
sijoje, jai. tik esi nebeeita' 
tležnij, tai ir kraustykis į 
Sibirą, ai kokį kitą pjĄčioš 
Rusijos Žiauru pakampį.

Ligšiol “proletariato dik
tatūra” ištremdavor» tuos

> - J 
riuos nesuskubdavo nužudy
ti; dabar subruzdo tremti 
net ir tiros, kurie dar taip 
nesenai buvo skaitomi pro- 
letai-ų geriausiais draugais 
ir užtarėjais.

itjniomis žiniomis j 
skaičių pateko 30 

žymiausių opozicijos narių 
su garbiuoju Trockiu prie
šaky. Trockį siunčia į pra
smirdusi, žiemą labai šaltą, 
vasarą gi Dakenčiamai 
karatą mie/tą, trachan. 
Kitus 29-iūs išblaškė po to
limus, daugiausia šaltu 
klimatu, Rusijos paka 'us.

Kad Stalinas neketina 
juokų daiyti su opozicija, 
parodo dar ir Joffės nusižu
dymas. Paskutiniame savo 
laiške į Trockį Joffe skun
džiasi, kad negalįs gauti lė
šų iš valdžios išvažiavimui į 
užsienius gydytis vien dėlto,. 
kad. nesutinkąs su Stalino 
vedamąja politika ir todėl, 
negalėdamas ilgiau kęsti ne
apsakomų sopulių, atimąs 
sau gyvastį.

Tie faktai parodo, kad - - ‘ ,
Stalinas jaučiasi užtektinai stebėti, kad toji pati publi-

panaudoti samtiaudai.

bėnt tiu)’. v

tas išeis Rusijos naudai, nes 
Stalino frakcijos “buižu- 
ązėjimas” vis dėlto parodo, 
kad Rusija^ pamaži pradeda 
išsiblaivinti po komunistinės 
: >i-. ■ ’ f ■■ ■ *

orgijos.

ko L. t>.
K1J S. 5 kp. metinis siisirinki- 

,1 P*’ mas. Neąpseita bė nesusi- 
aštaiii. Nied pratihių. Patapė feakd, ka- 
“tis, kad ru- ’ vežk, tai dar dau-
la. Tą fak- giau jį plaka. Taip ir čia. 
fejOj mokėjo ^ąjįai, kurie retai lanko su- 

sirinkiiūus, atėję pakelik 
skandalą. Mūšų kasiėtius p.

■'JTa Sainbaras nesilankė į stiši- 
bejėgė. Gal rinkimūs per pusę dietų ir

^ąiėjb pastębętT į 
r Aų kuopos’MbėL ' ' ;

Prirašiau 13 ndu 

prisidėjau pnę 
prakalbų, rašinėjau | f' 
birnnką” apie . 
nią. Dirbau kiek jį 
kaip mokėjau/ Daįar už tų 
darbą„gavatr*padėką.” ;

LDS. 5 kp. ex-pirmininkas.

Prierašai

Penktadienį sausio 
įvyko Sharkey’o kumštynes 
su Naujos Zelandijos čampi- 
jonu Heeney. Tęsėsi visą 12 
roundų ir teisėjai nuspren
dė, kad nė vienas nė antras 
nelaimėjo. Tas sprendimas 
sukėlė didelio pasipiktinimo 
publikoje ir publika pradė
jo kelti didžiausį triukšmą 
taip kad orkestrą ėmė groti 
triukšmingą jazzą. Kadan
gi svetainėje buvo daugybė 
amplifajeriij, tai orkestros 
triukšmas užmušė publikos 
keliamą triukšmą.

Publikos nuomone Shar- 
key laimėjo. Reikia čia pa-

atukas,’ :

Gaili, kad 
mūsų narių tarpe kįla nfcšu- 

dabar atėjęs protestuoja ir ’ sipratimai. Rodos reikėtų 
nenori užmokėti atstovui į'sugyventi kogražĮaušUi fr 
seimą išlaidas. Drįsta šaky- j 
ti, kad 5 kp; jokio atstovo“uaibimnkus olaiauasa-ka*- 
nerinko. Mat jis jaučiasi pitąlistai jr jų agentai,boL 
galingas, nes jo rankose yra 
knygute. Rado ir pritarėjų.

Aš klausiu ar Tamiata p. 
Sambarai tuos pinigus su- 
taupinai ? Ar daug naujų na
rių prirašei per pereitus me; 
tus?

” Mane buvo išrinkę ir 
šiems metams pirmininku, 
bet kuomet p. Sambaras pa
kėlė balsą, kad man nemokė
ti išlaidų į seimą, tai aš ant 
vietos padaviau rezignaciją. 
Aš ■ neužimsiu pirmininko 
vietos iki man nebus užmo
kėta išlaidos.

Nariai turėti] galutinai 
nutarti, mokėt ar nemokei, 
nes aš vistiek reikalauju. 
Taipgi turėti] matyt' kas 
dirba LDS. organizacijai, o 
kas griauna. Aš savo ra-

stiprus, jei išdrįso teųp dras- suriko Heeney entuzias
tiškai pasielgti su tokiais žy- tingai, Sharkey gi • neprie- 
miąis bolševikais, kaip Troe- Jankiai., ios Pr°testai
kis. Kaskart labiau aiškėja, deeiziją daug reiškia. Į prjseįna muštis ne
kad tuo laiku, kuomet Troc^T®^ netlk Publlk^. bet, tik su oponentu ant estra- 

---------- i \ dos, bet taipgi su airių ne- 
munizmą, Stalinas organiza- Sbdrkey kurnėjo trroundus 
vo savo draugus ir nusikra-;1^
tė savo priešų taip Maskvos, 
kaip ir provinci jos Sovietuo
se, arba, kaip pas mus pasa
kytų, 1 tvėrė savo politinę 
“mašiną.” Dabar tos “ma
sinos” pagalba jis valdo ir 
keršija opozicijai.

Vis dėlto tas faktas viso- 
ko neišaiškina. Stalinui pa
sisekė sutverti savo “j '

“Jaunakas Žinąs” prane
ša, kad Latvijos vidaus rei
kalų ministerija nutarusi iš
tremti 7 Lietuvos emigran
tus, kurie ^buvę nelojalūs j
Latvijos atžvilgiu. Kai ku- j ną.” ne tiek gal ačiū jo orga- dabar vėl teisėjau“ nemato,”, 
rię emigrantai, pas kuriuos iiizatuiiškiunib—gabumams, kad—Rhnrk-py laimėjo 9 
konfiskuoti ginklai, atiduoti kiek dėlto, kad jis yra kon 
teismui ir atlikę 
bausmę, bus ištremti.

L- t 

ševikai. Visokie nesusipra
timai silpnina mūsų pajėgas 
kovoje su blogumais. Davė
me Vietą šiam nusiskundi
mui, duosime ir pasiteisini
mui. Tuo ir užbaigiate gin
čą ir padavę vienas kitam 
ranką stokite į darbą'orga
nizacijos labui.

MONTELLO, MASS.
’i • -si

Sausio 2 d. įvyko ĮDS. 2 
kuopos metinis • susirinki
mas. Susirinko gausiai ir 
padarė naudingų nutarimų. 
Plačiai apkalbėtas mūsų or
ganizacijos paskelhtas “Dar
bininko” vajus, kuris pra
sidėjo 1 d. sausio, lfc. 
Kiekvienas narys apsiėmė 
vieną prenumebatą arba‘L. 
D. S. narį gauti.

v?
Antras klausimas buvo 

pakeltas tai kas link-“Dar- 
bininko” koncerto, kuris 
bus, 29 d. ąausro, So. Boston, 
Mass. 1 Išrinkta 
pasamdyti “bus’us” ir prga- 
nizuoti pasažierių. Į komi
siją įėjo šie: K. Grigas* Al
bina Viščiuniutė, J. Dauge
liu vičia, J. Jaskeliayičias.

-ald’ofrekspertas_ sako,, kad
teisėjai pasielgė begėdiškai 
neteisingai.

—~ - T- _

Visiems aišku, kad intere
suoti žmonės dedu visas pa
stangas, , kad * neprilciduo Jam nepalankūs reporteriai P;

nebeturi progos iškraipyti 
jo žodžius.

Šlykštu girdėti apie teisė
jų neteisingumą ir nespor- 
tišką airių šovinizmą, bet 
mes tikime, kad Sharkey į- 
rodęs savo vertę nežiūrint tu 

tekenčia. kam jis sumušė kliūčių ir dar taps čampijo- 
i čių komunistų lyderis.. Tuo- i jų mylimą Maloney, ir visur nu.

Aš plaukiau iš Hamburgo Londonan. Buvo
me išviso du keliauninkai: aš, ir mažutė bež- 
džionkaitė, kulią vienas Hamburgo pirklys 
siuntė dovanų savo' draugui anglui.

Ji buvo^firišta plonu retežjiiij priė’vieno 
suolo ant laivo dangčio, blaškėsi ir gailiai čirš
kė, kaip paukštis.

las reikia Apginti. Paskiau- 
yra gerbūvis — prosperity! giai globoti pateko Nicara- 

įįi Bet kaip ilgai turėsime tą gua.y Tfcki didžiulio šiaurus ųųglotųipu.' Saulė toje migloje rod isi apsiblau- 
ity, kokiais pamatais kaimyno “globa” negirtųjų &ėiu raudonu tašku,' o pįvskary ji dsa suifeps- 

 

TemiasiT Jau ir daoar patikti lotynams. Matomai 
MM>1* gHpMtt attigitef, V. 'i$hte,4ad

prosperi

’i remtasi? Jau ir dabar

busi po karo, jau ir dabar

liau išsilygindavo; sūpavosi, ir dingdavo. Su
keltos putos putojusi po vienodai tarškančiais 
ratais; baluodamos ir silpnai šnypšdamos sklai
dėsi jos į šalis ilgomis vingiuotomis srovelėmis, 
toliau vėl susiliedavo-ir išnj

Be paliovos gailiai, neblogia 
unkštimą, skambėjo nedidelis varpas^ųvo pry- 

 

šaky. - .
.Retkarčiais pasirodydavo koks‘jūrų šuo ir 

persivertęs kūliu vėl dingdavo iš akių.
Kapitonas, saulės įdegtu ir rūstitus veido ne

šnekus žmogus, rūke trumputę pypkelę ir pik
tai spiaūdė į sustingusią jūrą.

nūs jis atsakinėdavo neaiškiu, 
m nj notoms nenorom^ prisieidavo
Kreiptis į savo vienintelį bendrakėleivį — bež
džionę. x

Aš sesdavaus šalę jos; ji nebecypdavo ir iš
tiesdavo inan sdvo letenas.., 
^^yŠfeęuiste _____ y
stingęs rūkas ir paskendę vienoje Hesąmoninfco- 
je mes sSdČjoute vienas šalę kito, fapM ’ * 

jaučiau

Visą narių ūpas buvo paki- 
ęs ir visi pasižadėjo važiuo- 

TT ir dalyvauti koncrtfe;/Po 
o buvo rinkta valdyba. Li

ko beveik visi tie patys: J. 
Daugėlavičia pirmininkas, 
tagelbininku Albina Visčiū- 
iufe, frm- rašt. J. Valaitis, 

prot. rašt. Bronius Bartke
vičius, kasos globėjas K. Pi
leckis, kasierius J; Jeskele- 
vičius, tvarkos prižiūrėtojas 
B. Tamulevičius. . .K . •- ' • 4

Viši turėtų susidomėti va— 
jumi. ■ . <7 V’

r V, J,

malonu, kad vargšas žvėrelis taip patikimai fa* 
rimdavo ir glausdavos į manė, kaip ptib savo 
motinos.

Ifadnmtas

rlnJ /

vo-rūke..
ž beždžionės r" - ■ - v’.

* 1 ■

PRIE KROSH
■ < ' • r’ - ■■

,I ♦
Sausos iiialkos dega, šat 
Auksu kibirkščiuoja.- 
Vikri liepsna dūmus gau 
Pliauskas pabučiuoja.

lt jos blizga kaip auksiniai 
Angelo sparneliai; .. . .,
Kaip nušvitę vakariniai
Debesų kižteliai. > /^i- ’
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Adv. Nargelavičius: Buvo
Adv. Romanai ve- jnestas, kad muses savo

T

se.

t

t

Darbininkas” eina didelio formato, .8 puslapių, ilius-

A
T

*
4

* ,

•A

$

£
i

suomenišką temai t/ 
j ne škicu išaugant.

f

* •K > * X
<

&

Pažymėfilia* k 
kas Ad. Varmtk 
dėdamas uoliai s 
eiga ir darė sau 
I i n inkas rado ryšk

Nuo sausio 1 d. siu metų prasidėjo prenumeratų vajus 
ir tęsis iki kovo 1 d. Per tą laiką prenumeratos kaina yra 
nupiginta.

J ■

is už prenumeratas siųskite money orderiais ar-
t. i

žmoną nėščią. Tai pasakė 
vienas asmuo, i aš taip pat. 
galiu tvirtinti, kad nėščios 
žmonos nemušiau., Vaikas

Išdirbamas F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5tly8treets 

Brooklyn, M. Y.

X / -Pranešimuose

(Tąsa nuo i-mtf pusi/) ’* ki išėjom. Sodžius7

H

ALCOHOL49

Brundza
mos suirimu. Esti, kad mo

Nėra

nelaimė.
Jau esu nubaustas, pasigai

lėkit!
J. Romano paskutinis X

žodis

*
]>gia? plpįią\ pjŪtoMA 

įjtĮel matoma didėlį ja su
sidomėjimą. Mūsų sąlygose 
negalima taikyti dėsnio dėl 
laisvės ieškoti laimės už šei
mynos ribų. Tas dėsnis 
mums svetimas, ir kaimynėj 
valstybėj, kur jis įtaikomas, 
šeimų pakrikimas pasiekė, 
upogejo. į Tironu Romanas 
nebuvo, kitaip nebūti) su
prantamas Romanienės gy
venimas su vyru per 7 me
tus po kartojamo čia mušj- 
mo. Tai remiama vien’ liū- 
dijimu ^Hloiins;^ kuri pasi- 
naudojo keršto proga. Ka
talikų ž- bažnyčia neduoda 
laivės ardyti sutuoktuvių 
sakramento. O Romanas gi
liai tikintis katalikas. Iš 
kalėjimo rašo vaikui: “kai 
sudėsi maldai savo mažutes 
rankeles — pasimelsk už 
mane.”'

Romanas lankė uždarą 
katalikiška mokvkla, kur iš- 
auklėtas griežtais kataliky
bės principais ir jų laužyti 
negalėjo; Liudininkai, ku
riuos šaukė patys kaltinto
jai apie Romaną, kaip žmo
gų ir veikėją,. gerai atsilie
pė. Būdamas Amerikoj rū
pinosi mobilizuoti kapitalus 
Lietuvai statyti. Nors jo 
sumanymai dalinai iširo, bet 
kapitalai vistiek liko Lietu
voj. Romanienė lengvo bū
do moteriškė, ji buvo meiles 

-saulių ieškotoja už šeimos 
ribų ir rado jų daug. Šoki
nėjo nuo planetos ant pla- 

____ ~ netbs, o privedė prie trage-
* dijos auku. Jpate Romanas . —Sj-----— --- - i - , « .

gabeno tankus ir automobi- 
. liūs, traktorius, kėlė Lietu- 
J va, o žmona turėjo pilną 

laisvę ir plačiai ja naudojo
si. Tai ryškiausiai įrodo tar
naitės liudijimai. Apie Ro- 

------maną buvo paleista įtarimų, 
bet konkrečiai apie jo romar 
nūs niekas nepasakė. Paga
liau, kas be kaltės, kas drįs
tų mesti pirmą akmenį. O 

—Dr. ARmndza ateidavo pas 
Romanienę, likdavo su ja 
naktimis. Didis psichologas 
Vyskupas Valančius sako: 

Jei' jaunas vyras Su jauna 
moterim užsidaro vieni — 

_____ jie poterių nekalba.” Čia

Ą : z - -

gėras šaulys, tai būtų iš kai' 
to nušovęs. Kiti šūviai pa

WĖpnėB, ęk?<;
gr įųdu, laikoma ne vien mėi 
lė, bet ir pareigų supratį 
ms. Spi*en4inias <£~-

proti- 
s turi būti 

pamoka ir mūšit inteligenti
jai,’kuri iš svetur parsive* 
žė be tik gėrii/ bet ir* blo- 
gų papročių. Prašo bausmę

• < vi.,'1 • 1 . i 1 *

•r’
suminkštinti. -

. • * ( -t • ’1
ji <

Repliką kova 
. - •j . A —i

, Pasibaigus kalboms, eina 
iš- abiejų Epušių replikos. 
Valstybes gyn. pulk. Vinies 
ris sako: kaip suderinti žo
džius apie didžią meilę iv 
fnušti/rą, kuL'a neabejojau 
išrėdytas Kaupų. .Nei Lie
tuvoj nei Amerikoj mušimu 
meilės neužsitarnausi. A- 
mėrikoj, Įrodžius 
be jokių kalbų teismas, per
skirtų vyrą su žmona. Jei 
būtų norėjęs tik koją pašau
ti, kam reikėjo leisti 7—8 
šūvius.

Adv. Skipitis: Jei Roma
nas mušė ir mylėjo, reiškia, 
nenormalus žmogus, o apie 
jo nenormalumą gynėjai 
nieko nesakė. Gynėjai gra
žiai ir tvirtai gynė lyg Ro
maną šeima būtą gražus rū
ta darželis, o iš tikro ten bu
vo bala. Bloga yra šeimyna, 
kurios neliečiamybė .tenka 
saugoti su kumštini, lazda ir 
dviem revolveriais. ■ Nejau
gi gyvename tokioj gadynėj, 
kad opiausius klausimus 
tenka spręsti revolveriu. O 
juk linčo teismo nepripažįs
tant. Pats suinteresuotasis 
negali būti teisėjas.

*✓ •

“Darbininko” koncerte, sausio 29 d. Municipal Svetainėj^, 
So. Bostone duos naują juoką, dainų ir muzikos programą. 
Kas kartą girdėjo art. Vanagaiti dainuojant, ar matė vai
dinant pamylėjo jį. Jo dainavimo, ir vaidinimo gali klau
sytis ilgiausia. Jis moka prajuokinti iki ašarą, šiame kon
certe jis bus ne vienas. Jam pagelbės p-lė M. Gribaitė, dai
nininkė ir p. Yozavitas pianistas.

palikti savo žmonas, kad 
niekas prie jų neprieitų. Jei 
Romaną išteisintų galėtų 
rastis pagrindas kruvinam 
kerštui iš Brundzos giminių. 
Katalikiškas auklėjimas ? — 
Kapsukas-Mickevičius išėjo 
.Seinų kunigų seminariją, o 
šiandien yra lietuvių komu
nistų galva. Romanų mokė 

kalba apie devintąjį-d)iev& artimo.;Jiežudyti,, o nužudė.
sakymą “Negeisk žmonos,-’ 
bet praleista astuoni, kurių 
tarpe- yra penktas: Neuž
mušk.Ironiškai pasiūlo 
.steigti žmonų darželi, vaikų 
darželio pavyzdžiu. Ten vy
rai, išeidami į darbą galėtų

Jei būtų kaip geras katali
kas' pasielgęs būtu pasimel
dęs bažnyčioj ir dovanojęs 
priešui. Brundzos laiškai — 
poezija, kuri 40 metų žmo
gui galėjo atsirasti gilios 
meilės Įtakoj. -Tie nodo^kad

leisti grumimosi metu, kada 
Romanas Igėsi instinkty viai
Liudininkas Mošinskis kai
bėjo prieš Romaną, nes Ro
manas buvo jį paleidęs , iš
tarnvbos.

Adv. M. Yčas atsakinėjo 
į priekaištus dėl katalikų
bažnyčios dogmų griežtumo
moterystės' santykiuose.

A d v. S česnulevi či us: Dr

teriškė, priklauso dviem vj 
ram. Reikėjo Dr. Brundzai
ateiti ir draugiškai pasaky
ti Romanui, kad myli 10
Tnr-nt?rr tr hutų ^usitarę. Tai
būtu kilnaus žmogaus elge-
svs, o dabar viskas daiėsi
Romanui uz imamos.
nusikalstamo darbo, riet tik

Pirmutine

* Isitrinaį skaudamą viei 
J n* išveja skausmą lauk

ubo Skausmu
ir Išsinarinimu■J * I

J

Staigus sukimas!
Nervus kratanti agonija !

Pain-Expelleris !

Gerai Įtrinkite. Pam tysite kaip
jūsų oda noriai jį sugers. Jis įsi
gauna po oda momentaliai. Išveja 
skausmą ir suteikia skubią ir ma
lonę pagalbą. Nusipirkite banką 
šiandien ir laikykite —'savo

Brundza su nebė jo sužadinti 
Romąnieneo kilniausią mo
terystės jausmą. Laišką sū
nui iš kalėjimo pats rašė 
tam, kad prie bylos pridėtų. 
Komersantas buvo blogas, 
nes privedė viską prie ban- ' ♦ i i
kroto. -Geriau būtų padaręs 
Romanas prisipažinęs kal
tas.

Po pertraukos 5 vai. at
naujino posėdį, paskutinį 
žodį gauna Romėnas.

“Visi einame gyvenimo, 
vieškeliu. Vieni laimingai 
juo eina, kiti pargriūva. Bet 
randasi žmonių, kurie nelai
mės valandoj randa reika
linga dar piliau pastumti 
pargriuvusį. Deja, ir arti
miausi žmonės dar pasinau
dojo proga mane pargriuvu
sį pastumti gilyn. Gryna ne
tiesa, kad rašiau laišką vai
kui tik tam, kad prie bylos 
būtų pridėta. Prie'bylos pri
eiti negalėjau. Didžiausias 
kaltinimas, kuris buvo man

mudse. Jus negalite žinoti, kuomet 
netikėtas staigus atsitikimas 
pereikalaus jo pagalbos. Pirmam 
žnyptelėjimui apsireiškus—įtrin
kite jį ir nuvykite skausmą šalin.

šiandien paprašykite pas savo 
vaistininką bonkos Dr. Rich- 
ter’io Pain-E x p ei 1 e r i o — 
naudojamo per suvirs jShsę 
šimtmečio. Tikrasis turi In
karą -.int pakelio. 35c ir 70c 
už bonką.

■> Į trric*ciOj$ P
1 t:NlMĘ>n 11
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Publikoje gyvas 
mas, nuomonėmis 
mas. Visi rauda spi 
per griežtą, kiti per

dė iš meilės ir jei per 7 įlie
tus kilo du kartu .muštynės, 
tai prie bendrai mūsų šeimy
nų sugyvenimo santykių nė
ra jau taip nepaprastas reiš- gimė tais pat metais, o jokių 
kinys. Nesusi jaudinti dėl sužalojimo žymiu nėra, vai- 
persiskyrimo, dėl vaiko ne- kas sveikas. Ponai teisėjai,

Radiograma>

galite, mane nubausti ar iš
teisinti, bet Aukščiausis jau 
mane nubaudė be šio spren
dimo. Ar manote lengva bū- 

dd žmogaus mlidies giežus-AM 
timi, būti žmogžudžiu.. (Su-4 v •* 
si jaudinęs verkia) Aš jau 
niekada nebegalėsiu aukštai 
iškelti galvos, kaip pirmiau. 
Mane čia vadino sukčium, 
bet aiškiai to niekas nedrį
so sakvti. Jei būčiau suk-«/

čius. nebūčiau priėjęs prie

M. Yčas cituoja Dn Brun
dzos laiškūs Romano žmo
nai, kurie rfiškiai įrddą, ko
kie santykiai tarp juodvie- 
jų buvę.“ -

“Ar aš galių nustoti Ta
vęs, kai Tu. man atsidūrei. 
Dėl to atsidavimo aš dar la-‘ 
biau mylėsit! tave” — skai
to iš vieno laiško. :

/ ? ' * ‘ ■ .^2? • : : »»-A • - -v -S. ’

Romanas nenorėjo skirtis;
jis mylėjo ir dabar tebema
li žmoną ir rašo jai laiškuš 
fe . kalėjimo pradėdama :s 
“Mv dear Mary!” (“Mano 
brangi Maryte”). Įvykio Ap
linkybės nerodo, kad Roma
nas tyčia norėjęs Dr. Brun- 
dzą nužudyti. Keišths bhvo 
doc. Blažio parodymas, kad 

. jis ln'gęs prie Romane su
laikyti jo, o atsidūrė antroj 
pusėj gatvės. Tai šio kal
tintojo liudijimams sunki 
tikuti. .
, Sprendimu teismas turi 
perspėti miestelėriiis, kad jie 
savo šeimos gyvenime* henu- 
toltų nuo sodžiaus, iš kur vi

Socialistas Plečkaitis vis dar tebeorganizuoja “emi
grantus” pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasi dėl Premiero 
Voldemaro pareiškimų. Smerkia jį neva už sulaužymą 
duoto žodžio Ženevoje. ------------------- -—

Kova dėl Vilniaus dar tik prasideda. Ji bus smarki ir 
audringa, nes lietuviai nenusileis Pilsudskiui ne ant nago 
juodumo. " '

Visos žinios ir. straipsniui, kurie telpa ir tilps “Darbi
ninke” yra įdomios ir svarbios. Be to. “Darbininkas” 
turi žinių iš viso pasaulio apie darbininkų gyvenimą ir jų 
veikimą, i ' .r* • * • .

“Darbininkas” turėtų rastis kiekvieno lietuvio namuo- 
Žmogus be “Darbininko,” tai taip kaip siuvėjas be

adatos. : • f,: ’ > < ■ .
. .«r ; , <. ... * ■.

Delko “'Darbininkas” toks naudingas ir reikalingas? 
Nagi dėlto, kad jis yra geriausias darbininko draugas ir 
patarėjas. " ■> > : - •

Delko “Darbininkas” toks įvairus? Dėlto, kad.į jį 
rašo įžymiausi literatai: Kun. K. Urbonavičius, Kun. J.
J. Jakaitis, K. Krušinskas, Mok. Pranas Galinis, Kun. 
Daknvs, A. Padegimas, Kun. A. Daugis,-S. Bugnaitis, Kl. 
Zabulionis, Kun. $*. Juškaitis, Kun. F. Virmanskis, Kun.
K. Vasys, Kriti. S. Vembre, Kuti. S. Kneižys, Komp. A.’ 
Aleksis ir daug’kitų. Iš Lietuvos rašo: .T. Mažeika, Mok. 
Mažeikienė, F. Viraks, U Vitkauskas, Kun. Grinevičius 
ir daug kitų profesionalų, studentų ir darbininkų.

“Darbininkas” turi- daug bendradarbių, prietelių ir 
rėmėją delto> kad yra fcačių darbininkų leidžiamas ir kad 
jis yra vienas iš įžymiausių katalikiškų laikraščių.

fruotas, du i’“***' į savaitę.

PREN UMERATOS KAINA NVPRHNTA----- 2--------------

' 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. Į užsieni metams $5.00, pusei metų $2.50. Vien 
tik penktadienio numeris $2.50..

Šis nnitigiriimaš bus tik* laike vajaus, sausio ir vasario 
mėnesiuose:

« . KVIEČIAME į talką

L. D. S. nariams ir “Darbininko” skaitytojams yra 
gera proga pasidarbuoti kilniam tikslui. Gal sakysi, ką 
aš gausiu už tą darbą? Štai ką: Nuo kiekvienos metinės 
prenumeiatosjrausite 50 centų arba dolerio vel-tės knygų; 
nuo pusmetinės 25 centus arba 50 centų vertės knygų; nub 
metinės prenumeratos vien tik penktadienio numerio_25 
centus arba 50 centų vertes knygų.

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

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

Pinigi|> 
ba čekiais šiuo adresu -

1
DARBININKAS” -

to, kad nieko nebeturiu. Per' 
mano rankas ėjo milijonai. 
Ne tik aš esu nubaustas, bet 
ir kiti šios bylos dalyviai. 
Dr. Brundza negyvas, mano 
žmonos padėjimas irgi nepa
vydėtinas. Nekalčiausia au
ka yra mano mažasis šaule
lis (šluosto ašaras ir tyli). 
Aš pats gal nesibijočiau sto
ti prie sienos sušaudymui, 
nebaisu, jei- reiktų likti ka
lėjime. Bet vardan sūnaus 
prašau pasigailėjimo, pra
šau duoti man galimumą 
auklėti savo sūnų. Noriu ji 
išauklėti, kad būtų naudin
gesnis Lietuvai pilietis, negu 
man buvo lemta būti.”

P</ paskatinio žodžio teis
mas nueina Į pasitarimų 
kamba? į.Už valandos paskel- 
'biainas*. sprenidnias: 6 me
tai sunkiųjų darbu kalėjimo, 
dalinai atimamos teisės, pa
tenkinami ' Brundzos tėvų 
(36,000 ty.) ir sanitarijos 
skyriaus \(].06i) ieškiniai. 
Brolio Kazio 'Brundzos ieš
kinys % 1 ie(ka nėperži ū retas.1 
Prasikaltimas k vai i f i knotas 
kaip, nužudymas susijaudi
nimo įtakoj. Kasdcijos tei
sė paliekama. ‘ Galutinis 
spiTrtdimas bus' paskelbtas 
gruodžio 29. '

Gynėjai randa. kad spren
dimas pergriežtAs.
kauciją prieš sprendimo 
formulavimą. ?

gailisi Df. Brii 
ir Romano, bet i 
sigaili ir tikri 
pripažįsta motė 
manienę. Matyti, ši 
rai paveikusi mūsųv 
įię, ir visuomenės;; 
sprendimas dar _ i______ - ___ -z-

d imą J. Romanai 
švine Įsibrovė 
manas nuteista 
grasos kalėju 
kiirju darbų.

Kas tau sako, 
praturtėti kitokiu ] 
savo darbu ir J 
prigaudinėja tavė, M 
šilusias niekšas;
nas
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’jęs, bet subariau ir jis, šel
mis, meldėsi... Žmonių ėjo 
prie šv. Komunijos apie ko
kie 400 asmenų. Gražus go
dojimas kalėdiniu giesmių

dos, ateiviai
Kaip žinome, išandariečiai 
klnpščiavo apie socialistus, 
bet pastarieji suplaukė Pleč-

■ <

Limą ir patarnavimą -
.. J. Sekys

Griežė
*7 

Bazvs

*v
A. *1

Z.

NORWOOO, MASS,
šv. Jurgio Dr-jos Metinis

Susindamas

• ANT RENTOS
“Darbininko” name, prie E

kus nelaimei.\Antras gra- 
žus nuturima*, būtent: ne
mokėti'Už pirmą savaitę li
gos pašeip<k<. Drangai rim- 
tai dalvkus apsvarstę pama-

R. K.

-betikėtai i

Ibntją, kur klebohaųja visų Mfeš
mylimas ir gerbiamas kun.
P.- Miežinnis. tieseifflj
aukštuosius moks
ingtono Universitete. Čio

KAS GIRDĖT! L

KLYN, N, Y.
"TPavyzdingtatisla .

Parapija
Jurgio parapija, ku- 

geMjlebonauja plačiai ži- 
lietuvių visuomenės 

ėjas ir daug pasidarbą 
Ūel mūsų tautos išeivijos 
L N. Pakalnis, si lietu- 

^ parapija bene bus pa
ausiu iš visų rytinių 

yių parapijų, nes nuo 
pradži os susi o rga n i za vi - 
Šios parapijos nebuvo i 

mažiausio nesusipratimo 
^klebono ir parapijonų. 

ui ir šios parapijos, 
atoriui kunigui A.

ii klebonaujant pen 
^ką metų visados žydėjo 

r vienybė tarp»klebo 
parapijonų. Kad ne

buvę vienybės ir sutiki
ntai nebūt atsistojus to- 
puiki mūro bažnyčia.ir 

■ja. Kada kinu A. Ko- 
,spalių 9 d. 1926? J. M.

pas kėlė i Apreiškimo

sustiprino parapijos iždą. O 
misijos kurias davė prieš 
pal—Kalėdas misijunicirius 
kun. S. Draugelis; didžiai 
sustiprino dvasini parapijos 
stovi. šįmet vietinėj šv. 
Jurgio bažnyčioj Kalėdos 
abaiy gražiai buvo švenčia

ma. Aukų dėl bažnyčios 
žmonės daug-daugiaus sudė
jo kaip kad puaniaus sudė
davo. nežiūrint kad ir mažai 
šįmet dirba. 'Pas parodo 

Ikad vietos pavapijonys myli 
j ir gerbia savo klelxmą ir at
jaučia parapijos reikalus.

* . J

parapiją užimti klebo- 
tai visa“-parapija 

i delegacijas pas vys- 
į viena paskui kitą, kad 

ų jų mylimą kleboną 
t Vietos. Bet matydami, 

vyskupas i u kleboną 
a į didesnę parapiją, 

iko su vyskupo valia. Ta- 
?nž jo dideli pasidarba- 

-del*parapijos per 17 
pavapijonys nupirko 
įsi automobilį ir pa- 

Pas mus tiek metų 
casi ir sveikatą, padė- 
igi mes nenorime kad 

pėsčias išeiti]. Tr 
Fęs klebonas važia- 

uj;t vietą, su nauju 
iu. kurį parapijo- 
•ko kaipo dovaną, 

kvietkais 
iki

Sausio 1-ma diena
J • *

Jin'gio Kareivio Dr-ja 
kė nietin£susirmkimą. Ka
dangi metiniuose susirinki
muose daugiausia ką nors 
tokio sumano pakeisti arba 
pagerinti dėl labo dr-jos. tai 
ir Šiame susirinkime pada 
rė gana svarbų nutarimą dėl 
dr-jos labo, būtent: Įvesti 
moterų skyrių, kur ir mote
rys bus priimamos lygiomis 
teisėmis prie draugijos kas 
yra labai girtina. Motore^ 
galės kaipo viena šeimyna 
veikti ir nūn aprūpinta išti-

katalikų ■ nuveikta,' kilo iš 
viišminėtny, draugijos ir jos 
narių. Pirmieji jos nariai 

Į suorganizavo šv. Jurgio'pa
rapiją. kuri šiandiena' gerai 
gyvuoja ir kelia lietuvių ka
talikų v^rda 
akyš^r 'TCu'iaT,^Kurie kelia 
triukšmą yra it koks šašas 
aut sveiko kūno: nors ir ne
įstengia kūno amžinai nu
marinti, bet vis gi palieka 
savo ženklus. Jeigu jau to
kiems nariams netinka arba 
persunkus tas mažas mokes
tis, geriau padaryti] prasiša
lindami. o prigulėtų prie to
kių. kur jų troškimus užga
nėdintu. Kadangi priseina 
patiems nariams aiškinti R. 
K. Federacijos naudingumą 
ir rodos gana aiškiai nuro
doma. lx t vis priešui negali
ma įtikinti. Todėl čia bus 
proga ir priešams per spau
da užklausti, geri aus 
tyti Federacijos tikslą, ku
rie gal geriau išaiškins. Aš

I

manau, kūd “D-kas” ir kiti 
katalikiški laikraščiai su
teiks vietos ir .dėl tų. kurie 

’ to dal.vko negali. 
1 šviesiai matyti.
i ■ •

South Nonvoodietis

'I

Kalėdų a Įspū džiai

Turime be gulo gražią baž
nyčią, kuri savo, gražumu bei 

svetimtaučių !daile> kaiP karalaitė
‘ vilkija vican 4Bkatalikii baž- 

nyčias Baltimoyėje. Ypač 
per Kalėdas kaip kitais me
tais, taip ir šįmet buvo iš
puošta, žaliais vainikais nuo 
pat viršaus iki apačios. Tai 
nenuilstančio Jono Kara
liaus kelių dienų darbas, pri- 
gelbstint Juozui Budeliui i 
seserims. Bernelių mišios

Sius. Dabar, žinoma; sunku 
pasakyti kokie vaisiai išaugs 
ant “Mokslo ir Meno Drau
gijos” medžio. Pagyvensime,. .
pamatysi mė:

Beje,'''tariamės šaukti ma
sinį Baltimorės lietuvių su-

vai. naktį su asist monių 
pilna bažųvčiirtik liūliuoja 

 

galvos kaip Lietuvoje nuno
kinsiu kviečių varpos lau
kuos. Sėdi senos bobutės, 
klūpo jaunos panelės, tiesios 
plonos kaip lelijosrraudonai 
pražydusios, o mano Anta-

ąiriiikimą, kuname norime 
'išnešti rezoliucijų ir pasiųs
ti Prezidentui Smetonai, kad 
Rygoj?/ su lenkais nedarytų 
jokiųderybų iki jie negrąžis 
Vilniaus ir kad Lietuvoje 
tarp savęs riesipeštų>nes kur 
piemenys pešasi, ten atėjęs 
kerdžius sutaiko botagu.

Ašara

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 22 d. š. m. šv,' 
Kryžiaus 1 ietuvių svetainėj. 
2-trą vai. po pietų. Kvie
čiami visi narTafilalvvaut ir 
užvilktas mokesrfcmižsimo-

lijonvs 
i palydėjo 

vietai.
Gėlėmis Pasitiko
pat ir dabartinį kle- 

i. N. Pakalni, tą pa- 
Tią fspalių 9, 1926)isu 
is ir krietkais pasiti- 

taip pat pamylėjo 
rpirmąjf. Ir dabar vi- 

Sekmingai su klebonu 
y-darbuojasi iš vieno. 

Sei -parapijos taip iri 
labo. Nors kim. N. 
iš, dar tik antri me- 

darbuojasi šioj pa- 
t bet jau daug nuyei- 
lip jaunimo ' tarpe, 

rastas stiprin- 
Syit-naūjas organizuo- 

taip it parapijos 
tniai sumažindamas 
Dahhr.nesenarpasi- 

, didelis parapijos ba- 
’šn gražiomis pasek-
' įmins materiališkai

tė tikra reikalą tą ivykdinti, 
nes prie dabartinių aplinky
bių draugi jos pradeda silp- 
nėti. kaip nariais, taip ir 
turtu. Taip ir kiti metiniai 
nutarimai ėjo gana rimtai, 
kol priėjo svarstymas, ar 
prigulėti prie R. K. Fede
racijos pasimokant po 6 cen
tus nuo uurio? Rodos maža 
mokestį o visgi atsirado 
priešų tam kilniam sumany- 
miti. - Bet kas svarbiausia, 
kad kaip kitais metais taip 
ir šiais pasirodė priešais tic 
patys nariai, būtent: G. Ka- 
kanauskąs. G. Pazniokas ir 
K. Kašėta. Rodos grynai 
katalikiškoj dr-joj neturėtų• 
būti tokiam geram sumany
mui priešų, bot visgi atsi
randa žmonių, randa dar ke
lis patarėjus ir kas metas* 
pakelia didžiausi' trukšma.

. • r * *

Ramesniems nariams ir da
lykus -Jiiškiaųs ^matantiems 
pridaro nesmagumo ir darbo 
kol karštuolius apmalšina.

šv. Jurgio Kareivio Dr-ja 
Nonvoode y?a tas medįs jš 
kurio išėjusios, šakos pražy
do ir atnešė gausių vaisių. 
Viskas, kas yra’ šiandiena

HARTFORD, CONN.
‘ “Mirtų Vainikas“ .

Sausio 8 d. Lietuvių Pa- 
J'apijos Mokyklos salėje S. 
L. R. K. A. 89' kp. su pagal
ba Conn. apskričio surengė 
labai grąžą inkarą. Pakvio 
tė iš New Britain sandarie- 
čių kuopos narius, kurie su
vaidino scenoje Jurgio Žu- 
lavskio ‘‘Mirtų Vainiką” 

’ (vertimas J. Strazdo). Tai 
didžiosios meilės drama tri
juose: aktuose; Visos svar
biosios rolės, k* a.: Vlado, 
Edvardo ir Janinos atvaiz- 

. duotos taip natūraliai ir 
jausmingai, kad geriau ne-, 
reikia ir klausytojuose pali
ko didelio Įspūdžio. Taip 
pat buvo labai geri ir kiti 
vaidintojai: Tėvas, Molyną, 
Robertas. Tarnaitė, Labo
rantas ir Pasiuntinys.
>ėTai-p aktų buvo prakalbų: 
kalbėjo kunigai — Ambotas 
ir Bakšys, ig Waterburio p. 
Totoraitis ir kt. Visi apie 
SLRK A. reikalus. Frakai - 
bos visų buvo žingeidžios ir 
naudingos. Gauta keliolika 
naujų narių.

.Rengėjams už suteikimą 
šio vakaro ir visas jų pas
tangas pridera didelė garbė, 
o artistams už.jų pasišven- 

- acm.

ai- nenoi'if^niogų kelte kėlė kur tai i
. lierybes.

Naujas Kunigas
Jš Romos gauta žinia, kad 

ten einas mokslūs mūsų die- - i . • .■■cezijos jaunikaitis, būsiąs iš- 
.šventytas Į kunigus saus. 15 
d.~ir apie pabaigą to paties 
mėnesio užims vietą mūsų pa
rapijoje kąjpo_yikaras. Dar 
vienas jaunikaitis Dubinskas 
eina mokslus Romoje ir bus 
įšventytas už dviejų metu. 
Keletas jaunikaičių mokosi 
vietinėj šv. Marijos semina
rijoje. -Taigi dvasios vadui 
bado neturėsime. Kun. Vac- 
iovas Smilgius Laikinai pas 
mus buvęs vikaru kaip gir
dėti žada persikelti Į Ne\v- 
arką pas kun. Kelmelį.

į Kątalikų veikimas, spauda 
ir kiti dalykai apleisti. Net 
Kalėdų metų niekas nepasi- 
stengė kokįveikaliuką pasta
tyti. Bet apiedai kitą kartą 
parašysiu plačiaus.

, r

% Inteligentija Organizuojasi
. Turime apie pusę tuzino 
medicinos gydytojų, keletą 
dentistų, advokatų ir kitokių 
inteligentų apie 50. Išėmus 
kelis, beveik risi čia gimę. 
Iki šiol jie neturėjo jokios 
organizacijos ir niekufr ne- 
prigulėjo. Organizacijos var
das bus “Mokslo ir Meno 
Draugija.” Orginizuoja, ro
dos, ateiviai —•- sandariečiai.

BROCKTON, M ASS.
Brockton’o Atletėms Proga 

Pasižymėti!
Sausio 24 dieną, 7:30 va

kare, Statė Armory prie 
Warrert Avenue, Brockton, 
Mass. įvyks nepaprasta pra
moga—moteriškuose atletuo
se — t. y. didi “track meet,” 
kur dalyvaus žymiausios at
letės iš visos Naujos Angli
jos, kaip tai: Catherine 
Mearls, kuri yra peršokus 
pasaulio rekordą į “broad 
jump,’’ Bena MacDonald 
“shot put” čampionė, Witd- 
red Wiley, pereitų metų vi
sos Amerikos"7* b i gh jump” 
čampionė ir t. t.

Apari šių čampionių ek- 
sibicijų bus keletas bėgi i n'o 
lenktynių, kurios bus atda
ros tiktai tokiom mergaitėm, 
kurios dar nėra pasižymėju 
sios publikoje — vadinamos 
“novices.” Čia tai proga 
lietuvių mergaitėms pasiro
dyti savo gabumais, nes ge
rai žinomas faktas, kad mū
sų mergaitės gali stovėti pi r-- 
r t tt t

kėt. Taipgi turime daug 
svarbių reikalųųdd labo orT 
gai i i zac i j os nut a ri i.

Kviečia Valdyba

Su Naujais Metais Nauja 
Energija

Gal ir yra teisybės tame 
pasakyme. Tas pritinka prie 
LDS. 69 kp., kuri per perei
tus metus nebuvo parodžius 
didelio ar mažo veikimo.Tie- 
sa, nebuvo visai atsilikėlė. 
Užtad su naujajs metais di
desnė energija atsirado pas 
LDS. 69 kp. narius. Pasi
ryžo pasidarbuoti dėl vie-

naubūdamas turėjau progos • 
per Šv. Kalėdas atsilankyti 
ir į lietuviu bažnyęią ir pą-i's - ž 
tirtLgražių Įspūdžių. Tiesoj 
kad vietos lietuviu- dabartį- , 
nė liglaikinė bažnyčia 
skiepe, bet gan jauki ir šva-' 
ri; gražiai išpuošta, taip kad 
mažas via skirtumas nuo 
tikros bažnyčios; šviesi, di- 
dėlę, tik biski žemoka. Bet, 
kaip teko girdėti, kad dabar- 
tinis klebonas darbuojasi ir T 
greitu laiku ne tik mokyklą, 
bet. ir bažnyčią statys, kad 

išriti. —...

“Kiekvienas žmogus turi dvi
gubą išąTiklėjimą: tą, kurį jis 
gavo iš kitų, ir svarbesnį tą, 
kurį jis pats sąu davė.” (Gibo
nas). ‘

O-

>■
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Kalėdų pirmos šv. mišios-* 
buvo laikomos 6 vai. ryte,ę 
nes čionai iki šiol buvo toks

* ' -.-»X

paprotys prie a. a. kun. Pr. 
Jakščio. liet dabartinis kįe-----
bonas sakę, kad kitais me
tais atmainysiąs kaip kad y- 
ra kitose bažnyčiose, t.' y. . 
pusiaunakty. Ant pirmųjų 
mišių tiek žmonių privažia- ’ 
vo ir priėjo, kad tik galėjo 
sutilpti į bažnyčią. Bažny
čia buvo puikiai papuošta, 
eglaitėmis ir gyvais kvYęt- 
kais. Betlejaus kutel^Tbuvo* 
labai gražiai papuošta eglai
tėmis ir įvairiomis švieso
mis. -Toks gražus bažnyčios 
papuošimas darė laliai gražų 
įspūdį i bažnyčią atsilan
kius. ('boras gražiai giedo
jo lietuviškas giesnu'l^ per 
visas mišias. Klebonas .po 
Evangelijos pasakė gražų ir 
Įspūdingą pamokslėlį. Po,, 
to visus parapijomis gražiai r 
pasveikino, su tšv. Kalėdomis, < 
prašydamas visus kad sulig-.- 
savo išgalėsekiekvienas laike, 
šv. Kalėdų paaukotų deLuž- 
baigimoskolų išmokėjimo. 
Klebono žodžiai nebuvo tuš
ti. Išėjus su kolekta, tai. po
pierinės tik šlama i kašę. Nū

riintėlės lietuviu darbininku 
organizacijos. Vietinis kle- 

as kun. V. Slavynas ir 
kiti dili--stoja prirašinėt
naujus narius. Pradžiai sa
vo darbuotės rengia pramo-, 
gėlę — balių vasario 4 d. š. 
m. ir taipgi rengiamasi ap
vaikščioti 10 metu nepri
klausomybės sukaktuves, ku
rios pripuola 16 d. vasario š. 
m“ Galima tik pasidžiaug- 
ti, kad lietuviai darbininkai 
vienijasi i darbininkišką or
ganizacija, kur visiems bus 
lengviau atremt kapitalistų 
uždėtą junga.

' Korespondentas

jei tik turėtu progą pasiro- 
dvti. Dovanos yra paskirtos 
dėl pirmos, antros ir trečios 
vij&tos.—-——-—-----------

Vardai turi būti iš anksto 
priduoti — t. y. prieš sausio 
21 dieną. Dėl “entry blanks’ 
atsišaukite pas ' St'udio of 
Phvsical Arts, 86 Main St., 
Brocktort, Mass.; p-lės B. M. 
Jarošiutė (Jarosh) ir H. J. 
McCarthy. o '- ,

Publika taipgi yra kvie
čiama atsilankyti į šią pra
mogą, kuri Įvyks utarninke? 
sausio 24 dieną, Statė Ar
mory. Warren Avė'., Brock
ton.

vieno nesimatė, kuris būtų 
metęs dešimtuką ar kvotert. 
-Ant antru Mišių 8 vai. buvo-------
kiek mažiau žmonių. Ant su
mos taipgi ' pilna bažnyčia 
buvo ii- kolektos beveik tiek 
buvo kaiĮ> kad ant pirmųjų. 
-Fo snmnv buvo palaimini 
mas su švč. Sakrament. ir 
■užsibaigė gražios, Kalėdų 
pamaldos. Visi Kalėdų gra
žūs įspūdžiai p'atirti Harri- 
šono lietu viii bažnyčioj ilgai

- pasiliks ntmintyje.______ j_______

_ ROCHESTER, N. T. _
Antrą diena šv. Kalėdų, 6 

valandą vakare, pobažnvti-j 
nėję svetainėje turėjome eg
laitę. Kalėdų Diedukas dėl 
vietiniu -parapijos vaikų at- 
nešė dovanėli u. Jis gav*o pa- 
kvietimą ir kitais metais nt- 
silankyti pas mus. Vakarą 
atidarė su maršu 
vargonininkas K. 
-smuiku ir jo pianiste pianu 
Vaikui programas buvo gra
žus. Puikiausiai pasirodė 
kalboje ponų Saunorų vai
kai. Gražiai dainavo Samo- 
liukas ir griežė smuiku Bar- 
tašiukas ir Letkauskas; Pas
kiau buvo, duodamos dova
nos. Jūs, vaikučiai, visados 
gausite dovanų, jei gražiai 
mokysitės lietuviu kalbos ir 

■ rųuzikos ir klausysite tėve
lių. '

Mūsų kolonijoj pradeda 
parapijonys smarkiau dar
buotis. Klebonas kun. Juo
zas T<ašakai tis turi tikslą 
užsibriežęs pastatyti naują 
bažnyčią. Lai gyvuoja mū
sų klebonas ir jo komitetas*. 
At • • • ’-’«*** Kidney mtsteno nonmt
(ieriaivuo pasisekimo ]VVk=, sunkias per oda J apimta. vWa?r rato

STRĖNDIEGLIS ir
MIZERIJA 1 

GREITAI PAŠALINAMA

kaičių. Majų, Paplauskų, kn- gatvės, aut rendos didriAtar&u ___ ____ ........ _
tave. Tinka sandeliui, dirbtu- dinti šį kilnų sunmnymą.Tu- 
velei arba Šiaip kokiam bizniui rime mes vieną dzūkelį, Pet- 
Renda prieinama. , Klauskite t „ X ’. L7

“Darbininko?’ Administracijoj liuosą laika;pašvenčia tam 
366 Broadvsy, So. Bostia. Tęt Įtikriui. (jttrtė jam.

kad patrayktri; iesu.^pndii-|K B ‘
" •- "•1^ I ■ ’ - ’ * 's' •

*■ ■ a* f . • r ♦ ,

rių vardus paminėjus žmo-1 
gus turi sudrėbė 
v • • • • v •etai jų .viešai 
bet viešai nuo 
glaudžiasi kitu

ti Sąndarie- 
pasmerkė, 
šalinasi ir
Tnr. bftt, t

Jus galit** beveik omai pagalinti a»- 
irius Skaufjnus ir nulipusius diegliu 
<iel Strėndieglio. Neuralgijos Ir kitę 
Reumatizmo priepuolių su Jolmaon's 
Red Cross Kidney Plaster. Nuo rto» 
mento, kuomet šis nuostabus, senas • 
gellistantis piasteria yra panaudojaMa 
pflė skaudamo virtę, JI? telkia — «- 
luma, švelnina ir ramina sujaudintus 
nervns ir pašalina akausmę ir miteri- 
Ję tarsi magiškai. Jęa gaunat patvartę 
pnįtMtą da ir dėl to. kad gyduolės 
Red- Kidney Plasterio nuolat

 _ y 
ilgai, kni piasteris laikomas prle kuno. 
Rnk tikras pareikalaut didiello Red 
Cross Kidney l*1asterlo su raudona 
flanele nipokaly. Vijome vatatinfee. . 
Ad. No. 110 50 Agate- įmes• ,
. .........'-t

lias tiesos. — SheDy.
* K -*■



Temperatūra.

Cider Thgt Was Hard to Take

A. Macejunas, 
Prot. Raštininku

MARIJOS VAIKELIŲ 
SODALICIJA

TAMOLIŪNAS JAU 
PASVEIKO

Beje, rūkyk Oldj 
nėra nė ko 

Šiame laikrašty

1 ir.piaįfl 
iro vaįkn<! 

__________ _______  .. . . ____ ir-bus pri 
asmeniškai persitikrinti ir nuspręsti apie gabumus kaip mokinių, taip 

ir- pats . ar»..-ibi*Bavlčlus. *<«

Cigaretus 
vežime 
lat telpa komiški'skelbia 
išmaus kartūnis+o Brig 
Sek juos . . . skaityk ji 
ir persitikrink, kad 4

SĄJUNGIEČIŲ SUSIRINKI
MAS

. Avė., Sprlmrfield, Moks.

. ROKBURY’JE — 8 kambariu 
’ Grove Hali sekcijoj. Viskas

I stovyje su visais itaisynriUs.
! delta plotas teniK Greitai part 

nes savininkas išvažiuoja. Ger 
-**. Kreipkitės: •‘ParMninko’ 
368 Broadvay, So. Boston.

Pereitame “D-ko” nume

PRASIDĖJO KALĖDOJI
MAS

Šią savaitę'prasidėjo kalė
dojimas po parapiją. Žmo
nės kaip teko girdėti gražiai 
atsiliepia į parapijos reika
lus ir trokšta kuogreičiau- 
siai pastatyti savo parapiji-

■ PAIEŠKAU Stanislovo Nei 
Naujamiesčio, Panevėžio apek. 
gyvena Chicagoje. Kas apie 
arba jis pate meldžiu atsišau 
noriu susirašinėti su juo. X 
KIS, 3 Aslunont Avenue, W< 
Mass. <

Kodėl??_______
Dėlto, kad Ai<

lo, pastebėjau Įdomu 
žiai 
p-lės 
tęs.
tems
plunksnos gabumais

kyklos laikra^lo “Potolph- 
iąn.” iš-

į reikšti pagyn|į^<|^dį už 
gražų sutvarkvin^’g^lėdinio 

j numerio, kurisgražiais 
i paveikslais' ir raštų sutvar- 
J^nmi padaro nepaprastą

Įspūdi.'

Vincas Tamoliūnas yra 
Saldžiausios Širdies V. J. 
Draugijos raštininkas.' Pir
madienio vakare, sausio 9 d., 
Įvyko tos draugijos susirin
kimas, 
trukšmingas ir nekultūrin
gas. Triukšmadarių elgesys 
galėjo paveikti Į Vinco svei
kata.

JAUČIASI LABAI GERAI PO 
ŠEŠIŲ METŲ DIDELIŲ 

KENTĖJIMŲ
Per 6 metus Mr. Emery B. Shank iš p ij “NTSvoHarrisburg, Pa., buvo silpnas, buvo CrOld ClgaretuOSe Nėra 

Servuotas, negalėjo valgyti puspflų ir Kosulio Vežime” 
neturėjo jokios ambiejos. Jis rašo: Po 

'vartojimo Nuga-Tone, afi jaučiuosi la
bai gerai po šešių metų didelių kentčji- 

Iinų. Dabar aš valgau tris syk dienoje 
ir jau sveriu daug daugiau.”

Nuga-Tone jau pagelbėjo tūkstan
čiams kenčiančių vyrų ir ipoterų. kurie 
kentėjo nuo nevirškinimo, prasto ape- 

. tilo, gasų viduriuose, arba turėjo dideli 
‘raugėjimu, galvos skaudėjimų, svaigu
li, buvo silpnų nervų, negalėjo miego
ti, abelnų nusilpnėjimų ir panašius ne- 

; malonumus. Garantuojama, kad Nuga- Lietuvos Šiaulių apataų-

aeitahie su- MINSTREL SHOW 
ja raportus • Jaunų Me rginų Sodalicija 
ą išbaigiant s’u pagelba Apaštalavimo, 
ida jau di- Draugijos rengiasi prie sta
ro išsiskirs- tymo trečiu kartu Minstrel 
•s aprašvme . Sliotv. Tikimės kad bus sve- 
visai nėra f.ju AVorcesterio. Cam-

1 1 /-I T.' I

JUOKAI

KLAUSOMYBĖS SUKAK- mą ir Msitikin^ viešnios iš 
• ‘ TUVES • Lietuvį. PuoįftS bilietai ei- 
Vietos Katalikų Federaci- na kajjčkarštr £eiksai. Netik 

jos skyrius, kurį sudaro at- vietiniąi. bet yr is apylinkės, 
stovai nilo visų katalikiškų perkam tĮMbotel lietūs pirmu- 
draugrjų, nutarė iįjais me- tinėš' užsisakė du tuzinu; 
tais kiek iškilmingiau pa- Camįrįį^’ius ir-gi žada ne
minėti Lietuvos nepriklau- atsilikti. Gavome žinių per 
somybes'10 metų sukaktu- radio, kad W.orcester’io di-. 
ves. Paminėjimas įvyks va- džiulė kolonija, kur yra dvi 
sąrio 26 d., bažnytinėj salėj, parapiji puošiasi priimti 
Yra pakviesti įžvmūs kalbė- vįešnią ant vietos* Sako, pa? 
tojai. Tuo reikalu Federa- rodys ką jos gali. Mes tam 
eijos skyrius turės dar ki- tikime, lies ką AVorcesteris 
tą susirinkimą ir galutinai pažada, tą ir išpildo. Valio! 
išdirbs progFžlYūTif paskelbs Bcrašant.—rifts žinias spau- 
spaudoje. Plačioji visuome- dai, nagi pranešė per radio. 
nė turėtų susidomėti sukak- kad Nasliua, N. II. ruošiasi 
tuvių paminėjimu ir vasario kosmarkiausiai prie misijų, 
26 d. gausiai susirinkti ir iš- o laivrencietes sako: Mes ne- 
klausyti kalbų apie Lietuva, sigirsim išanksto, nes nėra 

.’ K. K. laiko, bet dirbsime visomis 
______ • ^pajėgomis ir varysime pla

čią agitaciją ant vietos, kad 
jMibytinus visas kolonijas. 
Hudson’as ir Norwood’as

Moterų Sąjungos 13-tos tyli* bet yra žinių, kad jos 
kuopos įvyko nepaprastas (ik savo gudrumu nori ki- 
susirinkimas 12 d. sausio, tam šposą iškirst. Gaila, kad 
Nauja valdyba užėmus vie- dąr maršruto paskelbimas 

’D-ke” 13 d. šau
lį būtume gavę ra- 

ir iš kitu koloni-

“Say, Joss, tu esi bruk 
ris, ar. negali man duotįyį 
Pu i”* • •

“Aš žinau ką nors km 
tuo tarpu dvidešimt ir vįd 
je 6 mėnesių, galiu garų 
tuoti, kad neužilgo .viršys 
iki devvniasdešimts.” ,

“Skamba gerai! O k

PASKIRTAS REDAKTORIŲ BTOfcMĘI© ŪL
KHerita'Ajik- ANTAWĮ©ANAVICIAUS

štikalnis už sąvo gabumu in ; L. *

Sekmadienį, aisio-Jan. | 
~ ' ■ Pradžia 4 vai. po pietų LIETUVIU KORPOlACl® 

26 Linooln Street • z '
Bilietų kaina: 50c. ir 35c., vaikaati 

Virfauinėtame koncerte dalyvaus apie 30 mokinių:,ejį 
Gerbi- tėveliams kaip leldžlantienft, tai p ir norintiems 
muzikas mokyklon, patartina atsilankyti autiio.kor 
i------- . - -
mokytojo.. šiame koncerte dalyvaus

OLD GOL
I . v

IŠ D. L. K KEISTUČIO 
DR-JOS SUSIRINKIMO

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8-tą. Sekanti valdy
ba užėmė vietas darbuotis 

‘ 1928 metams: pirm. M. Yer- 
siackas, vice-pirm. P. 3Ru- 
kas, prot. rašt. A. Macejū- 
nas, fin. rast. F. Tuleikis, 
kasierius A. Zaleckas, tvark
darys K. Mikailionis; direk- ■ toks? 
toriai: K. Valądkevičius, J. 
Krasinskas, P. Zirolis, J. 
Jelmokas, A. Gruodis, A, 
Pastelis ii* ,K. Urbonas. Jie jor?” 
pasižadėjo smarkiai dirbti.. “ Ąš negaliu!Ji už 

Susirinkimas buvo draugijos naudai. .Visi vai- netekės pakol aš nea 
dvbos nariai yra darbštūs ir kėsiu savo skolų, o kaip 
energingi vyrai. 1 aš ir negaliu apsimokėti

Pereitais metais Ši drau- i-ol ją apsivesiu.” 
gija gavo naujų narių apie -------------

Sako, kad įsikarščiavę ®ir5 visus’ mete 5, “Aš savo panelę vS 
triukšmadariai pasigrobt ?•lsslbrauke 4' Tar pere* granefnut?” .
'draugijos finansinę - knygą 
ir dabar šaukia “ekstra” 
susirinkimą. Draugijos val
dyba susirinkimui neprita
ria ir greičiausia jis ne-

■ -............... 1

PAIEŠKA.C Kazimiero GtodėM

ir gra- 
surašvtą straipsnelį 
Malvinos Šidlauskiu- į 
Garbė mūsų lietu /ąi-; 
už pasižymėjimą savo yy buvo pranešta, kad Vin

cas Tamoliūnas staiga susir
go ir antradieny, sausio 10 
d. buvo nuvežtas į ligoninę. 
Ligoninėje išgulėjo dvi die- ! 
ni ir dabar jaučiasi jau svei
kas.

mūsų draugijai. Šį dr-ja
daug gero yra padarius ser- karta kai aš suspaldžiį 
gantiems ir nelaimių pri- man kerta tiesiai į akį. 
spaustiems. Šelpė visus, kas ’ 
tik kreipėsi prašydami pa- 
šalpos.

R. K. Draugija laiko už organą

I KLAUSĖSI PER RADIO ' 
, . ; Pentadieny, sausio 13 d.

: -■•■'•••S vakare i "Darbininką” susi-
. E rinko klausyti Sharkey-

Hermy kumštvnių apie 50 
žmonių. Feliksas Zaleckis, 

FU M. ORIBAITE“ ' ■ pardavėjas geriausių. r<ulio
visų mylima damininkė dainuos ir vaidins “Darbininko” operavo ra o.

. . , , i • • Tik gaila, kad nebuvo gali-metmiame koncerte, sausio 29 d., 7:30 vai. vakare, Munici- * .
« -r»A t-j- / i • i ma gauti kam reikia, nes liepai Svetainėje, -So. Bostone. Ji dainuos solo ir kartu su art. , , s ,.f™ .v. -x • a buvo paduodama per radioVanagaičiu, p. Yozavitui akompanuojant. ... . ... , . ■r j i tiesiog, o tik telegramomis.

— - - Dar daugiau pablogino gauti
KATALIKAI SUSIPRATO , JAUNIMAS PASIŽYMI žinias oras.
Katalikai šv. Petro para-' Kalėdiniame leidinyje šv 

pijos susiprato,kaslink skai- Juozapo Akademijoj žuma 
tymo katalikiškų laikraščių. 
Ypatingai nariai Apaštala
vimo Draugijos parodė savo 
nepaprastą dvasią. Užsira
šė apie 150 Lietuvoje lei
džiamą laikraštį “Žvaigž
de.”

Į LIETtTVATM .I^DttTO ‘.A'pįįiiiiuinką’tjaįn įfer 
PIRMĄ DOVANĄ . tų metų ir yra juomi p 

Boston ‘ American buvo -kinta. Tad patartina 
paskelbęs taip vadinamą vienam .ųariui šiįąj^ 
*4 Meilės ’1 konfesta. Buvo likti ‘1 Darbininko ’y ska
skirta penkios piniginės-do- ju. 
vanos už teisingą išrišimą ir 
-atrinkimą paveikslų. P-lė 
Elena Gelžin iutė, 40 Vinton
SL, So. Boston laimėjo pir- Didžiausias tikėjimo prii 
rną dovaną $25.00. Jos bro- šas yra bedieviška spaud 
lis irgi yra laimėjęs kelio- Prarasti tikėjimą reižjri 
liką prizų kontestuose. Ma- pražūti.

' tyt ir sesutė Elena seka bro- ---------------------:5^
liuko pėdomis.

U

Kodėl tu neapsivedi, M&
, 1 ' * -tS
i • i -y

tikslą 
kuopos reikalus eita prie bū- diogramų 
siąpičio maršruto ponios F. jų. 
Pikčilingienės, kuri bus pas j Dūki 
mus apie 28 d. sausio. Ko- į įgvįcn 
misija pranešė, kad yra ren- !
giama sutiktuvių puota 26 d. sįpįj^į^p 
sausio. Visos Sjjungietės išdavf. g;1 
priėmė komisijos raportą su' silsįrįnkii 
džiaugsmu i r pasižadėjo džiuma iv 
dirbt kuosmarkiausia, kad Taip! 
tik pavyktų gerai priimti ••i)arbį11i 
pirmą. Lietuvos -Katalikui pažymėta 

atstovy T'1- i-aš’tmink 
rėjMn iš tėvynės visokių at- ąj Kibiu 
stovit: dvasiškių ir ■■ švietiš- |rasįžadė j 
kių nuo įvairiu organizaci- Tx.* --- * ■ A lClcl pdS
jų, o vis tik vyrai buvo; o pUįkiais 
dabar džiaugiamės sušilau- pO apyfd 
kę moteries, ir matome, kad karįa užt 
ir Lietuvos moterys turi ly-’. 
gias teises su vyrais.r— ’ —........ •

Ne tik mes, moters, .susi- ’ _
doniėjc^e ponios F/ Pike i-' 11
linginės atsilankomi, bet ir rKR 7o ,lkriI (.eri b!Klink;ii 7 k:iwba. 
vyrai. Dabar pas mus rodos ri'-’ "ain‘,s- vi5ni prietaisai.

_ _ ,, , ' . jnv.-n tr-gytutl;il. KiTlna $23»O. $20<w>ne nėra kitokiu reikalu, kai]) įnešti, naians;^ į metus, mk 
tik šis, nes kur 2 ar 3 suei- HEK™7
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SV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS

vr:

nui ir į juos negali patekti.

OABAR NE SENIAUn

nukabinėti baltiniais, tada✓ 
ios nedali atskirti savo 11a-

g

•?y
S- y/

■. ’&U 8 ’r nuo 3:30 ?k! 9 vakar? 'd
‘■rredom’s nne & iki 12 vaj dieną J 
-ųbatomls duo 9 f L! 8 vak Neri? 
eonais ’sno 9 ’k! 12 i pažai cntard '

& l'EL. fin. Battoo 0506—W ' >’•* 
| LIETUVYS DANTISTAS 

ih, L. KAPOČIUS

Yra lndomu su jaisknis.

Kama 83.50
“DARBININKAS

turi būti.

tautos vadais.

APIE
YRA

asųmo į Dantės pragarą:

KINIEČIŲ PRAGARAS

f Įvairios tikybos api
^ri Įvaiiiisi suprati-
Garsus rašytojas Dan

te iš Italijos yra labai raiz
gai pragaro reginius ap

rašęs; žinoma, jis jų neregė

kortomis,, šnipai, čia yra į-
taisytas ♦didelis., grūstuvas,* 
kuriame visos pmĄj^altiisios: 
vėiė^ yra suritetamos irrgriu 
datrtos, panašiai, kaip’kai^ 
Autose .gavėnioj laike

, tik jo plati vaizduotė te-

?■ jis yra padalintas i keturius 
laipsnius, kuriuose sėdi pra-

džia valgiui kanapius,
Antraine laipsžy, 

arba rate randasi bedievį 
šventvagiai,

sėmenis.

nekalbantieji!
poterių ir blogijjų kmgu
autoriai. Čia - yra 7 begalo

_ daug varpų ir nusikaltusios
' feikaltėliai sulig savo nuopel
nų šiame gyvenime, 
me laipsny, arba rate.

,p vėlės yra pavirtusioslų var-
.. Pirma- Be galo diŠt*

le audra judina varpus iryra
rkli. t°s šerdys iš vėlių turi muš-

kai biznieriai, lošikai

k NEPRALEISKITE
E
I . •—
v.

Reta Proga
i.

Dviejų Šeimyną medinė stuba, su 
penkių automobilių garadžium, 

; City Poiiit, ant East Sixth Street, 
netoli L-St. Keturi kambariai ant 
pirmo augšto, penki anb^antro. 

- Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
S priešakiniai piazai. Gera proęa 

žmogui^ kuris turi vieną arba 
daugiau automobilių, arba užsi
imantis automobilių taisymu. Ran
dą atneša netoli $100 fmėnes Kai- 
na.$8.800. Matyk A. j. KUPSTIS, 
Savininką.

B AR GANAS! ’
South Bostone Lietuviams

‘South Bostone Lietuviai jau be
veik apipirko visas geriausias _biz- 
nių vietas ir visi gerai gyvena. 
Pas mus šiomis .dienomis pateko 
turbut paskutinis- geras kampas 
South Bostone su gerai išdirbtu 

į bizniu. Mes užtikriname jei žmo
gus paims katras supranta tą biz- 

' nj arba norintis išmokti galės da
ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na
mas ant 2 šeimynų su trim kamba
riais užnakalv krautuvės. Randi] 
ateina $95.00 į mėnesi Bizni ir na

rni 
dar' pigiau. Lengvos išilgos. Ma- 
tykite tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery
ežių šeimynų medinė stuba su 24 
ambariais.’Yra gazas. elektra, pe

čiai, piazai. vieta dėl garadžių. 
ų atneša $160 Į mėnesį. Pre- 

ę $14 800- Lengvos islvgos. Ma- 
Ltyk A. .T. KUPSTI

------------South Bostone -------------
*šin ^oimynn medinis namas; 27 f 

kambariai. Rendu atneša $780 į -

tis į varpus, kad jie skam
bėtu. Bet iei varpų visiems 
pras> kalteliams neužtenka, 
tai likusieji esti suguldomi 
i krūveles ir tam tikrais • 
niūkiais pjaunami. T trečia 
laipsni patenką kankinimui 
ivairūs šarlatanai, šundak
tariai, kanu ., niekin+oiai, j SMUKLIŲ ŠALIS 
blogi mokytojai, neteisingi! Prąjącūzijoj išviso smuk- 
teisėiai: juos virina sudėję resforanu įr ivairiu deg- 
i didelius katilus, kuriuose tinės-išnešamųjų” yra apie 
v ra pripilta taukų. Ketvir-• tūkstančių. 1830 m. bū 
tasis laipsnis, arba ratas, v0 tūkstantis. Jų 32
pirklauso tik moterims, ku
rios savo gyvenime tik puo
šėsi ir nežiūrėjo namų tvar
kos. Čia patenka ir tos mo
terys, kurios išplovusios bal
tinius kabino džiovinti ant 
stogų ir tuom kenkė sieloms 
ir neleido joms lankytis pas 
savuosius. Mat, kiniečiai 
tiki, jog mirusių žmonių šie-

LIETUVOS

Itb. F1 v >

•T? » > l'I 'K - i - » t ! š » j
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO^ 

P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. •
VALDYBOS ADRESAI 

r •«. . i t,j, 
PirnUnin^ė. — Jieva Marjcsrene,

625 H. Higiuli St., Š<». Bciston, Mass. 
Vice-Pirmųjlukė ,— Ona Zulonienė, i 

11 Menks St;.’South IJoston. Mass. 
•'rot. Raštininkė — Ona Siaurtenft, 

i 143 E. :7xh St. So. ll<istQii. Mhm.
Telephone South Boston 3422-R

i in. Raštininkė — Bi'onlslavą Ciunleti» 
. 29 Gould St, Roshury, Mas*. 
■tdintnkė — Ona ■ŠtanlulIutČ,’ 
, 105 W. 6th St. So. Boston. Mae*.

varkdarfi — Ona Mlzglraien6, 
.1512 Columbia RVL. So. Boston. Mas-, 

^‘raugija savo Ftmtrlnktmus laiko 
antrą utamirttaj kiekvieną m6ne» 
’:30 vakare, pobažnytinėj svetainė' 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės oę* 
•rotoknlų raštininkę laišku ur telefono

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žėh-

susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centą v-^- 
“DARBlNINKAS” - 

366 W. Broadway 
S. Boston, Mass. - >

ANEKTODIŠKI GALIMU
MAI

PRANAŠAUJA PASAULIUI 
ROJŲ

Vienas vokiečių gamtinin
kas Wilhelm Bęlsche laikė 
Brlyne paskaitą apie pasau
lio ateiti. Jo nuomoto, pa
sauly vis dažniau pasitaiko 
žemės drebėjimų. Amerikoj

irmmiuKaa - ai. Žiobt..
539 E. Seventh St, So. Boston. 
Telephone Sonth Boston S552-R. 

'•’fce- Pirm Įninkąs — J. Petrauske*.
24 Thomas P. So. Boston, Mass. 

Prot Raktininkas — ji. Glineckis,
5 Thomas Pk., 8outh Boston. M&»- 

-■'In. Raštininkas — M. šelkis-
866 Broedway, So. Boston, Mask. 

<aslerius — X Naudžfunas,
885 E. Broadwa.v, So. Boston. Ma»- 

"varkdarys — J. Zaikis.
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mastu 

•rangija laiko susirinkimus kas trečia 
nedėldieni kiekvieno mėnesio. 2-ra v* 
landą po pietų, parapijos salėj, 492 > 
•**vontb St So Rostnn Mass

r

- Tef -Str Biistbn (JS23~ . ■ 1 - — - -
LIETUVIS DANTISTAS r

DR. N. V. CASPER •

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, So. Boston

Oftio valandos:
nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 iki.5 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarė. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne 
dėldieniais. talp-gl seredomis nuo 

12-tos tlien# uždarytas

4 ■

LIETUVIS DENTISTAS

OR. ST. A. GALVARISKI
K 

(GĄLINAUSKAS) 
414 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 2300
J Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
iki 9 vakare. Švento dieną pagal s» 
si ta rimą.

Maskvos “Prnvda” pra
neša apie nepaprastą atsiti
kimą Šepetevo m. Vienas 
sovietui institutas tame mies
te pastatė dideli dvieju 
aukštu mūra. Pabaigė statv-* - ' *- •

iti, tik tada pastebėjo, kad tvinsta upės, skandindamos 
statytojai pamiršo savo pro- sausus plotus, didėja tamsio- 

. Jis tvir- 
namu gyventojai buvo pri- tina, kad nuo to pasaulis ne^ 
versti išeiti ir įeiti iŠ pirmo žus, bet kas kart žemėj bus 
ir antro aukšto pro langus, minkštesnis ir vienodesnis 

klimatas, šiaurės kraštuosi', 
kur dabar amžinas sniegas, 
augs karštųjų kraštų auga
lai, ir visas pasaulis bus pa
našus į senovės rojų.

tūkstančiu yra viename Pa
ryžiuje. Tuo tarpu kepyklų 
ten yra 40 tūkstančių, o 
vaistinių 12 tūkstančių. Tuo! 
būdu kiekvienam prancūzui j—^‘h- siOs saulės dėmės.
tenka per metus išgerti po
18 literių grimo alkoholio. 
Alkoholis nepaprastai daug 
daro žalos prancūzams. Iš 

.150 tūkstančiu džiovininku, j Apie tai Jiuvo pranešta 
los po mirties lankosi į savoj (toks skai?ius kasmet jų 
namus, o kada namų stogai; mį^ta Prancūzijoj ). yra 

į 135 tūkst. alkoholikų.
1 galvažudžių. *=l 52 alkoholi - 
kai, I š 100 elgetų — 17 alk. 
Iš 100 valkatą — 75 alk. Iš 
100 mažamečiu nusikaltėliij 
80 yra girtuoklių vaikai. .

Iš to matome, kad degtinė 
yra didžiausias žmonių prie-

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

So. Boston Mass.
u

Pirmininkas — Jonas Jaroša,
225 L Street, South Boston, Masa. 

^tce-Pirmlnlnkas — J* Svagždys,
111 Bowėn St., Sonth Bostan, Mas* 

•’rot. Raštininkas — V. Mickevičius,
405 Third St., South Boston. Mas» 

H’lnf.nsų Raštininkas — M. šeikls,
366 W. Broadvray, So. Boston, Mas» 

iždininkas — V. Balutis.
36 Mercer Street, So. Boston. Mass 

Maršalka — P. Lančka,
893 Flfth Street. South Boston. Mass 

Oraugija laiko susirinkimus kas antr, 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu 
vai. po pietų. ParapIJos-Salėj. Septin 
ta Gatvė. Sonth Boston. Mam.

9

Tet Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A, J. GORMAN
IOUMAITSKAS) *

705 Main St., Montello, Mass, 
• KHmflHh Rroad Street) 

Ofiso valandos:
Ryte nuo 10 iki 13 vaL 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 

j, Vakare nuo 6 iki 8 vaL 
VALDYBOS ANTRAŠAI i | Sekmadieniais pagal sutarties.

I«
Pirmininkas — M o f. VerslatlcašT

694 4E. Fifih St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmlninkas — Povilas Ruka,

95 C Street, South Uos ton, Įlaša. 
Prot. RaSt. — Antanas Macejnnas,

450 E. Seventh St, S. Boston, Mass
Fin. Rašt — Pranas Tuleikis,

109 Btrven Št, So. Boston. Moša 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H St., South Boston, Mass. 18
Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, ! f 151 Bro&dway, So. BostC® 

906 E Brond-.vay, So. Boston. Mass. 18.
Draugija laiko savo susirinkimus kas | c *

antrą (2-trą) nedėldienj kiekvieno | U -2" J1 ™ 
menesio Lietuvių Salėj. > kerte E ir ' ‘ “ * r Dn° ® vakar?
Silver gat.. So. Boston. Mass.. 1:30 
vai. po pietų. Ateidami susirinkimaD 
proSome atsivesti naujų narių pri- I 
rašyti prie musų draugijos.

vietiniam GPU. Pravedus 
kvotą pda&kėjo. kad to ne- 
»aprasto atsitikmo kaltinin

kas yra miesto tarybos pir
mininkas, kuris norėdamas 
sutaupyti pinigus, pavedė yew Yorko mieste yra 
namą statyti savo gi minai- vienrankis -> popieruotojas 
čiui, iš profesijos, — mote- (Paper-hanger). Jis turi 60 
riškų rūbų siuvėjui. metų amžiaus ir jau 45 me-

-------------- i tai kai tame-amate dirba.
I________________ __________________ _

METEORO (LEKIANČIO- 1
—SIOS ŽVAIGŽDĖS) —: gyvena to tikslo; Wp sa-

JĖGA * koma, iš dienos dienon, tąsi
r.... - , - gyvena liūdnai. Kad būti lai-Į
Sibire, .tunguzu tundrose . .. . x ... x.t , . .. I, . ’ ' mingu, reikia turėti tikslą ir nnukrito nulzuuskas meto- . ... A ,T J . pasiekti—žerando.oras. Jam krintant tiek į-_______ _____ _____________

sibangavo oras, ka.d kilo di- ------ -------------------------------

....................... stantį Vanągajjio Juokų
’ laužė mišką, o pačiame vidų- Kelione

xintn jos V) ra Šiltais kotu- į.įį0 gaisras. Meteoras su- ‘ 
presais. Taip paprastai tie'dužo j ^baippas. kul.ie į

RASTA LEN&Ų KARA
LIAUS KARŪNA

Istoriniame muziejuje.
Drezdene (Vokietijoj) rasta
lenkų karaliaus Augusto Šas.
Tvirtojo karima. Ji beveik ---------------
šimtą metų mėčiojusi tarp ATSIRANDA PASAULYJE 

■m* w h - ivairiu senu rūbu ir kaukiu’ VISOKIŲ BEPROČIŲ
etns Prekė$4.500. Lengvosišlv. viename muziejaus sandėly.Į -Nesenai L otsuame (vo 

^fatvk A. J. KUPSTĮ. Karima padaryta iš sunkaus mirė turtingas pir-
LAIKAS PIRKJI ANGLIUS IR sidabro, papuošta didokais kl.vs Rodė- Velionio žmona

_ MALKAS I aukso lydimais. Ją^padirbo1 pasikvietė narį vienos ereti- ____
SPAMTRšKITE, kad nidens ir vjenas vokiečiu auksakalisf 1̂! S(ktos. kurie tiki. džiausiąs vėsulą<
mos laikas artinasi Paprastai r . I ■_ x______ __i;___ „i ...: „ - . ? '

angliai ir malkos pabrangs- Jonąs r riGl'iehas
tadgi neatidėliokite, 
“orderius.”

Klenim. 'niausi žmogų galima atgai- 
įduokite Karūna, svria apie 2 kilo- vinti ir prašė, kad jis atgai-

reipkites pas:

—A. J. KUPSTIS--------
Broadvzay, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 1662—1373

i gramus.
4>

I

___ Pasaulis visur vienodas: už “-netikėliai” mėgsta daryti 
triūsą ir darbą jis moka tur- su numirėliais. Bet kiek jis 
tu ir džiaugsmu.—Gete.

*

SUSiPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

gerovėje be mokytą vyrą ir moterų. Kiekvie- na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip irpas lietuvius

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

~ pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvią
Jei taip nedaroma, tai reikia

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame-
riko j.

LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
IŠLEISTAS PUIKUS VETKALAR VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurią 288 puslapiai

užimti paveikslais

866 West Broadvay

numirėli kaitino, kiek plovė 
šiltu vandeniu, o numirėlis 
vis neatsigavo.- Jis pasikvie
tė. į talką dar savo draugus, 
bet • ir' tie nieko nepadarė.
Gal jie dar ilgai'būtų varge 
su kompresais; Įėi nebūtų i- 
sikišusi policija.

Tik apie 20 nuošimtis šei
mynų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose turi įsirengusios 
tadio'priimtuvus.

Jau 97 Franei-
joj gaviy ^mnų pjo $1,000, 
kad turi mažiausia po devy
nis vaikus. .

t ________ ________________

lakstė per 10 kvadratiniu ki 
lometrų aplink. Kritimo vie
toj yra duoliė.-50 metrų pla
tumo ir nuo 2 ikj 3 m. gilu
mo. Laimė, kad meteoras 
krito Sibiro dykumoj, ir 
nieks nuo jo nenukentėjo.
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NEW YORKSPA
Ktonpas.JJorchester St. 
r* ir Broddu'ay 
' SOUTH BOSTON’E
Užtaiųdžių^jfetų. Saldainių tnrt- 
me natnieTjaiįrhj. SaltakošSs (Ice- 
crem). Tarime visokių saldai
nių paslrinklji’.ui dfl visokių rei
kalų. NeuŽmfriktte savo draugų.

Užsisakykite

South Boston, Mass.

iŠ-.: Art ir komp. A. Vanagaitis 
ruošiasi aplankyti, kartu su 
pianistu M. Yozavitu Mass. ir, 
Conn. -valstijas su juoką kon-' 
ceriais. Jie aplankys sekančias 
kolonijas:

22 saus. New Haven, Conn.
25 saus. Norvrood, Mass.
27 saus. Providence, R. I.

29 šausiu Bostone “Darbinin- 
ko” koncerte.

Visos kolonijos gali tikėtis 
linksmo vakaro. Dainą, muzi
kos ir juokų užtenką visiems. 
Rengkite ir lankykitės skait
lingai. , Tie vakarai, tai yra 
naujus “Dzimdzi ’ Drimdzi”, 
kurio p. Vanagaitis pirmiau 
___ ‘generolu leitenantu”.

į Report.

_____
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ČIUS

f
Nūdieninis gyvenimas tiek .kupinas įvairiausią įvy- 2 

kią, kiekvienam gyvam sektina ir žinoliua. Laiko ne-
“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šauliu laikraš

tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie- 
gaištant visa kas dedasi mūsą krašte ir visame pasauly- 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.” 
rūmo klausimais; be to, deda įdomią apysaką, eilią, įžy
miąją Lietuvos žmonią gyvenimo aprašymą ir 11, o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve- 
tavos veikėjo paveikslą.

Užsisakę ^TRIMITĄ.” metams arba pusei metą, 
gauna priedo įdomią 160 pusi, knygą “špionažo paslap
tys,” užsisakę trims mėnesiams gauna 60 pusi, eilią rin
kinį “Vakaro, kaukės.”

<c TRIMITĄ” dovanai siunčiam kiekvienam surinko- Į 
šiam penkias naujus prenumeratorius ir prisiuntusiant. i • 
už juos prenumeratos pinigus^ ' ‘ '-v>

«• . f 4 ~

už juos prenumeratos pinigus.
“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litą, pusei 

metą 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75c. - Užsieny dvi- [ % 
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie- i 
tavoje. . ~ r . • - z

“TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.

TeL Nonrood 1508

E. V. WARABOW 
(V7RUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Ut BALSAMUOTOJAS
U7P WaSHINGTON

I PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsamuotojai 
877 ir 448 Cambridg* Street 

j Cambridgt, Mm».
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