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572 užsiėmimui arba

i tautinio
> fondam 
arijos pro- 

,w a vest i pla- 
ir pinigą mūsų (‘migrantų kole

tarp Lenkijos ir Lietuvos. ^_^, . . - -
>sa- u - —- v • uždegi________________

draus - '

Trockio 
šalininkai Raudamoje Armi- 

• .i‘>j<b sulig žimųį iš Varšu
vos^ buvo sus nuversti 
diktatoriauš o valdžią.
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Sausio 29 d. įvyko “Dkr- tai: Šalnai, Bagočius, Cunys 
hminko” motini^ koncertas. ir_ kUL^Taipgi buvo daug 
Žmonjų buvo daug. Užėmė vietos ir apylinkės Įžymių 
visas sėdynes ir daug buvo -biznierių.

z stovinčių, o dar daugiau tu
rėjo grįžti Į namus, nes- ne,- pavyko ir 
buvo vietos salėje. Progra- liks nemažai p 
ma buvo ilga ir turininga, pasišventimą pa/odė koncęr-

3 ^Dainavo Montello šv. Roko to rengėjai ir^talkininkai. 
parapijos ir vietos šv. Petro 
parapijos; chorai/solistės ir 
solistai. Taipgi ir art. Va
nagaitis su savo kompanija: 
p-lė M. Gribaitė ir p. Yoza- 
vitas. Žmonių buvo iš visos 
apylinkės. Is dvasiškių da
lyvavo šie kunigai: F. Ju- 
ras, Lovvellio lietuvių prapi- 
jos klebonas: F. Juškaitis, 
Cambridgiaus lietuvių para
pijos klelionas kun. Taškū- 
uas. Nor\voodo parapijos, 
klebonas ir "Darbininko” 
redaktorius, K. Urbonavi
čius, So. Bostono parapijos

" klebonas ir LDS. dvasios va
das i r F. Strakauskas South 
Bostono parapijos vikaras. 
Iš svietiškiu profesionalų

-—dalyvava: Daktarai J. Lan- 
. džius, Pašakaruis:. advoka-

NAUJA IDĖJA
VISIEMS

Į> . . -
- -

i
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Koncertas iš, visų pusių 
“Darbininkui” 
pi^io. Dideli 
parode koncęr- 
j/jalkininkai. 

Kitą karią parašysime pla
čiau apie Visus, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šio 
koncerto surengimo, ir pro- 
gramo išpildimo.

Gausi koncertu publika 
dar kartą gražiai parėmė 
lai k rašt Į ‘ ‘ Darbininką.

LENKIJA STENGIASI SU
DARYTI -PABALTĖS 

BLOKĄ - 
“Deutsche Aligemeine Zei- 

tung" praneša iš Rygos, kad 
lenku diplomatija vėl pra
dėjusi gairinti savo senąjį 
planą apie Pakaitės valsty
bių bloko sudarymą. Šias 
pastangas, esą, lengvinąs 
karo stovio panaikinimas
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rimu oficialiųjų vyriausylM's 
organu paskelbta 
sybėš Žinios." kuriose bus 
dedami ir visi valdžios skel-

ga paruošė emi

I
STEIGIMU 
ikų Sąjun- 
acijos pro- 
uo, visos e- 
; dali gau-

"Vyriau- jektą, einant kili i 
migracijos lini^ < 
tojo už emigrai tų vežimą 

bimai (pasų pametimo, teis-j pelno turi ine| 
mo ir t. t*.') "Lietuva" busilaivyno steigiimi 
nepartinis dienraštis, kurį [Be to, tuo emigte 
greičiausiai leis akcininkų i jektu norima jį 
bendrovė, dalyvaujant i 
valdžios akcijoms. . inizacija.

• ' - - • • *■

LDS. CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 8 d. 7 vai. vakare, 
‘ ‘Darbininko ’ ’ administracijos j 
kambariuose įvyks L. D. S. 
Centro valdybos susirinkimas. 
Susirinkimas svarbus, 
čiame dalyvauti.

GANDAI APIE SUKILIMĄ 
RUSIJOJ

X
MIRĖ KLAIPĖDOS KRAŠTO LONDON \S "SEIMELIO ATSTOVAS - • t/IT-’J

JOK. BROŽAITIS
KLAIPĖDA. — Pasirgęs 

tris dienas krūtinės plėvės 
loginiu, sausio II d. savo

LENKŲ SOCIALISTAI REI
KALAUJA VILNIUI 

AUTONOMIJOS
•Lenkų socialistų organas 

“Roljotnik” p; skelbė naują 
socialistų partijos vykdomo
jo komiteto atsišaukimą, ku
riame tarp kita ko reikalau
jama teritorialinės autono
mijos Vilniaus kraštui.

BERLYNAS. - Nepa
tvirtintos žinios iš Varšuvos

I

praneša, kad Vilniuje, Lie
tuvoj eina gandai, kad Mas
kvoje Įvyko militaris sukili
mas. gen. Tiu-hatscho\vski 
vadovaujant. Sako, kad su
kilo kelios divizijos ir jau 
b< nnba rd 11 oj a Mask va.

LONDONAS. — Žinios iš 
Rygos ateina, kuriose sako, 
kad keturi Sovietų regimen 
tai sukilo Maskvoje simpati
zuodami Trockini ir jau 
pradėjo bombarduoti Krem
liau.

BERLYNAS, — Derybų 
tarp Vokietijos užsienio rei-? 
kalu ministerio Stresemanifd “ 
ir Lietuvos premjero Volde- 
maro pasibaigė. Spauda s£- 
ko, kad derybos ėjo ski 
džiai. Sudarvta arbitrac
sutartis ir pagrindinis? 
punktai prekybinės sutarties^ 
Bet spauda užtyli kaip buv# 
susitarta Klaipėdos klausi
mu. Prisibijoina, kad Vol
demaras ir čia nebūtų pada^ 
rėš LietuVai žalingų nusitek 
dimų.

4 ' ’

„raugijpask<'rimąS‘'užsiehhĮ 
reikalų ministeriais Estijoj 
ir Suomijoj. Be to. Latvi
joj esąs galimas grįžimas 
iri e valdžios vairo ūkininkų 

sąjungos su polofiliškuoju 
K. Ulmanin priešaky. Taip 
pat nurodoma. kad Rumuni
jos pasiuntinio paskyrimas 
Rygon esąs padarytas len
kam* pąsiūĮius. Nemažos 
reikšmės turinti nesenai pa- 
sirašytoji laikinoji prekybos 
sutartis tarp Latvijos 
Lenkijos.

V

____Better Business Bureau 
ragina, kad laike 1928 m. 
kiekvienas palaikytų savus 

- x biznierius taip, kaip, kad no- 
* rėtii. kad jie palaikytų jį.

Negrąžinkite pirkinių at- 
gal Ix‘ priežasties.________

Padėk i banką pinigų kas 
mėnuo, ir .

PASIŽADĖK NEDĖTI
pinigų i naujus nežinomus 
biznius be ištyrimo.

Nesi rašyk užsakymų blan
kų, sutarčių ant išmokėjimo 
arba kontraktų pirm negu 
perskaitysi ir suprasi kur 
pasirašai.

Pastebėjęs.neteisingus ar
ba klaidinančius skelbimus 
arba skvmus pranešk Better 
Business Bureau.

Laikykis obalsių, “Per- 
skaitvk pirm pasirašymo” 
ir “Pirm negu Įdėsi pinigus 
— patirk kur dedi.” 

n
i- NAUJOS ANGLUOS KATAUKO

REFERENDUMAS 
NEPAVYKO

Latviu pilietvbės Įstaty
mas, kuriuo leista gyventi 
pilnateisių piliečiu teisėmis 
Latvijoje daugeliui’ tik po 
Latvijos nepriklausomybės 
atgavimo atvykusiems sve
timšaliams, pasiliko galioje. 
Suruoštas tautinių . latvių 
grupių referendumas ji pa
keisti nepavyko. Balsavo už 
Įstatymo pakeitimą 300.000 
žmonių, o reikia 500.000. > 
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Galutinai tapo nustatytą, kad Naujos Anglijos 
Kataliku Seimas įvyks vasario 22-rą dieną Bostone 
šv. Petro parapijos svetainėje^ 492 E. 7th St.

Seimo pradžia 10 vaL ryto.

Katalikiškos organizacijos gali siųsti delegatų 
tiek kuri nori. Ten, kur yra lietuvių bažnyčios, 
delegatai privalo gauti paliudymus nuo klebonų.

Pageidaujama, kad kuodaugiausia delegatų da
lyvautų Seime.
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Klaipėdos kr. Seimelio ats
tovas ir Klaipėdos apskri
ties tarybos narys JokūJias 
Brožaitis. Velionis visą sa
vo amžių dirbo kultūros ir 
politikos darbą lietuvių tar
pe ir žilino svo tutiečiuose 
susiprtimą. Jis yra dėjęs 
daug pastangai, kad lietuvių, 
kalba būtų įvesta krašto mo
kyklose. b(* to. kovojęs vo
kiečių_ valdymo laikais už
palikimą teisės vartoti lietu
vių kalbą viešuose susirinki
muose. Taip pat velionis 
prisidėdavo prie kiekvienos 
vietinių lietuvių kalbos tei
sėms apginti peticijos vokie 
čių valdžiai. Kaip politikos 
darbuotojas jis pasižyTnėda- 
Vo nepaprastu rimtumu, už 
kuri ji gerbė net jo prieši
ninkai vokiečiai. Jis yra bu
vęs prancūzui valdymo lai
kais krašto tarybos ir vėliau 
krašto direlęjorijos narys. 
Taip pat iš prancūzų vėlio
ms labai stengėsi iškovoti 
lietuviams lygias leiSės^'SiT’ 
vokiečių kalba mokyklose.

Nuo pat Klaipėdos kraš
to žemės ūkio rūmų įsisteigi- 
mo iki savo mirties velionis 
buvo tų rūmų narys,taip pat 
abiejų krašto Seimelių atsto
vas ir apie 10 metų dalyvavo' 
Klaipėdos apskr. taryboj. 
Pereitų m. rudenį velionis, 
kaip Klaipėdos krašto atsto
vas, dalyvavo Lietuvos eko
nominėse derybose su vokie- 

i čiais Berlyme. . >
■ Klaipėdos kr. lietuvių vi- 

I suomenė giliai atjaučia Bro- 
[ žaičio mirtį, c

/Po vdionies pirmuoju 
ka^SiUatu į Seim^ii eina ji 

Montvilas.

slaptir 
laiškų rašytu aukštųjų ar
mijos vadu.

Armijos vadai norėjo nu- 
vei-sti Staliną ir jiastatyti 
Trockį.

Stalino policija jaręštavo 
suokalbininkus, o Trockį de
portavo i tolimą Sibirą. -----

I?
amatų pažymėtų paskutinia
me cenze, tik nėra mo
terų. Moterys turėtų dau
giau žiūrėti namų ir šeimy
nos, b ne dirbtuvėse dirbti. 
Yra užtektinai bedarbiau- 
jaiičių vyrų ir merginų, kad 
užpildžius moterų vietas.

ŽYDAS KĖSINOSI IŠNIE
KINTI MOTINOS ŠVČ. 

------- PAVEIKSLĄ ------_
Lenkijoje Paulinos vienuo

lyno bažnyčioje’ žyads Jokū
bas Dymant pamaldų metu 
puolė prie Motinos Švč. pa 
veikslo, norėdamas jį išnie
kinti. Tačiau žmonių buvo 
sulaikytas. Policijoj žvdas 
pareiškė veikęs slaptos žydų 
organizacijos Įsakymu, kuri 
keršijanti už priešžydiškas 
riaušes Rumunijoje.

Samdymas darbininkai iŠ- 
dirbystėse lapkričio mėnesy 
sumažėjo 19 nuošimčių- paly 
ginus su spalių mėnesiu,' ir 
atlyginimas darbininkams 

<įnž darbą nukapotas 371 nuo
šimčiu sulig darbo biuro sta
tistikos, kurią paskelbė Dar- 
-bo departmentas.—------------

MASKVA.-Oficialės dik
tatoriaus Stalino valdžios ži
nios užginčija paskleistas ži
nias apie sukilimus Rusi joj. 
Sako, kad./pb?,“lKtr?UTiiuu 
Trockio viskas eina norma
liu keliu.

♦ , ■ ,1 I —

Nusiminimas — nuodai: jis slo
pina gyvenimą.—P. Vaičiūnas.

BOLŠEVIKAI NUBAUDĖ 
MONSIGNORĄ ! -

MASKVA. — Bolševiką, 
militarinis teismas nubaudė 
10 metų kalėjimu Monsigno- 
rą Skalskį. neva už priešbol- 
Ševistine akciia.

* *• * : e

SIEMS
S j iec i ai i n i a <. nėvedusiiH^ 

vyru mokėsimu per pasta
ruosius 4 mėnesius davė Tta- 
lijosjždur 729,(XX) doleri)

Lietuvos konsulu skiria- * 
mas Zadeikis

%

I
SUSTOJO “KLAIPĖDOS 

GARSAS”
Klaipėdos šaulių rinkti

nės Įsteigtus ir kuri laiką 
leistas, vėliau perduotas leis
ti <T. Lėbartui. savaitinis lai
kraštis Klaipėdoje, spaus
dintas lotyniškomis raidė
mis, sustojo ėjęs. Ej° laik
raštis dvejus motus.

100,000 DARBININKŲ 
NUKENTĖJO

FALE RIVER, Mass. — 
Apskaitliuojama, kad Nau
joj Anglijoj audenvčių “ka
raliai" nukapojo algas 100,- 
000, 80 audenyčių dirbtuvė
se. Darbininkai nerimauja 
ir eina plačiausia agitacija 
paskelbti streiką.

organizavimo* MENICO CITY. — Des
poto Calles’o valdžia paleido 
tūkstančius kareivių surasti 
ir areštuoti Guadalajara ar
kivyskupą. Taipgi ieško ir 
vyskupo de la Morą. Abu 
kaltinami neva už kėlimą 
“maištų.’’

v
Šiomis dienomis areštavo 

Meksikos Katalikių Moterių 
Lygos prezidentę, šen. de 
Silva. ‘Ji irgi kaitinama ne-

’ . J

va už kėlimą.“revoliucijos.”
Buvo padaryta krata K., 

of C. organizacijos eentre ir 
kad'radę-aev»'ii»<įr-

si dėjo prie 
maištininkų.

Meksikoje
veik tas pats ką ir Rusijoj.
Matyt Calles’as ima pąyyzdį 
iš bolsėvikii.
; ( již /■ K ' '■

MONARKISTAI MINĖJO 
KAIZERIO SUKAK

TUVES
BERLYNAS. — Sausio 

27 d. vokiečių monarkistai 
minėjo buvusio kaizerio K9 

, metų sukaktuves. - Gausiai

SOVIETŲ GUDIJOS “LIEi 
TUVIŲ ŪKININKŲ” 

SUVAŽIAVIMAS
MASKVA. — “Izvestija” 

plačiau praneša apie Mins- 
bn rvt-l-trel^lnrUn irv-K C 1VVKUM »" TV JUT tt tTttftTttTN- 

“lietuvių ūkininkų" suva
žiavimą. Suvažiavime daly
vavę 69 delegatai iš Įvairių 
Gudijos vietų. Buvę taip pat 
“lietuvių kolonijų’* atstovai 
iš Maskvos ir Leningrado. 
Nacionalinės lietuvių komi
sijos Gudijoj centro komite
to vardu suvažiavimą* atida
ręs Bildukas. Politinį pra
nešimą daręs komunistų ■ 
partijos, centro komiteto 
sekretorius Vasilcvičius, Su
važiavimą sveikinę lietuviš
kai Sovietui Gudijos preky
bos komisaras Adamalkis ir

susiirukę monarkistai smer- Anga rietis. Suvažavimo dar- 
kč « repąracijos:*- agentą Gil- bų tvnrkon buvo įtraukt i ir 

wni būk si ■orgmdzaęija prL bąrtą. politini

"Garsas" paduoda, 
Lietuvos generaliniu ko

• ■ , ’■ Zl.įiJu

lu yra skiriamas p. P. 
deikis, dabartinis konsulas 
(’hieagoje. o jo vieton- 
cagos konsulu skiriamas p. 
Kalvaitis, ėjęs* konsulo pa
reigas Karaliaučiuje. Adv. 
P. Daužvardis lieka Senote 
vietoje — vicekonsulu 
Vorke. AVashingtono pdH" 
siuntinybejr tuo tarpu at
mainų neįvyksta..

*L » ■ ■ ■ —

POLITINĖ ATAKA P 
H00VERĮ

WASt
Spaudoje jau pasklydo agį^ 
taeija už ir prieš kandidaft» 
Į pn'zidentus. Herbert T 
ver’is kandidatūosuiS' * 
Republikjfnų parti jos.' 
ririja Jgji^iskėlė kolei 
lykėliii prieš jo kandidatūrą* 

Vlčftrf^ diooverini n 
Tikrai Hefliniška 

hfltMhrfTSan Fnm^isco 
da pranešė, kad 1899 
HooverĮ sujungė kata) 
kunigas. Pirmas kaltinimą 
htivo. kad jis neuŽtektinal1 
merikonns ir netiŽ 
stipni’s republikonaą. 
rodo 
turi stipraus kandi



anmmu

JIS LAŠAI BtO6^ 
BALSĄ TURI ŠIĄ , 
MAKT? KAŠGlJ 
SU JUO PASl-j
BĄRE?, X jfi

“LIETUVOS ŽINIŲ” 
BYLA ,

KAUNAS. — Sausio 6 d. 
apygardos teismas sprendė 
“Lietuvos Žinių” redakto
rės F. Bortkevičienės ape
liacijos bylą, už generolo,lei
tenanto Grigaliūno-Glovac- 
kio šmeižimą ‘‘Lietuvos Ži- 
tttosp. ” —Kaltinamosios gi
nėjui plis.’ adv. Bitautui 
prašant teismas bylą'atidė
jo ię. kitam posėdžiui šauks 
liudininkus. ,

1 '?««*
i priežasčių nebūtų' dieife pa

togi. tai prašome tuoj pra- 
nešti komisijai ir gal bus ga«. 
Įima pakeisti Q.' 1

Pr.-^nny kVgipt^ffitnirt ftfU-

Staigus sukimas! y
Nervus krutanti agonija.! jr 

y^Pain-Exj>clleris! /

BAISI ŠEIMYNOS 
TRAGEDIJA

Gruodžio lUjĮ/^abibdės 
stotyje ivyk^haisi* s^imyni- 
petragetnjIT. Būtent Šven
čionių" policininkas KlU 
inansk i ’s ‘ nušovė žmoną^ 
svaihę ir pašovė pats save. 
Mat' prięš” ’ ta i shhngfavči ju« 
Klimauskui' su ''žmona,’-iii 
susitarė su seseria ir abid
vi pabėgo i Vifihiuė Sitžino^ 

apie tai KbmanskUs-Be* 
įio greitajai trauki itin j ir ^>a< 
vijb keleivių 'titiUfeinį Pfr- 
Irfidėj. 
reikalavo.
att&akink ašs^t’^kė re’job 
verj ir kelinis šūviais papil
de ją, svainę ir )>nšovė pats 
save. ; • x

J. ROMANO GYNĖJAI
PADUOS KASACIJĄ >

KAUNAN —"Pėkbpatir- 
ti kad nuteisto ' 6 metams 
sunkiųjų dai-bų kalėjiman p. 
J. Romano gjmėjai, vyriau
siajam tribunolui šiomis die
nomis Įteiksią kasaciją.

DOLERIŲ SEZONAS
ŠIMONYS, Panev. apsk. 

Atėjo, pagal aukštaičių, mė- 
siedo laikas ir visi liuosi vy
rai sukruto piršliauti ar tik
riau doleriais prekiauti.-!

Vargas doleringų panų 
šunims, kai nuo piršlių atsi
joti nespėja ir nelaimė be 
kraičių merginoms, nes jų 
niekas lankyti nedrįsta.

Ne madoj šiandieną rūtų 
vainikėlis.

dora šeimininkė ūr garbėj 
tėvelių,

viską.nagan riečia margas 
poperėlis.

kvailas piršlio ūpas 
ženikliu berneliu.

IU>&M£$!Jaux 
tuni^ valanda

fih

neturėsi.-'^
Produktu P. LęrRlord Co^ (it. 1760

1 - - r. ” , ; k

MAGISTRATO “MIE.< . 
LAŠIRDYSTĖ”

' 'Vilniaus magistratas susi
jaudinęs dėl sunkios Lietu- 
VošbėgTnj padėties, nutarė 
teikti jiems dovanai medici
nos pagalbą ir visuomenės 

Į apsaugą. Žinoma yra tai 
• grynai poli t i nė m ielaš i t dys- 
tė. O tuo tarpu- lietuviu

Columhin 1 
ton, Mass.

'.iV ■'•t

<6RJE2$ \UO$|JAY‘ 
jOy£RTŲRĄ( KOSĘJA) 
(iŠ (KASĖJA, KO$EJ/ 

Ąkpsėua) f

Tas ?INPJAP/dlS PALIKO OLP6OLP > 
Į. NAMUOSE ----IR JIS RUKO TOKIUS Cl 
(garėtus, NUO KURiy VISUOMET > 

JIS KOSEJA J

GUDŲ/‘ĘROMADOS” KAL- 
- TINĄMASIS AKTAS JAU 
(• . PASIRAŠYTA
I . • ' • - • I » .fzJ ‘ i l i

į VILNIUS. “Slowo” ži- I
: niomis,kaltinimo aktas prieš 
gudų “Hromadą” prokuro
ro pasirašytas. Aktas suda
rąs 300 mašinėle spausdintų 
puslapių. Kaltinama 56 aš
menys. Byla bus pradėta 
nagrinėti Vilniuj vasario 20 

ld.

Pirmutine 
Pagalba " 
nuo Skausmu

IvkTJ per .M llrs rrfnijbh»i<

i. Niekus negali »*>><•-.
•ne sntefktrae gerefflwat»«n« ir pn- 
IbėJIme virškinimo. Jos Mtiteičin įlau-

Vntfcnli. IŠ

VAGIU PILNA KAD IR J 
SANACIJOS LAIKAIS 

Šiomis dienomis Vilniaus 
apygardos matų ir syarsfyk- 
lių įstaigose susekta dideles 
vagystes Būtent kasininkas 
J. Eisymont’as ilgą laiką 
klasta ve kasoą knygas ir tuo 
būdu pasisavino virš 2,000 
auksini!.. Defraudantąs pa
sodintas kalėjiman.

’įiT m PAIADEjAU AL-CO-HMIkAO K 
,AŠ GEDĖSIU .IKI DEŠIMTOS IR KLAUSYSIU 

JO NAUjy DALYKELiy PROGRAMOJE -J 
(HMM ‘ ’ J/**

PELĖS; PINIGUS SUĖDĖ
KAVOLIAI (Panemunė

lio vai.). Čia: Onai Ti j Ūsie
nei ištiko nelaimė:-pelės su
ėdė du tūkstančiu litų. Pi
nigai popieriniai buvę sukiš
ti Į kojinę klėty. Koks dar 
pas mus tamsumėlis, kad 
žmonės neduoda pinigus 
saugoti į bankus, o laiko pas 
save pasidėję. Be to, pas 
tą pačią Tijušivnę sudegė li
nų minama mašina. (

Spėjama, kad tai biauraits 
keršto padaras.

* v .- & • J ;< t -
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Praradiaas Svorio?
» te»

J Al r. -. CotrtriotL Schijutos. 1‘rvsaHt, 
>VI*,_ sefco. “Ah svariau 130 svaru, du 
Įmė nS sverOi 1."m kvotos ir jauciuoat 
i'ėl lapai iprraf. Aį visai buvau nu
silpus ir muito'Mcftvla vf&fad birviCsiV 
IW, Jw>Wt .^jkeMaveų,5Į W
ti.š jaučiausi labiau auvargęs. negu 
va M re. eidtag 63. ’gtftU Abu Jumsv Jut

etAiiit ;v I
'Ū6i>uoįįM<a',M«a‘ 

'; nBM.By^rtr.Tni; i
” :*lvV>į;o

r a Vilkaviškio aps
krityį į Pąšiniečįų kaimą 
mūsų pusėje ties demarkaci
jos linija iš lenini pusės nak
tį atsibastė du lenkų slap
toje' policijoje tarnaują as
menys — Ragažiiiskas Jo
nas ir Mačiulis Petras — ir 
pradėjo laužtis į' ūkininko 
Skorupskio gryčią, reikalau
dami atidalyti duris. Sko- 
rupskiui durų neatidarius, 
užpuolikai apšaudė jo na
mus iš revolverių ir šautimi, 
tos pat sistemos, kaip kad 
vartojama lenkų pasienio 
policijoje.

Užpultasis Skorupskis y- 
ra Vištyčio šaulių būrio šau
les.

—31 d. sausio, Laivrence,' 
Mass., 7:30 vakare.

1 d. vasario, Lowell, 
Mass., 7:30 vakare.

2 d. Montėllo, Mass., 7:30 
vakare.

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

5 d. vasario, So. Boston, 
Mass., vakare. ’
. 7 d. sausio. Cambridge, 
Mass., 7:30 vakare.

9 d. vasario, Nonvood, 
Mass., 7 ;30 vakare.

11 dieną vasario, Hudson,
Mass., 7:30 vakare. ■

12 d. vasario, Worcester, 
Mass.

13 d. vasario, Athol, Mass., 
vakare.

14 d. vasario, Westfield, 
Mass.. vakare. .

16 d. vasafio, Springfield, 
rJ^ass., vakare.

j Nuoširdžia? prašome ger
biami i klebonų ir Sąjttugiecių 
čia minėtose dienose sureng
ti-viešnia i iš'Lietuvos pra-

■■*—tefc* 2, ’ 1 r " ' 'ts r i j ■>•*: ury * 
K6 REIKIA, TO IfEMATO 
Į^ĘĮfENKLIS (Ęęfcįsr 

kio apskr ą. < Čia yra tokių 
kampų,; > kur pb 12 kilomet
rų. nėra nė> vieUos pradmčs 
mokyklos, pav. Jmkupįų, 
Žaliųjų ir kiti kaimai- yra 
tokioj iNidėty. Kitur mo
kyklų net per tirštai. Tačiau' 
nors žmonės ir reikalauja šį 
dalyką sutvaikyti, bet mūsų 
taryba tuo klausimu nesirū- 
pina: o ką dirba, tai sunku 
ir suprasti.

prieglaydoms' oimku išgauli KUN A. MIKAILA “ 
keletas skatikų vaikui našiai- PALEISTAS ė
čių šelpimui. ' «• Lenkų spaudos pranešimu

gruodžio 21 d. paleistas iš 
Lūkiškio kalėjimo Kaltinė
nų klebonas, kun. Mikaila. 
Keista yra .tas, kad netik 
ketvirtadienį;, bet ir penkta
dienį -prieš šventes kun. Mi
kailos sesuo gyvenanti Vil
niuje nieko apie tai nežino
jusi. Matyt ir kun. Mikai
lai,.: kaip kum Jakovaniui 
buvo įsakyta iš kalėjimo tie
siog nueiti pas arkivyskupą 
ir ten priverstinai kariam 
laikui apsistoti.-----------------

SUVALKAI. — Suvalkų 
kalėjime randasi keliasde- 
šimts lietuvių sodiečių, ku
rie kaltinami politiniais pra
sižengimais. Vienam kalinių 
nam iški ai užprenumeravo 
“Žycie Ludu” laikraštį. Ta- 
čiąu nei vieno minėto laik- 
raščio numerio, kalėjimo ad
ministracija neatidavė adre
satui, bet pasiuntė prokura
torių, kuris savo ruožtu lig 
šiol neleidžia skaityti Vil
niuje einančio lenkų kalba 
laikraščio. Jokių motyvų 
tai savo priemonei pateisin
ti p. prakuratorius nepatie
kė. o visa tai daro tik pori
nio atsargumo verčiamas.

i?**'*-* z

Mat visokie “kurjerkai” tai 
galima skaityti, bet laikra
ščio. kuris neplūsta lietuvių, 
tai jau ne. Visur ultrašo* 
vinistinė logika!/. ; •

7 ~I*neš' Kalėdas iš Suvalkų- 
kalėj imo paleido p-lę Čepu- 
lvtę (Seinų7 priegl. vedėją). 
Paleisią tik - padėjus 1000 
ąuks. kaucijoj
' — /L t  . X —a a

KOVASUTIFU ,
TACteSAI

apskr.). Taujėnųzvalsčiaus
ribose buvo pradedąs plėstis pasakoj 

■ po kaimus p^r
g Gulėjo apsikrėtę’Į^sos šei- * >•

mylios. Tik valdžioj išleistu *'"
4 šiuo 'reikalu pubeįmiu ir
- .fietMpohcijos d4kft, visi Ii-

genys tuojau buvįjį gftbciiaipi S*¥TL> 

\ j apScritics, ligoninę,.o. lją- įps
'muose buvo daroma dezin- reitą sės 
IrRvTja. Tokiu būdu tifo Ii- ta gudų 

” ga mūsų valsčiuje buvo su- kaja N:
Khhdvta. . patrauk

I

- i « .. ■ ?
•- », t n •
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* * • i

ri
• M
• • z

f • "“a



t

-9

. ’ i xu*siw- *>••*•-: J 5*»i r- :>. ,. » *L-J»

■- v

t

1

-v' ■ -

— r 1 ■-

1 •J

.111 *
■F >

*ftė. Dėl to Šumano patsai
Kol kas daro ’ U-
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— sa- žinomos rašytojos slapyęat- 
a de Jean Holland, kuri savo 

‘ ti stambiais pramonininkais, ' "

j £ * ' - | t * į* . .

darū germanų’ jr kįtų Luini

.distų dvasininkas C. Vval- 
I’o krikšto pastarasis 

“Katalikai labai 
i a i savo 

snauda, kuri žymiai galėtų

' - V. ♦ .

’ * - 1.* • r* X.

- * t • ■ • *

! .Viljaino Lėvfcrio Milžiniškas Pasisekimas

„75t

• ir/ L '. r '•

>kia šalis,;
>ma\labaį 

imtai/ atsargiai ir šaltu ap- 
aiyratur- 

bet jie savo- turtus
Tetas A>er. ir kartotojo, tai prekė galė- 

į savi) gyvenimą uoliai tų būti ir geresnė ir piges*<. 
lįsdamas palieka viškams’^y 
paveldėjimo dar ir uždįP^Htuįlą virti.

vinį, paliktoji turtą nuolat viską pats ir mažu mastu, 
nti. Taip ištisomisgent- Jo katile virtasis muilaš nė- 

rtėmis susidarė stambūs i-a blogesnis už fabrikinį., 
šeimyniški turtai ir dėl to Nustato kiek žemesnę kain^< 

^ Anglijoje labai daug bizniu Kiekvieni] muilo gahnlėlį. 
turinčių po keletą gražiai Įvynioja popierių.

Į Bematant Viljamo biznis

* •? s. IK

ir įsitikina, kad išėjęs iš; 
fabriko muilas eina per ran- 
kų rankas, kol patenka į 
vartotojo butą. Jei sutrum
pinti kelią tarp gamintojo 
ir kartotojo, tai prekė galė-

Į i į vienuolijas
’ ‘Ai*- 'ta- ' - • e -Olandijos parlamento pir
moji moteris, narys/^ofijfi 
Bronsveld—Vi t ringą įstojo į 

— ■ 1 . • 1 *1 > * • • T*
L -Ji

reikia ją d;
Jis gavo muilui 
kašmeVlšleisda 
nuKjohų yięų tik .lą^raščiij benediktinių vienuoliją.

s ir žurnalų skelbimams. Daug yra duktė Olandijoje plačiai
vientik pajais, skaitant Tik- smulkių gaminto;' 
rnmoję jos kelis kartus ko, Leveris—gąj^ 
brangesnės. rz .. r . , .

’Xartą paklaustas apie są- (jei daugiau pasinąudotii lai- kii tikybą.
vo nepipragtą pasisekimo kraščių pag^ba./*Trimitas” (TT‘* *

S į

t Į T Katalikų Bažnyčią jm:iū- 
jo žymus anglikonų dvasi- 

pinkas 3Ir. Cov.’ly ir m«‘to-

. »josariię /jmaaaly.
Karas j am da r pade j o jplės-

jo muilo įmones įvertinamos 
apie ■ trejėta-kritvertą mili- 
04 (3-^,000.000,000 litu),
“* • j rr«*i

laiku taipgi priėmė, katali- 
Brousveld—V. 

”|Vitringa buvo ištekėjusi už 
= ’ protestai! tų pastoriaus sū- 

Inaus ir laikėsi protestantų 
tikybos;* jų moterystė buvo 
bevaikė. Minus vyrui, įsto
jo. į benediktinių vienuoliją.

užsilaikymo draugystėje ir

> šimtų metų amžiaus. -
Tačiau veiklūs, judrūs vy- augti-pradeda. Žmonės jo 

|l .rai nors ir tokioj lėtoj ,plė-įdirbamą muilą pamėgo, nes 
^tojimosi Šaly greičiau prasi-1 j is geresnis, pigesnis ir gra- 
l^taužia šaU'; kelią į pasiseki- • žesnis. 
ž mą. Vienas tokių vikrių vy- 

buvo yiŲjamas Lėvėris, 
W^iietin*tirigo 'vertelgos sūnūs 

Boltoue;;Anglijoje. tTėvas
"J® •'' '

V'*'.ten turėjo mažą krautuvėlę, 
’ ^tikriau pasakant — ląndynę. 
{ .Mažasis Viljamas, klebono 
kXpadedanuis, pauostė truputį 
^pradines mokyklos ir voszše- 
' šešiolika ąneta turėdamas Jau 

dirba nuo ryto iki vakaro
> krautuvėlėje ir tęvas sau ty- 
- liai galvoja: “Gerai,- tegul 
^sau pasimoko, pavargsta, o 
?^kai numirsiu, turės jis tą

bizni pats valdvti.’’ Kai 
^krautuvėlėje nebūdavo pfr- 

lį|kėjų, Viljamas turėdavo di- 
džiausiąs muilo gabalus dai- 

‘ Kai supiauštyti ir popierium 
•t suvynioti. Tuo* metu jo pa

kaušy atsirado piirnosios 
palaidos mintys apie muilo

Jaunam vyrukui kurį lai-
* ką pabuvus truputį toje 

ankštoj krautuvėlėj įkyrėjo 
laukti, kol areina pirkėjai.

>’ < * - - ■“' »*. V*
r *• , .

; ■ i ■ ■ ) ii

KATRIE KLYSTA
“Klausyk, ar tu nežinai, 

IkacL tiktai bemoksliai tetiki 
‘ Dievą, o mokyti vyrai į 
Jieva netiki.’’ a>-

< >i

Taip kalba mūsų priešai,

. v-Jis sumanęs kažką nauja 
prašo tėvą: “Duok,man če- 

į' modaną su muilu ir kitom 
prekėm, aš pavaikščiosiu po 

L kaimus ir paprekiausiu.”
_ Netrukus Viljamas ir trąu-
C •' 
rv 
f ■■

V *'

kia nuo buto y butą, siūly
damas savo prekes po pensą 
pigiau, kaip kitur parduo
dama. Jis per savaitę par
duoda kelis pilnus čemoda
nus ir ne tik savo kelionės 
išlaidas išrenka, bet dar ir 
keletą pensu pelno.

> Mėtai slenka po metų ir

i

k
■

■ pensas dedasi prie penso. 
Besitrankydamas su čemo-

• danu po plačiąją provinciją 
. užtinka Vigano miestely 
I bankrutuojančią krautuvėlę 

ir ją savo menkomis taup
menomis nuperka.

Kiekvienas kitas anglas 
•butų dabar sau pasakęs: 

'’^^a pagaliau įsitaisiau ir 
galiu, sau ramiai gyventi. 
Viljamas- tuo nesitenkina. 

Į Jis nori, kad jo krautuvėlė 
**• X*a'. ~ 1 -r * r -.
rTJastžyrnetų ir prekių koky

be ir prieinamomis kaino- 
.įhis. Bet kaip tai padaryti ?

Apsižvalgo jis savo kraii- 
■ Stuvėj ir apsistoja ant nuri

eda apie jį galvoti
f* £

*3*

Viljamas turėdamas 
dvidešimt metų amžiaus pa
statė pirmąjį katilą, ir nuo 
to laiko virė muilą visa eile 
katilų.

Per dešimti metų virda
mas muilą išaugo į stambes
nį biznierių ir toli pralenkė 
tėvo krautuvėlę. Vėliau su
sidėjęs su broliu nupirko 
Varingtono mieste— tikrą 
muilo fabriką, o savo ikšio
linę įmonę pardavė už dide
lius pinigus. Nuo dabar Vil
jamas jau visiškai atsiduoda 
muilo gamybai. i .

Savo naująjį muilą Vilja
mas pavadina “Sunlight,” 
t. yra “saulės šviesa/’ Šiuo 
“saulėtu” muilu jis greitai 
užkariavo ne tik Angliją, 
bet ir visą pasaulį. Nėra čia 
vietos aprašyti visas jo mil
žiniško pasisekimo smulk
menas. Duodamas geresnę 
prekę už mažesnius pinigus, 
jis sulaukė sau daugiau pir
kėjų. negu jo fabrikas galė
jo pagaminti. Fabrikas nuo
lat augo?nPo kelių metų ne- 
toli Liverpulio, pastatė -nau
ją fabriką, bet-ir tą teko be
veik kasmet didinti. Jo fab
rikas išaugo į tikrą miestą, 
“Port Sunlight” vadinamą. 
Dabar tame miestė' gyvena 
jau septyni tūkstančiai žmo
nių, kurie visi dirba Vilja
mo muilo fabrike. Leveris 
savo darbininkais rūpinasi 
kaip tėvas. Kiekvienai šei
mynai pastatė namuką su 
visais patogumais. Toliau, 
įrengė darbininkams mokyk
las, gimnaziją, teatrą, kino- 
matografą, bažnyčią, sporto 
aikštę, maudyklę ir 1.1. Fa
brikantas Leveris į darbi
ninkus tokią teigiamą įtaką 
padarė, kad net nuo girtuok
liavimo atpratino. Algas jis 
darbininkams moka truputi 
aukštesnes kaip kitur fabri
kuose.

Viljamas liveris ' savo 
darbštumo dėka iš smulkaus 
muilo virėjo pasidarė vienas 
stambiausių fabrikantu .An
glijoje. Ir to negana: Leve
ris siekia dar daugiau. Sta
to savo fabrikus ne tik Ang
lijoj, bet ir kitose* pasaulio 
šalyse. Jau trumpai prieš

. X « t -* *

r
puolimų metu. Nud*karoiin:

•• - * 1 •• v* '• ,

tautu teisėjais visų vakaru 
kraštų, gj nė jais iĮf politikos la<e\_ 
centru, Poniežvbėje buvo , . .

norėdami pateisinti fe I

tikėją. Tačiau SaipTaukSiusiljT teėjai P»dą»Rmti ątidvertĮ.m, skai-

Siaus’e? Politi^nesutiki-i'”'- ~ K>"<> artlstas Kū

niniai buvo gftiairtiMntįsJ’™^.^^
* ' - t> ^atmintinų nuopelnų. Jeigužmones. Pammekim.po kė? . - 7 =-p .

,.,v. - iaa-lP ife^ nebūtų buvę popiežių, tai■lis didziąusiusmokshųinkus = . J” v..v . . . .fe*1 v Vakaru Europoje jau pacio-įs įvairiu mokslo sakų. . * v- * fe . ,‘ je viduramžių pradžioje bu-
. Matematikos srityje di-.^ įsigalėjęs valstybinis ab- 
džiausiąis visų pripažintais sojiutizmas.' Naujesniuose 
Lnol^si i tii itljai s y r^L. , amžiuose panorėta apseiti be
Gauss, Cauchy, Puiseuk, popiežių įtakos politikoje ir 
Hermite, Weierstrass ir k.. dažniausia be jų politika ė-! » - -r»

Asrionomjos srityje: Ko- jo. Sekulerizuota politika-'1?11^ TjOU buvo ^ttae 
pemikas, Galilėjus, ' Kep-, ir .kultūra. Bet šiandie vėl 
filer, Tycho Brahe, Newton, pradėta justi, kad tautų są- 
Herschel, Piazzi, Oriani, In- junga be cėntralinio visiškai

1 ’ . • /"X • V X TY • C i 4-4-vi/-»/f I •*

” — Kino artistas'Ro- * X . e *
man Novvarro, plačiai pa
garsėjęs paruošdamas filmą 
“Ben Hnr,” 1928 mėtų pra
džioje rengiasi stoti į vie
nuoliją. Jo brolis kunigas, 
dvi seserys nesenai įstojo i 
vienuoliją.

Kinijos diplomatas ir val- 
stvbės vvras Lou nesenai i- •* •* . 4 *
stojo į benediktinų vienuo-

visuomeniniame svvenime ParaS? Knn. A. Staniu 
APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas

privalumą, ypatybių ir tikro jo. kataliko priedermė " Paraše 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel______' ________ . v

TRETININKŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktŪvgms paminėti 
aprašymas 5v. Pranciškau" vienuolijų ir 3 vienuolijų įstataL. įį#

HUCKLEBERRY FINNAS—labai įdomi apysaka
P ATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmenį 

m», šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime Parengę Kun L 
V Kulikauskas_________________________ 'J. :' J5r

• ■ .• ••y' •. f■:-š ■
’<EN HTTR- Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų Labai 

'idomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais) Vert? Jo- '■ 
nas Montvila______________________ ___ ;_____________________

TEN GERAI KTT? MŪS NflRA—pasakosimas kaip mūsų išei i' 
viams sekasi Amerikoje. Parašš Kun. J. Tumas________ 1______ 50**

""RYS KET.ETV1 M— Krikščionis, žydas ir turkas Pamokinanti 
ParaŠ? T ^' nisijskae vf>rt? P R 10

i 
g^ATTYMP.l.IAI labai gražūs pasiskaitymai apm iv»- 

rius gyvenimo atsitikimus Paraš? J Tarvydas ...
• — - * . t \

■*'TTRTC) VORM A- -ipokMfiški pnstskaitvmai Paraše Gosi#

'PT TONE AP! T^v r\o*Tn.ppRR ro otev^
- has l e gale idomfls nimtikla.’ kc^c”20 nėr j—•airius kraštus 
Parašė Julius Verne Vertimas J Balčikonio _ 1 <»

•RAMONTVftS DEMOKRATUOS PAGRTNDAT parašė Tipok. 7h

’UDŽTOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1014—IR met.
Pamšč P ^nd eikis

PRIMAS- aprašymas 
Vertė Kun P L

' ABAKAS- NUOTlAl- 
parengė S Kaimietis

'^.KEIKTA MERGELE SU BARZDA TR BARZDASKUTĮ^ 
apvsaka________ ___________ __________ __ _____________ 1

■< ATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS - Parašė Kn 
nigas Tarnas Žilinskas---------------------------------------- —..... . -

APAŠTALYSTES MALDO? Statutas—vertė Kun P Saunmaitis

• ’EGUŽfiS MENUO- Kun Pr Žadeikių

RITMETIKOS UŽDAVINYNAS

AIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui________ __  50 «
•ETRTTTCAS—laiškai vieno vaikelio Vertė^T Rakauskas Ife

BOLŠEVIZMAS. - Kas tai vra bolševizmas ir jo vykdymas
Rusijoje ____ ____ __________ __________________  • , - 15*

\IDIMU VAINIKAS- -Savybė* vakarėliams ir gegužinėm*. .. .^ 
. gaidomis Sutaisė Matas - Grigonis ______ ______ ___ ...,— 50r j

\rME- (poemai Parašė Vaitkus ... 50

’f-SV TTKE.TTMAS- Išaiškinimas pagrindu misi) tikėjimo vr- 
ė .Tonas M Širvintas________ ___________ __ ______ _____ 50*

BfTTNINKAS. Parašė Tėvas Jeronimas Pegkaitis . -.50o 

’.rETUVOS ŽENKLAI Išleido J. šeške virins irfevė. Kaunas 40a
' ■ ‘A. . ■ • ■ \<<«• •

*MĘS TR KALBĖK: Deklamacijos Monologai ir Dialogai Pa 5/ 
rašė Juozas V Kovas Kaina ’ '

GRAUDŪS VERKSMAI Vertė Vysk A Baranauskas K*

‘fT*fIARfSTTŠKOS STACIJOS Sulietuvino Kuu P JuŠkaitis 15* V

'RISTAUS KRYŽIUS. Stacijos. Grandūš Verksmai. Maldos G» ____
gūžio. Birželio ir Spaliu mėnesiams Išleido kun K<A^ Vaavš
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rapilyje, pasiuntinys Haa- 
goje, kinų ministerių kabi
neto pirmininkas, užsienio 
reikalu miništeris ir diplo
matinės bei konsularinės 
mokyklos dintktorius. Ver
salio sutarti jis pasirašė, 
kaino kinų įgaliotinis. — 60 
metų amžiaus didžiai gerbia
mas. ėjęs aukštas pareigas 

i budistų"~ dvasininkas, prieš 
3 . 1 metus prięmęs katalikų ti-

. , - ,įixai kybą, įstojo trapistų vie-
ruošasi 1929 metais minėti nuoliją. Be gimtosios kalbos 
tūkstančio metų sukaktuves. dar kalba tibetiškai, 'ko
mio šv. Vaclovo mirties. Tai reaniškai,lotyniškai ir pran- 
šventei duodama irTautiriės eūziškai.
T*OI KSITIP!?.________________________ ____ _ __________ — . _ __ __? - - - --

giurami, Ceečhi, Denza, Vi- nepartinio autoriteto negali 
co$ Secehi, Bessel, Olbers, daug palieti taikai. Ir vis 
Leverrier Madler, Gautier ir didėja ratas tų, kurie popie- 
kitL . , • , įžiuose mato socialinio ir riet

< Fizikos ir chemijos srity- politinio gyvenimo £ galingą 
je: Huvghens, Biot, Euler, .centrą. z

žiuose mato socialinio ir bet
* V s'"

RūmfoTd, Galvani Velta, 
Davy, Apėre, Liebigu Fara- 
day, -Joule^ - f^r^įBob^rt 
Maver, William Thomšon, 
Clausius, Maxwėl, -Wullner. 
Perntner, Rontgen ir k.

(reologijo^^ir Paleovtolo- 
.gijos . srityje: Cuvier, de 
Luc, Lyell, Quatrefages, J. 
Barrand de Beaumon, Dau- 
brėe, Dumont, Buckland, 
Hitcheock, Bisehof, Fraas, 
Pfaff, Osvvald Heer ir k. 

___ Botanikos ir Zoologijos 
srityje: Von Baer, Agassiz, 
Altum, David.. Lacordaire, 
Forster, Kielmeyer, Leunis, 
Wiegand ir kiti.

Fiziologijos srityje: J., 
Muller, T. Schvann, Spring. 
Wagner, Volkmann, Claude 
Bemard, Flourens, Carnov, 
Rauke, Pasteur ir kiti.

Visi tie , yra didžiausios 
mokslo žvaigždės, visi jie ti
kėjo į Dievą.

Jei visos žmonijos protas 
- rodo, kad yra Dievas, jei ir 
mokyčiausi pasaulio vyrai 
tikri Dievą, o saujalė bedie- 
vių sako, kad Dievo nėra^ 
tai aišku katrie čia klysta.

Tarvydas

POPIEŽIŲ RtIKkMž 
POLITIKOJE

Septintame Kanados ka
talikų visuomeninkų susiva
žiavime žinomas istorikas 
senatorius' Tomas Chapais 
savo, referate kalbėjo: Apie 
popiežių reikšmę vakarų 
kraštų politikoje. Išdėstęs, 
kiek pirmaisiais trimis am
žiais turėjo įtakos Bažnyčia , 
ir Romos imfrerija, į politi
ką ir kultūra. Tomas Cha- 
pais žymiai pabrėžė, kad.

TV V_________ ______ __ ______ ‘__ H
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Amžiais už Vilnių dės gal
vą lietuvis! — P. Vaičiūnas.

KREMATORIJOS 
LENKIJOJE

Puolant Lenkijoje katali
ku itakai viešame valstybes 
gvvenime, sumanvta val-

v -

šuoliai, Kurie pirma laiko iš- džios sferose i vesti kremato- 
juokia savo draugų bailumą rijos numirėliu kūnams de- 
ir juokiasi iš priešininko, 
pirmutiniai nnhė<*a nuo ka
ro lauko —S. Pclico.
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mokinių, o

turėjo gerus mylinčius savą 
tėvynę vadus, buvo laimin
ga, bet kaip tiktai Lietuvos 
valdonai iŠtautėjd, su jais 
prapuolė ir visos tautos ne
priklausomybė.'

rugsėjo mėn. Seinų. “Žibu
rio” gimnazijoj buvo tik dvi 
klasės. Dirbta tuomet labai 
sunkiose sąlygose, be vado-

prasome
nesirastų nei vienos lietuvių 
kolonijos, kuri šių dvejų Su
kaktuvių nepaminėtų.

Vasario šešioliktų minėki
me visi, nes tai mūsų tautos 
atgimimo diena.

Fed. Sekretorijata>

Tačiau au
gant gimnazijai to nepaka

kruvinai apgaulingai burbus
ias traška braška ir blunka, . s L • -■*

sa- 
e rau

donumo .teliko tik tiek: vė
liavos, emblemos ir- Sovietų 
priešų kraujas. Pa v. Vor- 
\varts’o redaktorius, Cohan. 
pavažinėjęs kelius mėnesius

visokeriopais būdais ieškojo 
ir gavo lėšų tam reikalui.
Tačiau ir Lazdijuose moks

las buvo be galo trukdomas. 
Kuo ne visą laiką ligi 1‘24 
m. mokiniai naktį su ginki 
lais sargybas rieše, o dieno
mis mokėsi. Šitoks padėji
mas be abejo kultūros dar
bui kenke. bet kitos išeities 
nebuvo. Kiek kartų lenkai 
apiplėšė visUs^pafrontės kai
mus. miestelius, išžudė žmo
nes. mokinių tėvus, tai vis 
labai veikė jautrią ir švel
nią poeto sielą, ir be abejo
nės. prisidėjo prie pagreiti
nimo jo gyvybės siūlo nu
braukimo.

bėgė tazdijuosna. Čia 
turėjo nei gimimų, nei 

pažįstamų. Direktorius bu
vo jų galima sakyti, vienin
telė prieglauda. Jisai įstei
gė okupuoto' Seinų kraš
to berniukams bendfabutį 
ir veltui juos užlaikė. įkūrė 
ir našlaitėms bendrajaitį jas 
ne tik užlaikė ir maitino, 
bet iv knygas ir drabužius 
joms pirkdavo. Pirmaisiais 
dvejais metais okupuoto 
krašto mokiniai ir našlaičiai

Vis, kad Seinuose* gimnazi
ja ir bendrabučiai turėjo ge
ras patalpas lietuvių namuo
se. . • r • ••

Šie mokslo metai praėjo 
ramiai. Gi 1919 m., vos tik 
susirinko rugsėjo mėn. mo
kiniai į gimnaziją ir buvo

savo ( gyvenimą paaukojo, 
kad tą nepriklausoniybę išv« 
kovojus, kad politiniai nesu
sipratusią tautą pažadinti ir 
išauklėti iki politinės nepri
klausomybės. __

A. a. Dr. Jonas Basanavi- 
mus ir yra vienas įsnedau- 
gelio tuo- laiku kilusios inte
ligentijos tarpo, kurie ir pa
tys susiprato lietukais esą 
ir visą liaudį mokėjo paves
ti ton linkmėn, kad progai 
pasitaikius iškovotų politinę 

Dabar,-kuomet tokia bran- nepriklausomybę. -
gia kaina atpirkta Lietuvos Visi A. L. R. K. Pedera- 
politinė -nepriklausomybe, cijos skyriai, jei-dar nėra 
tos nepriklausomybės desim- prisirengę garbingai minėti 
ties metų sukąktuves visi šias dvejas sukaktuves, tai 
lietuviai privalo kuo iškil- tuo reikalu kuo greičiausia 
mingiausia paminėti ir pa- prašome pasirūpinti, kad 
gerbti atmintį tų 2011 gar
bingųjų Lietuvos jaunuolių 
savo galvas paguldžiusių 
kovoje už Lietuvos nepri
klausomybę^ tiktai nuo šios 
nepriklausomybės paskelbi
mo dienos.

nuo 
savininkų ir 1924’ m. pastatė 
erdyuą.x namus keturioms 
klasėms ir namą, kuriame 
gimnazijos raštinė ir jisai 
pats gyveno ir mirė. Šitieji 
trobesiai pastatyti vien jo 
didžiomis pastangomis, nes

vienam darbininkui, kuris I 
V ? . nemokėjo galvoti ir netingė-

jo svajoti. Lyg burtininko! 
užhipnotizuotasąi jis. tame 

^Vjaudoname bumbule matė
“rojų.” Krištolo vietoje 
jie turėjo burbulą.

g2 • Dabaf jau nebe, tie laikai. 
F* Nevienas buvęs.uolus bolše- 
B?.. vika’s pradeda ? pabusti iš 
fe. hipnozos, pradeda blaiviau 
į* žiūrėti į gyvenimo realybes, 
sĮ- ’ pradeda kaskart aiškiau ma- 
f tyti, kad tas raudonas bur- 

holas yra tik kruvinas bur- 
g’ bulas — ne rojus. Ir bėga 
fe L nuo-jo šalin. '

JŪS JjĖNTRO
. T V -•

Metinės Sukaktndėsi.^

“Kas ten rėkia, kas ten klykta 
Kad net lankai plyšta? * .
Bene musų raudonųjų ,
Bolševizmas tyžta?”

Žinoma yra pasakėčia a-

Sutartis su 
Vokietija

d^Skų gyvenamą karštą.
‘Jisai* dalyvavo visose ka- 

talikiškose kultūrinėse orga
nizacijose, arba jei kurioj 
nedalyvavo tai ją rėžte me-

marinoj ir: su prisirengimu 
jos laukiamos, bet yra die- 
nų^ kurios visai tautai ariją 
ir valstybei yra labai bran
gios. •

Tokia garbinga lietuvių 
tautos diena yra vasario še- 
šiolikta. 1 * .

Šių metų vasario šešiolik
ta itin yra svarbi-dar ir tuo, 
kad tai vra dešimtie* metų 
Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimo diena. Kam nėrą 
žinoma, kokias kančias ii* 
paniekinimą vra iškentusi 
mūsų tauta, kas gal suskai
tyti tas visas aukas padėtas 
už Sėtuvių tautos ir Lietu
vos valstybės nepriklauso
mybę! ________________
Lietuvos kovų-už Lietuvos 
nepriklausomybę, jei mes 
paimsime vien rusų viešpa
tavimo laikus, kiek ten aukų 
yra padėta, visi Sibyro už
kampiai nukloti Lietuvos tė
vynainių kaulais. Vien už 
dalyvavimą “lenkmečiuose” 
tūkstančiai lietuvių išvaryta 
Sibyran, o ką ir kalbėt apie 
Lietuvos 40 metų knygnešių 
gadynę, kiek tai tūkstančių 
karščiausių Lietuvos mylė
tojų išguita Sibyran, tai vis 
aukos už Lietuvos nepri
klausomybę.'

i

Tautos politinė nepriklau
somybė yra labai brangus 
dalykas, kartą ją praradus 
nevisada,! pasiseka atgauti. 
Tauta, kuri nebrangina po
litinės nepriklausomybės, 
neverta ta nepriklausomybo 
naudotis ir anksčiau ar'vė
liau tą nepriklausomybę 
praranda, Mūsų tauta koL

, Su visais velionis buvo di
delio takto. Dėl to takto ji- 
sai užkariavo visų simpati
ją. Jięąį buvo gal jau iš 
Prigimties apdovanotas do
rybėmis, dęl to įgijo didelio 
autoriteto pas vigus.

Velionis mylėjo dzūkus ir 
’jų vargingą kraštą. Kada 
i j am siūlė direktoriauti kito
se gimnazijose ar kvietė U- 
nivėrsitetan profesoriauti,— 
jisai nedvejodamas atsisakė.•

Savo raštuose aprašė daug 
gražių, įdomių Dzūkijos vie
telių, ežerų ir. piliakalnių. 
Net turi parašęs, gaila dar 
nebaigtą, liaudies operai li
breto jš dvifejų Dzūkijos e- 
žerų padavimų “Gaustas ir 
Zapsis.”(

Mokiniams per pamokas 
nuolat aukštino dzūkus me
nininkus, kaip Čiurlionį, 
Sasnauską. Labai dažnai 
kalbėdavo apie vyskupą Ba
ranauską ir sakydavo,—ka
da-gi jo karstas bus’išvaduok 
tas? Kaip nuostabu, kad 
net pats skirdamasis su šiuo 
pasauliu išsitarė: gal teks 
eiti pas Baranauską.

Jo prisirišimas ir, planin- 
gas darbas dzūkuose paliks 
šimtmečiams pavyzdžiu.’ O 
žinant jo dideles pastangas 
ir darbus dėl atvadavimo 
Seinų ir Punsko kraštų, iš 
tikrųjįj atvadavus Seinus 
jam teks pastatyti didelis ir 
garbingas paminklas šalia 
vysk. Baranausko.

Motiejaus Gustaičio asme
nyje Lietuva nustojo labai 
didžio žmogaus, kuris mūsų 
kultūros istorijoj bus mini
mas su didele pagarba.

? - “Eytas”

nistus pamaži dešinėn. Ten 
visa armija su vadais trau
kiasi dešinėn. Pas mus gy
venimas eina savo • vaga ir 
neturi aktualiai nieko ben
dro su komunizmu. Rusijo
je tenka ir svajoti ir gyven- 

| ti komunistiškai — pas mus 
turi gyventi- kapitahstiškai. 
svajoti gi gali kaip nori, 
nors ir raudonai. Užtat mū
sų komunistų “ armija ^'-su
sideda tik iš svajotojų. Nė
ra ko ląukti, kad jų “armi
ja” trauktųsi dešinėn en 

pZoc, bet jie susilauks kas 
[kart daugiau dezertierių. 
I kuriems atsibodo svajoti a- 
Įpie nesamus “dangaus mig- 
Įdolus” ir “rojus.”

“ Judos ir Maišuka^’yra 
tikra mūsų bolševikų išpa
žinties peria.. Neva begirda
mas mūsiškių bolševikų “ga
lybę” ir besmerkdamas 
į“ždraicas,” Prūseika ištik- 
rųjų pasąmoningai išsispa- 
viedojo, kad bolševikų eilės 
retėja, kad jie smunka. .

[ Tų tariamųjų 'judošių y- 
ra jau ir dabar nebe mai
šiukas, bet maišas, nepoilgo 

Įbus daug tų niaSų ir jau ne- 
Įbetoli tas laikas, kuomet pa
ltys bolševikai sutilps į mai
šiuką, kaip Troękis su savo 

Į kompanija kad sutilpo. Jau 
Į nebegirdi apie* naujus atsi- 
Ivėttęlius į bolševizmą. Pra-

[Nebetoli jau'amžino atilsio? _ 
'laikta. i pat Š3*i Voldemarai.

pradėtas darbas, Ienkai, ^p- buvo tų mokytojų, kurie pa- 
rengė 600 kareivių civiliais 
drabužiais, neva padare su- 
kilmą ir rugsėjo 23 d. užėmė

greitai blunka. Tikrai rau
doni jo draugai išblaškyti po 
tolimuosius Rusijos pakam
pius. • Yra jan dabar ir to- 

pie dramblį ir šunytį. Šu- kių observatorių, kurie 
nvtis visu įnirtimu loja ant ko jog dabar Rusijoj 
dramblio, bet dramblys, ži
noma, nekreipia dėmesio i 
šunyti. Kito šunyčio už
klaustas, kam taip loja, at
sako, kad tuo norįs parodyti po Rusiją, sako, kad, jo nuo
savo nepaprastą galybę. Gir- mone, Stalinas nesąs komu- 
di, težino visi, kad esu ga- nista§, bet realistas. 'Komu- 
lingas, jei išdrįstu loti ant ^^ai pasikėsino įgrūsti į

.savo teorijų rūmelius Rusi-
Piktas ir tuščias savo jog gyvenimą, bet nepasise- 

priešų smerkimas ir savo ta- ir pasisekti negalėjo. Gy- 
riamosios galybės kėlimas veninio realybės, it koks di

namitas, sudraskė teorijas, 
Trockis su sėbrais pasiliko 
ištikimi teorijoms, bet Ru
sijos piliečiu didžiuma su 
Stalinu priešaky pasisakė už 
realizmą ir tuo naciu, vieni 

į sąmoningai, didžiuma nesą
moningai, pasmerkė komu
nizmą

'Taigi grįžimas prie realiz
mo pas komunistus eina vi; 
su frontu, tik ne visur vie
naip; Rusijoje pats gyveni
mas stumte stumia komu-

dėl dovana “įlietuvos Albu
mas” dar tebeguli “D-ko” 
knygyne Tiesa, keli skaity
tojai mums prisiuntė po eg- 
zėmpHorį ir iškarpas No. 86, * 
bet juosė neradome minimo 
prane&mo.

Vist ^Darbininko” skai
tytojai gavo No. 86, bet ne
vienose egzemplioriuose ar- 
badeopijose tilpo tas prane
šima^ o tik viename iš visų, 
ir jį gavo tik vienas akai* 
tytojas. - x

savaitę- vėl išleisime 
laimingą egzeiiipiiorį. Abu 
numeriu palaikykite iki*tau 
paskelbta skirtumas nuo kb 
tų egzempliorių.

klausomybės sukaktuves tii- 
rime prisiminti sau ir kitas 
toje dienoje, pripuolančias 
sukaktuves, tai a/a. Daktaro 
Jono Basanavičiaus metines 
z* 11 ) ’ ; •- j > • •• j *s . 7^*-

mirties sukaktuves.
* r.' \ ?'' - > ‘ *

Kaip garbingai minime D. 
U K. Keistučio, Vytauto ir 
kitų vadų vardus, taip lyr 
giai garbingai privalome ini- 
joęti ir naujos gadynės savo 
Rąžos žadintojus, kurių dė- 
ka tauta susiprato ir iško- 
vojo sau paprastą politinę 
nepriklausomybę. ’ '?>' '

Juk Lietuva labai daug 
turėjo mokslo vyrų, lenkai 
visas savo sienas yra nuka
binę lietuvių paveikslais, nes 
jie ne savo matutės Lietuvos 

Neskaitant senovės^*4 lenkų naudai 'dirbo ir 
per tai ir Vilniaus mes ne
galime atgauti, nes tie Lie
tuvos vaikai išgamomis tapę 
ir šiandien mus nenorį ma
tyti esant laisvais ir naudo- 
tis poEtine priklausomybe. 
Bet dėka a. a. Dr. J. Basa- 
navičiaus ir. kitų to typo 
Lietuvos vaikų pastangomis 
sužadinta lietuviuose tauti
nis susipratimas ir meiiė'sa- 
vo bočių kalbos ir privesta 
prie naujos politinės Lietu
vos nepriklausomybės. *

Kaip brangios mums Lie
tuvos dešimties metų ne
priklausomybės sukaktuvės, 
taip lygiai turime brangin
ti ir tuos žmones, kurie visą

žodžiais galima pastebėti^ 
pas tuos, kurie negaU paro- 

' dyti tikros galybės daibais.
" Ii

į Tokioje padėty jauz atsidūrė 
mūsų bolševikai. Jų prisi- 

> - pažinimas prie smukimo 
taip ir kyšo . iš *. “ Judošių | 
Maišiuko” “Laisvėje.” To-Į

1 - kiu “gražiu” titulu L. Prū
seika pavadino savo straips-1 
nį tenai. Kiek jis ten tul- 

?—Žes išliejo, kiek visokių tik-1 
< rai “laisviškn” titulų šutei-1 
- ^kė tiems “zdraieanis,” ku- 
r' rie pametė raudonas svajo-1 

nes ir įj^rsimetė pas sočia- 
į *• r e i1,
’ listus, ar tiesiog virto pa-
2 prastais tautininkiškai-lais- Į 

vamaniškais buržujais! Mat, 
vieni tų “zdraien*'’ pasida-

►r ■ . j
rė rausvi, kiti visai pajuo-

-
-r -

’■ I
r Kalbėdamas apie raudo-j 
nuosius Prūseika labai tei-1 S* '■ r. .
singai pastebi: “Daug jų 
buvo pas mus 1918—19 me- 
tais. Paskui prasidėjo ato- 

fe slūgis.” Nuo savęs pridur- 
; sime: tam atoslūgiui nesi- 
*' r mato galo; 1918—19 metais 

kruvinai raudonas Rusijos 
?-> burbulas gražiai atrodė ne

ffife haintį, ekBpo- 

laika įam; vadova- 
fu^aejinių dalykų, 
ne maža tautosa- 
lu Dzūkijos vietų 
ir iškarpų, kurios.

bėgo iš lenkti, pradėta vėl 
darbas.
, Kąifnfyuvd sunku Seinų 
“Žiburi^-’’gimnazijai Lazdb 
juose iš pradžių, tai aiškiai 
vaizduoja toki faktaiz Būro 
ti-vs klasės, pamokos ėjo 

Gustaičiui vienas lenkas, ro- dviem klasėm priešpiet ir 
dos, atėjęs šovė i langą, ta- vienai popiet. Visi iiiokiniai 
čiau jam nekliudė. Tbetv.vių ■ na d Ž i oje štai i mokėsi, nes 
Imriuomene--išvijo leiikus. i arėjo klasėje tik vienui 
bet pasilikti negalėjo, nes, vieną .sukrypusią sofą. Tik 
rodos, Santarvė tuomet įsa- po kiek laiko iš Mariampo- 
kė pasitraukti Lenkai visą lės, iš Vilkaviškio buvo suo-

- Įų pargabenta.
■ ► -**

Kun. Gustaitis Lazdijuose 
greit pradėjo intensingai rū
pintis, rinkti aukas, pasko
las užtraukti ir prie gimna
zijos 1921 m. pristatė trisie- 

tJau mes esame rašę, kad nį dviems klasėms. Būtų 
Voldemaras būtų neblogas klausimas trumpam laikui 
užsienių ministeris, bet visai buvęs išrištas, 
netinka į ministerių pirmi 
ninkus ir juo labiau į dik-jko. Pasirūpino jisai nupirk- 
tatorius. Dabar jo daromo- ti tą žemės sklypą, kur buvo 

, ji, ar gal.jau padaryta, eko= ^gimnazija, su trobesiais 
nominė sutartis,su Vokietija 

I dar sykį įrodo, kad mes ne- 
klydome.'

Jei Voldemarui pasiseks 
i parsivežti iš Berlyno naū- 
. dingą Lietuvai sutartį, tai 

bus .iš..to nemažas .politinis 
pliusas jam pačiamLbęt Liė-. 
tu vai iš to nauda bus jau ge
rokai suvėlinta ir štai delko.

Lietuvos ūkininkai buvo 
raginami pereitais metais 
kreipti daugiau domės į gy- 
vulminkystę. J ie pak 1 ausė. 
Prisiaugino galvijų, kiaulių 
ir žąsų, bet dabar neturi kur 
ių parduoti. Kainos nupuo
lė ką ne perpus. Sušėrė gy
vuliams namažai javų, ku
riuos būtų galėję parduoti. 
Prekybos su užsieniais ba
lansas yra Lietuvos nenau
dai, t. y. daugiau prekių į- 
vežta negu išvežta. Tas reiš
kia, kad auksas plauke noj 
Lietuva, bet iš Lietuvos.

Jei Voldemaras būtu su-.
datęs sutartį su Vokietija į Išvijus gimnaziją iš Sei- 
meta’i atšalėtai dabar ūki--nu. okupuoto krašto moki- 

kur padėjus, karves, t- ’hidos , mo ai 
ir žąsis. Mat nernai Vdde- .jie ne* • * 1 

maras buvo buzįp. “taisė’' 
konstituciją ir nebuvo kada 
pagalvoti apie kokius ten ū- 
kininkus ir-jų kiaules, 

ešiemet . visai kas kita. 
Konstitucijos taisyti jau ne
bereikia. Užtat reikia kaip 
nors pataisyti Voldemaro 
vardą po Genevos “trium-

• fų.” Ir štai Voldemaras nu-
• siskubino Berlynan. Ir, kuo

met jis grįž Kaunan, bus 
daug džiaugsmo “Lietuvo-laidare apie 42 pmc. ihoki- 
je(’«iš padalytos stttaiti^sr niųi 1 4 '
žihoma nebus kad ■ LenkaiTtižeinę Seinus, nu-

jeremi judų Jniliia Jšl yra padaryta kiek smno.’visą gimiažijds turtą
t^įervaąi Lietuvai, bet užtat ir knygyną. Lazdijuose kun.

Z' - 1 i 1 *
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parų. Pabudęs rytų, nesivar- 
tyk ilgai lovoje, bet tuoj kel
kis. / “N. Gydytojas”

/

A .

tėvus skųstis,' kad jį senelis apgavo. Tė
vas jį suramino, kad senelis davė jam dū
delę tik bites sulaikyti. Ir vaikas nusi
ramino. ' -

*

•■'v

— -------------- ■ ,-------- ----------- ■— :

Antanas Šermukšnelis
' . . t" , ■ •

Pasaka apie Grigą

rašytojo Vienuolionamas.
Vienas tik trobesys nenu-

----------v z ..

l Bąranaitfk

— ■ _ . kvėpuoti grynu laukų oni.
Visi aplankiusieji Bara-. 6. Nesirodyk per daug 

Vasarą dėvėk vien-

M^SikOS TUAifitiTiinkų V&d&8, 
kuri$ turėjo keletu smarkių su- 

sitėmimų su juneivais Nikais 
gua. Jis sudarė ten naujų res
publikų Neuva Segovia valsti
joj-

*

■'"v

V’ 
f’

r

.<x 
<;■

. Senai, labai senai gyveno mažoje grinte- 
lėje Petras Grigas. Turėjo jis tik seną su- 
plyšusią serinegcįlę ir ausuotų kepurę- Dirb- 
davo, kaip sakoma, Grigas iš peties, bet vos

1

't t* "l
I

f

f

beųtalkos

Tokie velniūkščiai, ki

Jie

nėjo saip ramino. Tatai matyti

v.
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•, siu nebėra; Toj dabar 
stovi naujas dviejų ąu^štų. ------- --

Vienas tik trobesys 
kritai. Taisena^

? ko klėtelė. Pastatė ją pats 
savo rankomis -vyskūpo tė
vas 1826 metais.' Klėtelė 

“ mažytė, grindys tašytų me
džių, prikaltos medinėmis

lenkmečio ginklas. • :
Ant sienos kabo aukštas 

cilinderis. Jį dėvėjęs Bara
nauskas gyvendamas užsie
ny. . < 5 ‘

Ant stalelio sudėta -daug 
mineralinių Anykščių žemės 
pavyzdžių ir senovės iškase-

. sukrauta daug Baranausko 
daiktų, fotografijų. Pasie
niais stovi jo baldai, jau ge
rokai aptriušę. Kabo sieni
nis ir kišeninis laikrodžiai. 
Vienų kišeninį laikrodį ati
davę d-rui Basanavičiui.

Tol jau — Vyskupo brolių^ 
išsiųstų Sibiran, Jono ir A-1 
nupro fotografijos. B*™ ’

nm;. apirankiai^ grandys. 
kaukuolė, kaulai.

Pasilikusios dar kelios**- .•
knygos klasikai: “Eneida,” 
“Mėtamorfozos” ir kt.

Nemažai likę rankraščių: 
laiškai, dvasinio turinio raš
tai, kunigams nurodymai ir 

ltt
nupro fotografijos. Bara-’ ’ kuodeliai labai ryškiai 
nausko motinos nuometas. par^iauskų ištrir-
Ant stalo pora žvakidžių. Jų klėtelės pasie-

Statistinių žinių 
rinkimo reikalu

rinkėjaiptjęivalo įūpintis ko-
nuodu^iiausia ištirti. Jeigu
gi ko negalima - nieks ne
kaltas. anketas neįeina 
klausimai liečianti pirmųjų
ateivių pasakojimus.
bus renkami per specialius
asmenis sulig tam tikrų nu
rodymų. Parapijų ir kolo
nijų kūrimosi istorijos taip 
pat turi būti suvis skyrium 
ir kuo plačiausia aprašytos. 
Panašiai If su įvairių kolo- 
nijų tautinėmis manifestaei-

bei m. .c ■'Aa7-'/TuY.I

vairiose parodose, konia

um visa tai aptašyti ir 
surinkti fotografijas su do- 
kumentais. Ypač labai brau 

gus yra kolonijų pasižymė
jimai svetimtaučiu tarpe ir
iškarpos svetimtaučių lai
kraščių kuriuose tai aprašo
ma. Jeigu lėšos pavelys tai
parapijų ir Amerikos Lietu
vių dalyvavimas Tėvynės 
atgimimo darbe tūrėtų būti
apart aprašymų Istorinėje
knygoje dar ir suvis sky

Yta pasaka apie žyuą, ku 

rį velnias pasigavo “baisią

s R.® MBV ■

ją naktį. Pagavo ir lekia 

«L juo į pelkę, Pasitaikė, 
kad tad metu rita lietuvio
netolLpelkės. Pamatęs 1

rium kitose dviejose knygo
se aprašyta.

Kun. S. Draugelis,.
Knygos “Amerikos Lietu- 

viai ” Leidėjų Komiteto Ptr- 
mininkas. z

jaujo ir Tauragėj.
po kamJ Nupjaustė 
gams uodegas, nulaužė

tuvį žydas ėmė šaukti:
gus — ir pabaigtas

žmogau, žegnok F Paguito 
lietuviui žydo ir peržegnojo

Bet yra ir didelių
Vienas toks velnias
ilgus ragus Kaune 8J

velnių. Velnias tuoj paine-]Ž6-tą?'Kiti velniai
te žydą. Gėda , buvo žydui,
kad gdjus jį išgelbėjo nuo
velnio ir sako jis lietuviui:

Ųi, žmogau, aš tau sakiau

gils nagus iš Varšuvos, 
Genevoje susirinko Višaki
ja dar didesniu velnių.

Išsigando Voldema 
pradėjo rėkti: gevaltl' 
vietoje “žegnok’- sakė “ 
alicija!” Išsigando 
jo~ cenzorius ir p 
zūruoti net “Rytą.”

Pasitaiko taip, kad. 
ji velniai paliko Volde 
gyvą. Ir sako Void 
“Kas čia jums sakė 
aliciją i! Apie tai nė k; 
negali būti! Aš saldau 
keiktos - partijos t -pfu 
jų vadai! prakeiktas 
mentarizmas! demo 
Lietuvai netinka! 
riau, ar tu jau užmigai!J

Pasaka sako, kad 
vis dėlto galų gale 
žydą į balą, 
izmo velnias.

DEŠIMTS HIGIJENOS 
ĮSAKYMŲ

1. Grynas oras ir saulės 
šviesa būtinai reikalingi 
kiekvienam gyvam sutvėri
mui. Todėl stenkis, kad ta
vo gyvenamoje troboje bū
tų kuo daugiausiai gryno

priešingai, jei kepurė verš 
galvą, —r nupliksi. Nerišk 
šiltai kaklo.

7. Negerk ir nerūkyk, nes 
neteksi ne tik sveikatos bei 
turto, bet ir pagarbos kitų 
žmonių akyse.

8. Nesu versk per daug 
bet kurių savo kūno dalių. 
Žiūrėk, kad nesirįžtum dėvė
ti apavo, kuris yra mažesnis,- 
negu tau reikia. Dėl taria- 
■mo gražumo, kuris pas žmo
nes visai ne kojose glūdi, 
didžiai nuskriausi savo svei
katą. Žinok,~kad aukštis 
užkulniais batai kenkia, to
dėl nenešiok jų, o imk že
mais ir plačiais.

9. Nelaikyk ant savęs drėg
nų rūbų) bet stengkis, neiš
skiriant irkojinių, kuo grei
čiausiai pakeisti sausais.

10. Gerk ir' valgyk su 
saiku. Saugokis nedavirto 
maisto ir nedanokusių Vai
sių. Valgyk per parą ne 
daugiau, kaip 3 kartus ir ne- 
yąrtok-prie- valgio per daug 
druskos, pi pini ir 1.1.

Stenkis visuomet prieš IŽ

. (Bendri paaiškinimai)
Statistinės žinios turi būti 

surinktos iš visų Amerikos 
Lietuvių gyvenimo sričių r 
tikybinės, tautinės, ekonomi
nės, pjlietinės ir politinės. 
Pradedant nuo pirmųjų 
ateivių ir baigiant dabartį- 2. Dulkės kenkia sveika- 
niais laikais. Knygoje “A- tai. Todėl; kiek leidžia gy- 
merikos Lietuviai” bus ap- venimo sąlygoj saugokis jų. 
rašoma visa kas tik buvo ir Plauk bent 1—2 kartu per 
yra tautiška ir remiantis savaitę kambario grindis ir 
vien grynais faktais ir do-dulkink patalynę bei rūbus 
kumentais. Nes veikalas to lauke.
yra rimtesnis ir naudinges- 3. Išlepintas kūnas daug 
nis, ko jis yra objektinges-dažniau suserga, negu už- 
nis. ‘ grūdytas. Todėl dėk visas

Statistinių žinių surinki- pastangas savo kūnui užgrū- 
jnųi palengvinti paruošta dyti. Tuo tikslu stenkis kas- 
6 rūšių anketos: kolonijų, diėn numazgoti visų kūnų 
parapijų, draugijų — kliu- šaltu vandėiiTū. Bent vienų 
bų, profesionalų, bankų ir karta per savaitę maudykis 
tajipomų-skolinacųųjų bend- vonioje ar, esant šiltam orui, 

 

ro\ių, biznierių. Kiekvie-upėje ar ežere..
lonijai, kiekvienai pa- Biltna ir dantis laikyk

nis atitvertas aukšta tvo
rele, ir ta užtvarėlė paskirs
tyta f kelis skyrius. Čia til
po visi Baranauskų javai.

Ant aruodų nėra net ant
rinių užtvarų, kokius žemai
čių, galimas dalykas ir kitų 
klėtyse pamatysi, Kur auk
ščiau pareidavo visi Bara
nausku javai, dabar ten gal 
nepareis bet kurio valakinio 

Į ūkininko rugiai.
Dabartinis sodybos savi

ninkas ir “Baranausko na
melio” įkūrėjas p. Vienuo

lis labai stropiai ir kultūrin- 
gbį saugo didžio savo bočio 

I atmintį. Klėtelę restauravo, 
I pakėlė ant akmenų, kad ne-- 
pūtų. Aptvėrė ja neaukšta 
tvorele. Sakosi ieškąs kal

imo dailidžių, kurie galėtų 
I restauruoti prieklėtį, kaip 
Tanais laikais jie buvo stato- 
mi. Greta didelio nūdieni
nio stiliaus namo ši klėtelė 
jau pati savaime, nekalbant 
apie tai, kas jos viduj, rodo
si muziejinis dalykas. Suo- 
|mijoj mačiau visą senoviškų piems. pav. sulig gatvių ar tų tvanKiame namoario ore, 
suomio sodybą. Senoviška -kvartalų ir t. t Per anke- bet stenkis kiek galint dau- 
statyba, senoviski reikme- surinktomis žiniomis' re- ginu vaikščioti po lauką ir 
nys. Pas mus senoji staty
ba nyksta ir rašytojas Vie
nuolis pats pirmasis pasiry- nauski namelį svečiai pasi- šiltai. Vasarą dėvėk vien- 
žo išlaikyti nykstančius tos rašo tam tikroj knygoj. Jau plaukis, o žiemą galvą sten-

tokia istorija. Piemenau
damas Baranauskas bičių-Į 
liavęs su kokiu ten Jurkštu, I 

' taip pat piemenuku. Bara
nauskui tapus vĄ-skupud 
Jurkštus taip pat pasiekė 
tūlą laipsnį: Jis tapo usta- 
vas, vadinasi, vyresnysis 
piemuo. Jurkštus 'atsiminė 
seną draugą, i r padovanojo 
vyskupui šešias medines, į- 
vairiai išpjaustytas žvaki
des. Iš tų šešių žvakidžių 
beliko tik dvi.

Patraukia dėmesį ant sie
tinos kabąs storas, surūdijęs 
^ retežis. Apie jį p. Vienuolis 
. šit ką papasakojo. Prie 

9 retežio buvęs prikabintas 
7 skardos šmotas. Anais lai-Į 

kais toji kombinacija reiš
kusi “staršinos” vyresnis- ■ 

— --kimią. . Baranauskas Jonas 
buvo staršina ir turėjo to- 
Sibirą Jonas Užsidėjęs savo 
kią skardą. Išvežamas į 
Sibirą Jonas užsidėjęs savo 
laipsnio žeftklą.

Pristavas tai . pamalęs 
griebė už retežio, nutraukė 
jį nuo kaklo, ir kirto juo Jo
nui per veidą ir numetė ant 
žemės.

.r!

Retežis paliko kaip Bara
nauskų šeimyninė relikvija.

Kampe stovi nepaprastai 
' primityviškai padirbta, vir- 

" vėmis išpinta lova.
Su Antanu labai bičiulia

vęs kun. Kairys, taip pat 
poetą. Kairiai gyvenę to-1 
liau. Pas juos dažnai lankė
si ir ilgai viešėdavo kun. An- 

__ tanas. Kairiai gyvenę, tur
tingai, turėję,svetį kur pa- 

Li/J > dėti, ir kuo pavaišinti.
.1 , Baranauskai skurdę. Kai]pats pramįsdato ir išmaitindavo savo žmo-

rapijai, kiekvienai^, profe- švariai. Po kiekvieno valgio 
šionalūi, bankui, draugijai išskalauk šiltu vandeniu. 2-3 
ar bendrovei paruoštas la- kartus per savaitę plauk 
pas su įvairiais užklausimais dantis dantų šepetėliu ir 
(taip vadinama anketa), ku- tam tikrais dantų milteliais, 
ri reik užpildyti. Biznie- 5. Jei turi laisvo laiko 
riams gi ant vieno lapo ke- valandėlę, nesėdėk prie kor- 
Tiems. pav. sulig galvių ar tų tvankiame kambario ore,

ne ‘žegnok,’ bet ‘žabok.’ ’” 
“Na gerai” — sako lietuvis. 
“Palauk, velnie, neski-isk!

Velniui to tik ir tereikėjo. 
Pasigavo žydą ir keliasi 
lėkti toliau. Išsigando žy
das ir vėl visu balsu rėkia:
“Žmogau, žegnok!” Ir vėl 
lietuviui pagailo žydo ir vėl 
jis peržegnojo velnią. Ir vėl 
velnias paleido žydą. Bet 
žydas ir vėl sako savo išgel
bėtojui, būk jis prašęs ne 
žegnoti bet žaboti.

Ta pati istorija dar ke
lius sykius'pasikartojo, bet 
kiekvieną sykį, paspmkę^iš 
velnio nagų, žydas “pamirš
davo,” kad jis prašė žmogų 
žegnoti velnią. - •

Toki tai pasaka. ,
Dabar pasakysime j u ne

be pasaką, bet tikrą istoriją, 
yisai panašią į šią pasaką.

Y ra Lietuvoje ‘ ‘ didis ’ ’ vy
ra^ Voldemaras, jis yra ne
partinis žmogus, ir priklauso 
tik tautininkų partijai. Jis 
nuveikė didelius darbus 
“Lietuvoje ’ ’ ir. “ Lietuvy. ’ ’ 
Tenai jis pajudino žemę, su- 
triuškino partijas, pažabojo 
spaudą, užčiaupė kalbėtojų 
kakarines, išbraukė iš Lietu
vos gyvenimo nedorą parla
mentarizmą, surašė konsti- 
tuciją, kuri tikrai tinka 
“didvyrių žemei;” pa 
referendumą ir užtikrino pi-

Visas mano 
venime parėjo nuo to, 
visuose savo darbuose ir 
kainose buvau bertauaiu 

landos aukščiau, i 
— Nelsonas.
’ ♦ • M

Ne tas žmogus i 
kuris
metų, bet tas, kurs 
s»a gyvenimų jautė. 
Russo.

Kas tau sako, kad galima 
praturtėti kitokiu būdu, negu 
savo darbu ir taupumu, tas 
prigaudiuėja tave, kaip pik
čiausias niekšas.-^-B. Frankli- 

rūšies senovės pavyzdžius. daug apsilankyta. “L-vo’* kis tik lengvai pridengti, nes nas.

tikrai įvyks ad ccdendas 
graecas.

Bet ir tą didvyrį puola 
velniai lyg aną žydelį, ne- ” 
duoda jam ramybės; trau
kia kiekvienas į savo balą. 
Žinoma, tokiam didvyriui 
vieno velnio neužtenka. Jį 
puola visa velnių šaika. Su 
mažais velniukais jis pats ir

- • X
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Gali reikšti šaltį. O šaltis 
tis gripu ar flu. Veikkitt fantai ' 
te HILL’S Cascara-Broffiidt 
perlaažkite šaltį į dieną. HH 
greitai, nes atlieka keturias i 
daiktus sykiu. Raudonoje dtži 
se aptiekoae, 30c. . . >•*

. t Kairys atvyko pas Barą-j ną ir sūnelį Juozuką. Metus su metais varg-

Įfc--.-
•RB'
W;Sn

_ _____ .
f r tausLahčių ir pavedė jo

4 bai savo seseris.
V’ Kairiučėmis vyskupas la
ba .rūpinosi ir jas nusiminu- 

\ sitis dėl brolio mirties vi-

nauskus, jie neturėjo kur] šas vos sudurittaVo. 
svetį padėti. Ant greitųjų 
senasis Baranauskas sukalė 
jam lovų. Kun.pri- 
mena ųr didelė r 
taus kančia. ' r-

Jau žinomą, kad
sai suėmė už darbuotę prieš 
jų valdžių ir įmetė į -kalėji
mą. Ten kunigas jr mirė.
Al irdamas savo draugui kun. Į pragyvename. 
Baranauskui paliko tų Kris-

. ------
Bet štai pagalinus vienų pavasario va

karų ateina pas Grigus keleivis senelis, pra- 
įšydamasis nakvynėn. Priėmė jį Grigai, 
pavalgydino, davė jam šiltų patalinę. Se
nelis tuo tarpu getai prisižiūrėjo į .Grigų

*** • * Tk i_ • • t 'u

kodėl jie taip vabgBta ?
• 1 * — ''

| — atsakė Grigs

nukę, kuria sušvilpus galima viską sustab
dyti, ar kas važiuoja, ar eina, ar laimę ne
ša. Tad pasisakykite, ką jūs norėtumėte 
stabdvti.

•> %

— Aš noriu lūte<stabdyti — atsakė ne
drąsiai Jonukas.

— Stabdykbitcs, — tarė sčnelis, — bet 
pdaugiau jatpfRko negali stabdyti. Te tau 
šita dūdelė! Ale žiūrėk, būk doras ir tei- 
singas, nesikelk į puikybę, nes kitaip dings 
tavo viskas.

** - —-• - - - - *

Senelis išėjo savais keliais, o Jonelis Iš
bėgo į laukų suturėt ką, bet, niekas jo ne
klauso. Važiuoja žmogus, Jonelis švilpia,

dalais. Jie ošė ir šlamėjo, tarsi sakydami: 
“Mes esame puikiausi.”- Paukšteliai su
čiulbėjo, gėlelės sužydėjo. Visa atrodė ma
loniai. Taip gražiai pasipuošus gamtai, 
mūši} Jonelis vaikščiojo linksmas ir švilpė 
savo dūdele. Daugelį jis bičių suturėdavo, 
bet kas — nėra dar naudos...
—-Tėvai pagalios, matydami, kad Jonukas 
daug bičių suturi, suprato, kad senelis ne 
žaisti davė Joneliui, tų dūdelę, tad pasiga
mino daugelį avilių.
; * ’ f , .

^.Kiek metų praslinkus Grigui jau buvo 
gerai praturtėję, nes kaip tik pamatydavo

bet tas nesustoja j jau Jonelis nubėgo pas lekiant bičių spiečių, kurie nežinia iš. kur

gyvenimų, parakjė jų skurdų ir paklausė,
1 < * ■ A x

__ _ * _ » 1 v

Tai, turbūt, Dievo mums taip duota, 
L nors ir dirbir, liet vos 
fums seniems, tai dar tiek 

to, bet ypačiai liūdna, kad savo vienturiui 
sūneliui, meko negalėsimepalikti., ,J 

f Susigraudino senelis ir, pažiūrėjęs į J.o- 
IbuM, taiė* - ? -

Gerai; gaila tokb vaiko, nriaiinin- .
j govargdienėlio^ Bet as turiu tokių Syflpiriliav^ medžiai, apsi

metų; pragarsėjo jis toli ne tiek s 
dėlių tj^rtu, kiek nedoru gyvenai

' . • T
Vieną vasaros vakarą atėjo pa®/ 

pats senelis, kurs jam davė 
lis buvo apdriskęs, kaip ir pirmiau,b 
met jo veidas buvo ramus i 
o dabar išrodė labai rūstus, 
lis bartį Jonų, išrodinėdamas jo 
bus. Jonas Grigas užpyko ir liepė . 
mesti. Tuonret senelis jam tarėr
-------Buvai neturtingas, 
gu, buvai nuplyšęs, kaip 
kaip portą, įsakiau dorai gyventi- 
sei, atėjau pabarti — liepi 
tokis, kokis buvo taVo tėvas. į 

(Jrigas dAė labiau ūžpykb ir J 
ne|į šunimis. Senelis gi erfamas 
vė lazdele per Grigo namų 
gas žiūri — dega namai, pas 
Ūžia iš sodo visos bitės.

, Taip ir dingo visas Jot 
Paliko Jonas dar didesnis vaTg? 
tėtų. šitas, atsitikma? pu

ėmėsi, tai tuoj ir suturėdavo. įsistatė Gri
gai puikus namus, turėjo jau nemaža ir lau
ko. Išsipuošdavo, kaip ponai, ir vaikščioda
vo po pilnų avilių Sodų.

Turtingai gyveno senis Grigas, bet sū
nūs Jonas norėjo dar turtingesnis būti.Tam 
tikslui jis užsimanė padidinti savo sodų. Bet 
sodas jo buvo prie svetimo lauko, todėl ne- 

dirvas ir nunešė viską į vingiuojantį Ne- galėjo. / Trinaus, dar kiek labiau pratur
tėjęs, pradėjo jis nedorai gyventi. paėmė “Kkriko, kaip Grigo bitės,

* ■ r-.

Išaušo gražus pavasaris. Upeliai ^tvi
no nuo sutirpusio sniego. Vanduįo nuplovė _•_*_£•_ I- _ -v_
mūną, o tas nupluduravo-nubangava į pla
čias jūras. Dirvos padžiūvo, žolės suža- 

------ -^-idengįrsavį žaliais aprS-
•C
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Svečias

nuo kaulės, 
dar geresni O jau tie, ku- <*<>• 
rie yra daugiausia pasidar
bavę tikėjimo griovime ir 
prieš Dievą bliuzui j ime, tai 
tokie yra tokių parapijų 
galvos — komitetai. Nęza-■* 
liežni organizatoriai prieš 
Kalėdas kasžin iš kur sura
dę ^apiplyšusi ir nuskurusį 
neva kunigužį. kurį apgy
vendino Maspethe, pas Lr- 
niįio garbintojus, o parapi
jomis į kirkužę priėmė len
kų nezaliežninkas po baltos 
vištos globa, kaip kad jų 
broliukus Plečkaitį ir Ko. 
pan Pilsudskis, prie Leo 
nard gatvės Brooklyne. 
Kaip teko sužinoti iš jų pa

imomis bobomis i

bilienė, Jonas šaštaviekas, 
Liudvikas Palevičius, Jokū- 
has Karnvla,Gasparas Tvas
ka, Jokūbas Tvaska, Justi
nas Antanaitis, Jonas Pau
lauskas, Karolius Klimavi
čius, Baguslovas Stąnts, 
Hiliaras Balutis, Juozas Už- 
davinis, Mykolas Navikas, 
Andrius Tamošiūnas, Ignas 
Aluda, Jonas Bandonis, .L>- 
nas Blažonis, Jonas Vasiliū
nas,- Antanas Janulis, Pet
ras Bičiūnas, Jonas Rač
kauskas, Kazimieras Ba
rauskas, Bernardas Čiulbė
tas, Simon Cobb, Barbora 
Adomaitienė, Adolfas Kava- 
1 i auskas, 1 *et ras J akstys, 
Jonas Kavaliauskas, Anm-

t r * »’ .•
ctJF x ’ >Mes visi -Remi -atsimena

me, keletas mėtų atgal, bu
vo atsiradę keletas tokių ku- 
nigužių,’ nekuriuose miestuo
se, Clevelandė,' O. Strazde
lis, kuris pradėjo save Aitu- 
luotis net “D. Tuomet 
laisvamanių spauda, net į 
padangte kėlė juos ir jų pa
rapijas, jų “Tfrogresavimo” 
ir t. t. Bet jiems neilgai' 
buvo lemta “progresuoti.” 
Vieniems po keletą mėnesių, 
o kitiems užteko ir kelių sa- 
vaičių. Strazdelis tolei tu
pėjo lizdely, kolei sukvailin
ti žmpneliai nešė pinigus. 
Taip bus ir su Maspetli'ie- 
čiais. Kolei dar kas duos 
4ai„sėdės 1x4 kaip,4ik prį-Į»n« Neviackas. Stasys Ba\- 
stigs davėjų, tai kaip niekas 
jo nežino iš kur jis atvažia
vo, taip nežinos kada ir kur 
išvažiuos.

T 1 A. ' !gu pradės darbų, daugiau 
rastis, tuomet “Darbininke” 
bus paskelbta. Lietuvių taip 
pat yra daug be darbo ir nė
ra vilties, kad viduržiemy 
gautų.

&ųjų Metų sekmadieny, 
pietinis šv. Jono drau- 

oA susirinkimas šv. Pran- 
parapijos svetainėj. 

Fibaigę senus .metus, stoda- 
j prieangį Naujų Metų, 
ėjo pasirodyt draugijos 

ba, ką ji gero padarė 
er .pereitus metus. Davė 

aitą visuotiname susi
me. Tapo išrinkta nau- 

valdyba. Pirmininku li- 
e išrinktas tas pats K.

*

Raguvos Balsas

atei- 
kaip 
daro.

us, o kiti i valdvba i-

MASPETH, N. Y.
Dabartiniu laiku keli troc

kiniai patrijotai organizuo
ja Maspethe “nezaliežną” 
parapiją, neva pabaidymul 
seno mūsų tautos rašvtojo ir

draugijos narių skai- 
žymiai padidėjo. Aš e- 

po Naujų Me-, 
įį tvirtu savo pasiryžimu, 

lyba ir nariai pradės 
rkiau darbuotis

Bet vienas nedovanotinas
t

eidimas Toronto lietu- 
. katalikų, kad neskaito 
alikiškų laikraščiu, nere- 

katalikiškos spaudos, 
lies neskaitydami laikraščių 

liūčiai nieko nenusima- 
apie politiką, jokios 

aros negalime išlaikyti 
mi į ginčus su savo ide- 

priešais. Skaitydami ge- 
knygas ir laikraščius 

ieksime šviesesnės
Patys matome, 

niai bolševikai 
ėkvienas iš jų turi išsira-| 
1-2 bolševikiškus laikra- 

is. Kodėl? Gal jie dan
tį uždirba ? Ne. Jie pas- 

htinius centus dės. 1x4 
idai ir savo propugandai

F Ofunis katalikams 
kartus labinus reikia 

H aukštos doros kilnių 
lų skleidėją — katalikiš 

spaudą. Katalikiškų lai- 
ių turim: dienraštį, du 

į savaitę, savaitinis, mė- 
ms, kokį kas 'išsigali. 

Feskaitydami laikraščių ne
žinoti ,to. ką privalo 

noti kiekvienas uolesnis 
Buvusiame šv. 

no draugijos susirinkime 
^Antanas Turčius buvo iš- 
lęs klausimą apie spaudą, 

urodė, kad rei'kia drau- 
vardu išrašvti kokiu> *■ 
rūšių laikraščius, pata- 

ir pavieniams asmenims 
syti tinkamus laikra- 
bet kiti į tą visai šal- 

atsinešė. Jeigu mes taip 
:iolian apie spaudą rūpin- 

i* tai mums pritiktų ne 
“U katalikų vardas, bet ge- 

tiktų šiaudinių katali- 
rdas.

Kun. A. Miliukas, nei bis- 
kio jų nenusigąsta, o geri 
žmonės tų laisvamanių klai
datikių plepalams netiki. 
Tas parodo iš jų duosnumo 
laike praeitų Kalėdų. Šiose 
Kalėdose kun. A. Miliukui, 
aukų dėl bažnyčios sudėjo 
daug daugiaus negu pirmes- 
niais metais. Tai reiškia, 
kad tie* iškrypėliai iš tiesos 
kelio, organizuodami “neza- 
liužną parapija." netik kad' 
neatitraukė žmonių. 1x4 dar 
sustiprino. Tą savo neva pa
rapiją pakrikštijo, “Lietu
vių tautos katalikų parapi
ja.” Šis titulas jiems visai 
netinka, kadangi jis ne 
jiems priklauso. O jei jie 
juo tituluojasi, tai tituluo
jasi svetimu titulu. Nes lie
tuviu tauta ir Lietuvos šalis 

lyra katalikiška. Lietuvių 
tauta priklauso prie tikro
sios Kristaus Bažnyčios, bet 

Ine,prie luzaliežninkų. Tai- 
|gi M<asĮX‘th'o nezaliežnin- 
Į kams tinkamiausias titulas 
| yra ir turi toks būti. t. y. 
j “Lietuvių tautos atmatų pa- 
Irapija.” kadangi kaip sykis, 
I visi mūsų tautos atmatos ir 
I priklauso prie Jokių parapi- 
Įįų, k. t.- visokio plauko.laisr_ 
fvamaniai. bolševikai, su sve-

sekėjų, nes” jie tokie nekan
trūs kad visas paslaptis iš
duoda. Kai n sako, sekma
dieny. sausio 18 d. gruodžio 
1927. kur kunigužis yra ap
sigyvenęs, vienas burdingie- 
rius tos dienos ryte davęs 
viršutini žiponą “overcoat,” 
kitas čevėrvkns. “nes jo bu
vę jau be padų.” pančekas 
ir marškinius, ir taip visi 
aprėdė kas ką. tūlėje. ir po 
tam su forduku nuvežė į 
virš minėtą lenkų kirkužę. 
kaip jie patys išsireiškia 
sorkių rodyti. Tuomet buvę 
tikros komedijos, nes tas kn- 
nigužis neva prie altoriaus 
pastatytas lietuviškai burz- 
ga ir stripelioja aplink, o vi
si laisvamaniai ir bedievu- 
kai suėję kaip iš komedijau
to juokus krečia. Sako, kad 
tada kurie buvo nuėję pažiū
rėti tų nezaliežninkų sorkių, 
daugiau prisijuokė. negu ko
kiam nors teatre. Vargonė
liais birbinęs irgi laisvietis 
Trockio pasekėjas. Nėra ko 
stebėtis, nes koks kunigužis. 
tai tokia parapija ir tarnai.

Tas jų kunigužis nuduoda 
labai biednu ir suvargusiu. 
Bet kaip girdėt, jo pavapi- 
jonarijau pradeda nykti, 
kaip kad pavasarį sniegas Simonas

v •

NORWOOD, MASS.
Aukos Kuršėnų Bažnyčiai' 

Lietuvoje
Praleidžiant atostogas pra- 

eitą vasarą Lietuvoj negalė
jau nepastebėti, kaip žmone- 
liai po baisaus buvusio karo 
negali ir dabar dar atsi
griebti, kad pagelba būtinai 
reikalinga. Štai kad ir Kur-

•y
senų bažnvčia buvo karo la
bai paliesta ir šiandiena te
bėra neatstatyta. Parvykęs 
Amerikon pasikalbėjau su 
kuršėniškiais. Visi pritarė, 
kad būtų geriausia pereiti su 
kolekta kaip per kuršėniš
kius taip ir per kitus geros 
valios katalikus. Tas ir bu
vo padaryta. Darbo vaisiai 
gana gražūs. Štai aukos:

Po 10 dol.: Juozas Gudai
tis ir Barbora Vaitkienė.

Po 5 dol.: Kazimieras 
Viesulą: po 2 dol.: Jonas 
I ’auplys.

Po 1 dol.: Pranas Kuras, 
aems, Jo-

.-/■S.,
s

tūlis, Pranas Šatas, Vincą 
Kudirka, Pranas Kudirka, 
Kastantas Akstinas, Jonas 
Adukonįs, Juozas Dudutis, 
Juozas Smilgis, Petras Ma
tonis. Smulkiui aukų surink
ta $3.20. Viso $71,20.

Pasarga: Būtų labai ge
rai, kad ir kitose kolonijose, 
kur tik yra kuršėniškių, taip 
pat pasidarbuoti ir parinkti 
aukų Kuršėnų parapijai, 
nes aukos labai reikalingos, 
o mūsų katalikų kaip tik ir 
užduotis remti tokias įstai
gas pagal išgalės. Kožnas 
centas paaukotas Lietuvai 
skaitomas didele auka. Au
kas siųskite sekančiu antra
šu: Kun- V. Dambrauskas, 
Kuršėnai. Šiaulių apskričio, 
Litlniania.

Kazimieras Viesulą

M:- f

Charlotte Hume, įžymi panalė pabėgo nuo tėvų ir slapta 
apsivedė su Richard Hume. Tokių slapukių yra ir pas mus 
lietuvius.

PIETŪS
Tula darbininkė, kurios 

vyras buvo didelis girtuok- 
lis^ir daug laiko praleisda
vo smuklėje, vieną dieną, 
rietu laike, pintinėlę nešina 
ėjo Į smuklę, kurioje buvo 

jos vyrasy
“Laba diena, mylimasai 

Pranai!” — pasakė ji, dėda
ma pintinėlę ant stalo. “Ka
dangi tų neturi laiko parei- 

i namo papietauti, tai aš

čia tau atnešiau.” Tai pa
sakius, ji išėjo.
- Juokdamasis vyras pasi
šaukė savo draugus, many
damas, bendrai bevalgant ir 
juos pavaišinti. Atidengęs 
pintinę, jis labai nustebo, 
ne|5 ten nieko daugiau nebu
vo, kaip tik popieros lakšte
lis su parašu: “Mylimasai, 
ar tau patinka mano atneš
ti pietūs? Valgyk, brangu
sis, jie yra tokie pat. kokius 
turime namie!”

v..

NASHUA, N. H.
LDS. 65 k p. susirinkimas 

įvyks vasario 5 d., bažnyti
nėj svetainėj, tuoj po sumos. 
Nariai, atsilikę sįi mokes
čiais būtinai ateikite. Dabar 
eina “Darbininko’’ prenu
meratų vajus. Šiame susi
rinkime bus daromi planai 
guli kuodaugiausia prenu- 

, meratų. Ateikite visi nariai.
■ — Ant: Jaunelis

inl

18.

50 '
19.

“bARBININKAS

386 Weit Broadv&y

»

■T

9.
10.
11.

.50

.50

.25

.50

.75

.50

.75
$1.50

r . j f <
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Šis nupiginimas bus tik laikė/vajaus, sausio vasario 
mėnesiuose.

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

Oi skauda galvelę, 
Atsigėriau žalio vyno....
Oi džium-džium,
Už jūrių,
Kalbiu jaunas bernužėlis,

Naudokitės proga. “Darbininko” prenumeratos kai
na vajaus laike yra tik $4.00 metams; pusei metir$2.00. 
Vien tik penktadienio numeris .metams $2.00; pusei metų 
$1.00. Į užsienį metams $5.00, pusei metu 50. Vien 
tik penktadienio numeris $2.50.

iltz
K

*
- L

8.
Visuomet širdis surakinta . 
Penkios linksmos dainos . ..

LTS

•* r

Apie Darbus
is mus dalia r yra didelę 

ė. Netik kad papras- 
.darbin inkai nedirba, bet 

ikai be darbo vaikš- 
Vienam Toronte yra 
bedarbių. Išeini rytą 
Į pasidairyti kur dhr- 

randi visur pilna. Prie 
fikų pulkai pristoję be- 

ų maldauja darbo. Tą 
itą mėnesį darbininkams 

vargti o gal ir dali
ji be darbo. Ne tik mins

ią gauti, bet* ir ant 
nėra darbo. Jeigu ne

it dėl duonos kąsnio sysi- 
z ne vienam reikia 

didelį vargą. Iški
lių nepatarčiau čia 
laimes ieškot.

, j r — ■ 1

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS
VIENAM BALSUI PRIE FORTEPIJONO __ 
Ak, myliu tave
Bemužėl, nevesk pačios 
Graži čia giružė............
Meile .. ...........................
Meile uždegta kiūtinę . 
O pažvelgki..................

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perskaityk ir Kitam Duok!
Radiograma- - - - - - -  —

Socialistas Plečkaitis vis dar tebeorganiz.uoja “emi
grantus*' pulti Lietuvą. Lenkai nervuojasi dėl Premiero 
Voldemaro pareiškimu. Smerkia ji neva u^^laužymą 
duoto žodžio Ženevoje.

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

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

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

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

PRENUMERATOS KAINA NUPIGINTA

adatos.
Delko “Darbininkas’’ tokflBcuidingns 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. Knišinskas. Mok. Pranas .Galinis^ Kuo. 
DaknyS. A. Padegimas. Kun. A. Daugis,’S. Bugnaitis, KJ. 
Zabulionis, Kun. Juškaitis, Kun. F. Virmauskis, Kun.
K. Vasys. Kun. S. Vembre, Kun. S. Kneižys, Komp. A. 
Aleksis ir daug kitų. Iš Lietuvos rašo: J. Mažeika, Mok. 
Mažeikienė, F. Viraks, L. Vitkauskas, Kun. Grinevičius 
ir daug kitų profesionalu, studentu ir darbininku. •

* ■

“Darbininkas" turi daug bendradarbių, prietelių ir 
rėmėjų dėlto, kad yra pačių darbininkų leidžiamas ir kad Į 
jis yra vienas iš įžymiausių katalikiškų laikraščių.

"Darbininkas" eina didelio formato, 8 puslapių, ilius
truotas, dn kąi-tu į

- KVIEČIAME Į TALKĄ

L. D. Š. nariams’-ir “Darbininko” skaitytojams* j 
gera proga"pasidarbuoti kilniam tikslui. Gal sakysi, ką 
aš gausiu už tą darbą? Štai ką: Nuo kiekvienos metinės 
prenumeratos gausite 50 centų arba dolerio vertės knygų; 
niif) pusmetinės 25 centus arba 50 centų vertes knygų; nuo 
metinės prenumeratos vien tik penktadienio numerio 25 
centus arba 50 centui vertės knygų. —*—4---- J-------Z.----- -

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

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

* * • * X

Pinigus už prenumeratas siųskite moncy orderiais ar- 
tba čekiaisšino adresu: • - ••

»♦
i

South Boston, Mass.

............75
........... 50
........... 50
........... 40
........... 65
............50
.... .60
... .$1.00

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos........
Giesmė į Šv. Kaži merą ... 
Lietuvos Vyčių Imnas........
Pirmyn j kovą....................
Mes grįšim ten....................
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

20. a)
b)
c)

21. a)
b)
c) t
d) Aštnrėjau vištą

22. a) Tykusis rytelis,
b) Oi laksto vanagėlis,

j c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia ^.50 ■

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus . 
drauge pnsiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

12.
13.
14.
15.
16.
17.

•x

Išauš vasarėlė, 
Tu mario mergelė, 
Išbėgo mergytė............
Kaip aš buvau jaunas, 
Žiūrau anksci rytų, 
Aš užgimiau Lietuvoj.. 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydeli, 
Kam anksci kelcis ....

.50
t

.50

“DARBININKAS”
366 Vest Broadvay South Boston, Mass.



llc n gėjos

Laiškas Vietinių Žinių 
' Redakcijai

j tisą . j dieiiąi stovėti ant ko; 
taip,, kad liet-kartu pasid 
ro. Gavau, kaip Tamst 
žinoma, griuvėsius sudegi 
tus Jėzuitų rūmus,; iš-ja

atstoves P- r Ii 
pagedimui, 
ko sutiktuvių/; 
Moterių Sąjdų| 
ir Dy-tės L. fra

acuiJJųo
Antra; 

negava 
vai., atla

J- '"‘J’
Šiubmi reiškiame širdin-.

tosi progresas. ’1 <
Gyveiiiipaą slenka kasdie

na, štai ir , pfįabųig^; vienas 
iš gyvenimo veikimų, bet pa-

Šl»

mu, gražumu ir įspūdingu
mu.

• t » f *- x ,

Scena buvo nAuja, iš. mė- 
lyn ai pasidabruoto audeklo, 
Matvti kad rengėjams atsė-

bauskui ir p-lei F-.-Karbaus- 
kaitoi ir šeimininkėms po- 
nioms J. Sultieitei, -A. Stra- 
kauskienei, V. Kohanskie- 
nei, Rimutienei, Volugevi- 
čienei, J. Pivariūnieuei, O. 
Janušonienei, J. Petraus
kienei, V. Skudurienei, B. 
Znotinienei, J. Karbauskie- 
nei. BurbuiUnei ir Jankie- 
nei. Taipgi Strand Lunch 
už paskolinimą indų dėl va
karienės.

mąjį Tamstos siuntinėlį^ 
vau; visi buvo daiktai, i L

uz.K 
no Slabados pastaęiWr 

namelių priegl

bai, labai už juo:- 
Dieve sveikatą, 
siuntinėlio dar 
22—XII š. m. 1 
kyšiu iškilmingas pamaKfc 
už aisus Amerikos gerad; 
rius. Prašom paskelbti^ 
menkos laikraščiuose. . ry. 
' Tamstą gerbiąs ir myJjsį 

, Pr. P.

laiškelį. Perskaičiau 
kaip yisados, su pasigerėji
mu. Imu tuojaųs plunksną 
ir bė jokio atidėliojimo ra 
šau. Ačiū Tamstai už ma
lonų laiškelį.

Atsiprašau kad į Tams-'jo išsikelti 
tos laiškelius neatsakau tuo--Tėvai Jėzuitai... ’Na;-!^ 
jaus: skolingas esu šiuo gi padarysi? Jų namai, baž* 
žvilgsniu nevien Tamstai, nyčia; jie nori gyventi, vęįfcF 
bet ir visiems kitiems, kurie ti Dievo, Bažnyčios .ir .LUn 
man teikiasi rašyti ar siun- tu vos labui, — reikia jiemą 
tinėliais, dovanomis šelpti užleisti vietą, — reikiąriešr 
mano globoje esančius na- koti kitos vietos prieglaa* 
šlaičius, beturčius vaikelius, doms ii- amatu mokyklom^ 
Mat, gerbiamasis, sukdamas Tam tikslui vėl gavau 
labdarybės ratą, tiek esu įsi-'nę — keturias tiktai sienąą 
traukęs į tą darbą, kad ne- ir plotą dirvonų, -— ją; jųjų 
matau, kaip bėgte bėga lai- reikėjo padaryti priegląų-į 

Vis manau, gal rytoj, tdas, amatų mokyklas,

Šerifas. — “Ką tu manai 
važiuodamas per kaimą 60 ,T. . t> — .... . ,,
myliu suvirs per valandą” kas- Vls ’nanau’ ^.'das, amatų mokyklas,

v * (ar poryt turėsiu daugiaus žus ir t. t. ir t. t. Na. Įm*
Važiuotojas. — “lai nia-|juoso iaįko> __ tuomet atsi- to, be darbo, be pasįšyejąįj 

tai, mano brėkai sugedo tan Sėsįu> parašysiu,, padėkuosiu mo nieko gera negalima pfl 
skubinuosi namo kad kokia visiems gerbiainiemsiems ge- daryli! Taigi, mylimari.^y 
nelaime neatsitiktų.” radariams ir t. t. Bet, štai, kur laikas, va,. ku« priezas

------- : žiūrėk, rytojus vėl duoda tis nemandagumo ir apsdlei 
Beje, rūkyk Old Gold darbo ir tai neatidėliotino ir dimo. Be to, dar turiu pę 

kosulio taip kartais susidaro nevie- segti, kad visas V. J. Dr-įfi 
nų metų, liet kelių metų tar- aparatas laiko į 3<X) žinomi 

laiko plačiausias. berųii

“Sunkiu triūsu atsieit 
daiktas malonesnis už lei 
vai atsiektą.” (Alarie V, 
Eschenbach) . ■ .kŠ

t
Iš toli žiūrint, gal iie-vie- i kų ir mergaičių amatųjųi 

skaitvkjuos hain ateina į galvą, kąip t^kyklas, kurios reikJaųjay 
Old Vaikelio Jėzaus Dr-jos Pir-, priežiūros, ir ap rūpinu?! 

Nėra Nė mininkas Pr. P. Jąnuševi- Baigiu statyti KguueŽalį 
jame Kalne 3-j aukštų Yle 

Argi jies negalėtų gaičįų beturčių, 
t. Amatų Mokykla

čius nemandagus ir nemink 
tualus ?
parašvti. atsakyti ir t, 
Taip ištiesi! gali samprotau 
ti visi, kuriems reikėtų ir į keletą, 
priderėtų parašyti. Bet, de- (doms, — kuriose gyvens 
ja, iš arti žiūrint į manooar leisti, liguisti vaikeliai.

1 reigaš ir padėtį, visai kitaip gana jau rašyti, berti 
atrodo? gyy^niiąąs,ąftia, Tamstą* nuvarginsiu, ij. 
stato savo reikalavimus taip, 

1 kad reikia gaudyti “momen
tus” — minutes*: Gal kur- 
kitur nebūtų tiek darbo, bet 
pas mus, kur gyvenimas dat 
nenusistatęs, kur gana daug 
įsiskverbė Rusijos dvasios, 
formalumų. — kur stoka 
žmonių, tinkamų darbui.kur 
reikia būti vienam ir pirmi
ninku, ir sekretorių, ir iždi-, 
ninku, ir bugalteriu, ir inži
nierių, ir mokytoju, ir kle
bonu, jr teisėju, ir veikėju

Cigaretus — nėra nė 
vežime. Šiame laikrašty nuo 
lat telpa komį ški skelbimai pas

* I įžymaus kartūnisto Briggs. 
Sek juos 
ir persi tikrink, kad 
Gold Cigaretuose 
Kosulio Vežime.’

: JUOKAI

Vienas italas buvo vedęs 
vokietę. Nepersenai gavo jis 
laišką nuo juodrankių, ku
riame rašo: “Jeigu nepa
duosi $1,000 mūsų pasiuntė-, 
jui nedėlioję, mes pavogsim 
tavo moterį.” Jis ūmai at
sakė: “Jeigu taip, tai ąš ne
turiu pinigų. ”

iiutė, K s(’s turėjo parodyti nepa- iš gyvenimo veikimų, bet pa- 
Ičkaus* .-.prastą prie perstatjmat> ^Wb«l?li«'^rne!ižmjrštamą įspū- 

^ąmųlyfdutč, O. lankdfr)«'Į,'klifSingiT jai kalba ^dį. Kiek
tė, E. Žasimavičiu- reikėjo perdirbti į juokų gimo ir pasišvefitimo turėjo 
>kis rimtas, pamo- tarmę, kuris yra begalo sum paaukoti Merginos Sodalie-

judėjimą. ■ ;I
Duetas “Skambančios Sty

gos” P-lės K. Švagždžiutė ir 
A. Grabioliutė išėjo gerai. 

Trio “Charmaine” P-lės 
V. Belęskiūtė, E. Drabavi- 
Čiutė, Z. Jakubauskiutė, ne
blogai išėjo. Reikia paste
bėti kad vietomis kur reikė- 

Ant. Grabioliu-^jo parodyti “allargando” ir 
“pp” tai balsai išėjo švel
niai. •>
. Kvartetas “Atminčiai.” 
P-lės I.’Geležiniutė, E. Slat- 
kevičiutė, O. Valeskiūtė. O. 
Verseckiutė gerai išėjo. Gal 
vietomis galėjo išeiti geriau, 
bet negalinia paniekinti vi
są, nes atsiminus, kad daine
lė nelengva. Kadangi “tem
po” tankiai mainosi, nuo 
“moderato”.į “con forza^” 
-Solistė p-lū FJ. Karbausr 

kiųtė dainavo “The Lilac 
Tręe.”* - Išėjo labai getrai, 
ifatyt p-lė Fioria lavina sa- 
vb balsą, nes paskutinį kartą 
kuomet girdėjau ją dainuo- 

ma- I
<7* j ’ i

________ . Ju-į 
\^tdijiĮM|^^įžugoįe kai- 

bėjpM&tGvęį įėnia ’ PikŠibn-- 
pgau- gieiįit Ji dpkpjo už nuą&r- 
šąjun-įdų ^ąėmiįS^ ir- pareiškė 

giečiiį. Po skfūiių valgių bu- tnuošięįžiusJsjeikinimu^nųd 
vo į išreikšta dąug ? gražių Lietuvos moterių. ‘ 
minčių ir pasižadėjimų-rem- j Šiubmi reiškiame širdin-, 
ti atstovės misiją. Nt^pspi- ^jaurią padėką montollic 

t .* * ..4— ■* “______________________________ j
ta be lakštingalų^ Montello tėms, "kui ios' ^prisidėjo pne 
įžymjąusios dainininkės po- paįvaij’inimo’ir programos^ 
nia<lįf. Mazgelienė, p-lė M.rpaaukpjimą lėšų ir laiko. - 
Česnrutė ii; smuikinijikė p-lė j Taipgi dėkojame p. Kar- 
V. jųrkevičintė/^ir- vietinė 
p-lė F. KąrbąU^aite sudai
navo keletą linksmų daine
lių. Pirmiausia kalbėjo kun. 
F- Strakauskas. Jis sveiki
no atstovę ir linkėjo geriau
sių pasekmių. Draugijų bei 
kuopų atstovai: A. Ivaška— 
L. Vyčių 17 kp., p-lė O. Ka
šėtaitė — Moterų Sąjungos 
apskr., Ą. Kneižys — LDS.. 
poma Zaleckiene —Jįj. Duk
terų Dr-jos, V. Savickas — 
Saldžiausios Širdies V. Jė Į

edėja p^įė Kat. 
sėkmingai iš- 

Per 
j riša vąkai-ą ji turėjo aty- 
džiai žiūrėti į kiekvieną lo

šėją. Kiekvienoje komedi
joje ar juoke ji turėjo ką 
nors pasakyti, ar pastebėti.

Juokdarių vadas p-lė P. 
Švagždžiutė su savo juok
dariais p-lėmis A. Aleksio- 
niute, O. Ambroziute, J. Ba- 
binskiute, A. Dzerviute, O. 
Pašakamiute, C. Zuloniute, 
švarioje formoje dirbo per 
visą vakarą. Kituose “mins- 
trels” juokdariai begalo 
truksmauja, net kartais šu

nį. Bet per ši vaidinimą jos 
prisilaikė prie . juokingo 
•mandagumo... (jeigu būtų ga
lima rasti-tokį kalboje išsi
reiškimą).

Choro dainavimo solistės nn III Al III lfttnvnil p-lės Jed. Strayiiiskiutė. E. -UnAUGIJU VALDYBŲ 

Zimįnskiutė, A. Slatkevičiu-t ADRESAI
tė, M. Naujokaičiūtė gerai 
pasirodė. Čiona,. joms irgi 4 T/H
buvo nemaža darioj kadangi ŠVENTO PETRO IR POVILO 

reikėjo ne tik dainuoti, bet į DR-JOS VALDYBA 

ir Sykiu teikti lankų ii kojų PiraniDinkns — Antanas Navikas.
p '7ūz*k, yrcth sr.. ~so. bobiųh, atass.
Vice-Pirm. — Juozas Jackevičius, > 

92 Savvyer Avė.. Dorchester, Mass. 
Prot. Raštininkas — Leonas švagždis, 

į 111 Bowen St., So. Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis. 

I 36G Broadway. So. Boston. Mass.
Iždininkas — Vincas Kališius, 

Į 67 G Street. South Boston Mass. 
I Maršalka — Kazimieras Ambrozas, 
Į 492 E. Seventh SL, S. Boston, Mass. 
. Draugija laiko savo susirinkimus kas 

pirmą nedėhlienį kį/kvieno mėnesio 
antrą valandą po'pietą, parapijos 
salėj, 492 FL Seventh St, So. Boston, 

Į Mass.
1  .

■1 .3

So. Bostonietis Jonas. Pet< ir visur be akies ir/prieiii
•T » . _____ ’

yauskaa gavo nuo Vaikelio: ros nieko gera neišeina* 41 
Jęaąuadraugijas pirm, pra- visai suprantama bug*teeė 
loto P. Janušeričiaus laišką, kartais paeiliui peikia "d® 
kuriąmę plačiai (išdėsto savo buotis iki 12 vai. nakties, 
pareigas ir darbuotę našiai-, keltjb. Ii vąl. >ryto ir visą i 
Čių labui.

m.
Gerbiamasis, y Mylimasis
Pone Jonai, • ‘

Šiandien gavau Tampos .i-eikejo prie suiikiaušių5g 
laiškelį. Perskaičiau jį,/ venjmo sąlygų įtaisyti pr 

glaudas, — amatų mokj 
las; čia įtaisius vargais r 
galais beturcių — našla^ 
prieglaudas-ir mokyklas^ 
netrukus po 2-3 metų rąfl 

nes atvažia

.' So. Boston, Mass., 
Sausio 24, 1928 

■ “paibininkasį'-’. U . £ _
Vietiniu Žiliui Rėd. ~ :

. Gerb.,
Gaila, kad negalėjau būti jo nemaža išlaidų. Toliaus, 

laike kitų Sodaliečių “Mins-"begalo gerai papuošė persta- 
trel” vaidinimų. Sugrįžęs į tymą visos elektros šviesos, 

_____ So7_Bostoną po kelių savai- į kurios per vaidinimą savo į- 
čių keliavimo po 
noriu Išreikšt i savo 
džius kuriuos gavau 
damas perstatvmą 

. ’ ShoAv
Sausio 22 dieną, vakare EI. Kiburiutės 

t. . šv. Petro parapijos svetai
neje, Wėšt..Fiftll SC, Mei 
ginų Sodalicija perstatė ket-' nepažymėjus 
virtu kariu jupkų “minsi- si rodymą

\ rel” vakarėlį.
f Abelnai imant šis juokų

vaidinimas tai pirmutinis, 
į* kuris buvo tiek daug kartų

T atkartotas ir kiekviena ya-
F 1 *karą buvo pilną svetainė 
C. žmonių. Kiek teko išgirsti,
% tąį per visus vaidinimus at

silankė -apie 1350' žmonių.
4 Svarbiausia, kad labai

gražią dvasią paordė Jaunos 
Sodalietės, kurios visą savo 

< vargą vakarų vaidinime .pa-
M skyrė parapijai. Antrą pa- 

sidarbavimo .liudijimą paro- 
dė Lietuvos Dukterų ir 
Apaštalavimo Draugijos, 
kurios prisidėjo prie Soda- 
liečiu paremdanios jųjų tąjį, 
darbą- Ištikrųjų jeigu visos 

V' So. Bostono draugijos paro
ki, dytų tokį pat pasišventimą

ateity parapijos veikimui, 
se, tai šv. Petro pafapi}a4&-' 

T; džius darbus galėtų įųĮyęiJ^ 
t; z'5*W * Negalima praleisti nepa- 

y- 4 davus pilnesnę apžvalgą šio 
-V rengimo. Šis* “minstrel” 

bus tai pirmutinis savo rū- 
f šies,*.kuris buvo statomas So.

<iy*enu 8b. Bo«-
1 tone ilga laiką ir turiu pa- 

sakyti^ kad šis surengimas
C pralenkė visus „savo 4vairu-

tuvių išeivijai, kadangi visą 
vaidinimą vaidino lietuvių 
kalboj e. — Tiesa p ri ež odis aą- 
kp: ‘*^ųr valia viešpatauja, 
tenąi viąkas galima.” Taip 
m čia, daugelis sakė, negali
ma/lietuvių kalboje persta
tyti ^Minstrel. ’ ’ ‘ Sodalietės 
parodė, kad jos gali ir paro- 
dė.'"T-;"

Pasilieku,
Jūsų —
Dėdė Sabastijonas

Kūmiite Uzbonienė — M. 
Grilevičiutė. Tai tikrai ta
lentinga parinkta kūmutės 
Kudliurienes scenos draugė. 
Viena be antros nebūtų ga
lėjusios tinkamai attikti sa- 
vo rolės. Kūmutė Uzbonįe- 
iiė savo tikru dzūkišku iproi- 
čiu ir kalba pridavė vakaro 
gardumyną. Abi. kūmutės 
.-yra tai mūsų So. JBpstpno 
Kepos-f^hber iT

po avdovyste p-iės Magd. Kūmutė Telegrafienė.y- 
Jankauskiutės. Šoko pdės Ona Čepiutė, vaidino juoju 
(k .rpalųtaviČiutė, Ad. Marti-ptes rolę. Čionai iš savo pu

Mikalaiiskjutė, J 
kiUta,M 
IVesttili

kinantis, perstatė kaip pra- ku lietuvių kalboje. Vienok

Į ______________ _________
Ameriką vairiomis varsomis puošė 

įspū- netiktai visus vaidinto jus, 
liūdt- bet ir atskiras dainininkes.

* IMinstrel Pirmutini įspūdį padarė 
Meldžiu talpinti, orchestra po vadovyste p-lės 

Žinant a- 
pie muziką ir jos galimybes, 
ištikwjų negalima įiralpisti 

orchestros pa
štai visi jauni, 

mūsų tautos ateitis susibūrė, 
stengiasi parodyti ką jie ga- 

jli. Ir jųjų pasidarbavimas 
nenuėjo vdtuf. Laike viso 
vaidinimo, kur tik buvo rei
kalas, orchestra gražino pro
gramą muzikos stygomis. 
Čionai buvo ne profesiona
lai, bet pra^įniai, ir kuomet 
jie perstatė kompozicijas, 
Blon-Tobanr, Myerbur, Vic- 
tor Herbert, Adams, Ivamo- 
vici, Menjelson - Bartholdy, 
tai ištikiu,jų paliko artistiš- 
ką skonį.
Šokiai: Pirmassokis Juok

darių atidarė, vakaro pro
gramą. Kaipo Juokdariai 
jie aiškiai parodė kiekviena- 

įme savo žingsny savo pa- 
skįrtąjį tikslą. Ypatingai šo- 
lds buvo savo rūšies, kadan- 
gi kiekvienas žingsnis turėjo* 
vieną muzikos gaidą. Vie
nok juokdariai tą atliko ko- 
rimčiausiąi. ; :

Antras" šoki s-tai “Minųet”

činskiutė, A. Mark&ucė, O. dainelėje “Aš senmergėlė” 
Skuduriutė, M. Reiniutė. juokingai perstatė savo var- į 
Šokis sunkus, kadangi dau- otjs ir gyvenimo nuobodu- 
gely victiĮ matėm kaip kiek j,luollėb prisijuokė už-
viena turėjo atskirą judėjį- lėktinai.
mą atjikti. Vi^ok visa gra-. Že
mi atliko; Rūbai šokėju “flapper-
n-gi buvo gražūs, niėlym su Gražiaį atuko savo 
geltonais papuosunais. lHŽaUotį. Savo kalboje ir per-

Choras susidedantis iš 20 statymuose suteikė juokų, 
dainininkių, n erginos pasi- Matyti kad ji rię pirmą; sykį 
puošusios su mėlynais ir dalyvavus lošimuose sceno- 
baltais rūbais; plaukuose je. • 
baltais kaspinais. Kitos kai-1 Vakaro t 
po vaikina? nešiojo mėlynas švagždžiutė 
‘overalls” ir šiaudines skry- pildė savo paskyrimą 
bėles. Per visą vaidinimą 
choras dainavo šešis sykius. 
Ypatingai reikia pastebėti, 
kad choras prisilaikė prie 
“dolcissime” ir jeigu buvo 
reikalas tai vietomis parodė 

“molto erėse” vienoje 
vietoje pastebėjau “larga- 
mente, con pašsione” bet ir 
šis buvo išpildytas su saiku. 
Teko dalyvauti amerikonų 
* * M inst rel ’ ’ perstatymuose, 
ir buvo galima pastebėti, 
kad chorąį visuomet per
daug turėjo “FF.” Šis at
ėmė visą gražumą,- išrodė, 
kad jie (Stengėsi, daugiau pa
rodyti lenktyniavimą, Triiriš 
chore- turi tvirtesnį balsą, 
negu išvesti malonumą ir 
švelnumą muzikos aiduose. 
Sodalicijos “Minstrel” cho
ristės^ per visą vaidinimą 
prisilaikė prie “P.” Gal iš 
dalies svetainės -žemumas• 
galėjo šiek-tiek aįdo^slžardu- 
mą prilaikvtipbet sis/nesu- 
skaldė jųjų balso tyrumą. 
Antra reikia pastebėti, kad 
jos daiiuiodamos nesidarkė, 
kuris kituose “minstrels” 
yra perdedamas, net kartaus 
nemalonu žiūrėti. Šiame 
perstatyme nebuvo galima 
to nemų^otiumo pastebėti.

Gavęs programą randu ri
ša eilę įvairiomis pavardė
mis Kūmutės. Kūmutė Ku- 
dliurienė 
tė. Jeigu kast uri įgimtinį 
juokų rolę vaidinimą, tai ji 
turi. Ištikrųjų kur tik ji 
pasisuko, tai kiekvienas 
žingsnis pilnas juokingų iš
sireiškimų ir komedijų.



NŪDIENI AI ŠIAULIAI

♦

LAMĖJĘS. LOTERIJOJE 
PROTO NETEKO

Triente (Italijoje) septy
nių dešimtu metų elgetai 
Pranciškui Tomanini prieš 
kurį laikų nepažįstamas pra
eivis dovanojo loterijos bi

tinės
užima trečią vietą. Pirma 
vieta tenka Kaunui, antra— 1919 m.
Klaipėdai ir trečia —fciau- rinkos matėsi geležinkelio

Bet, 
senelis apie

Ne-
ANT RENDGS

V i

“Darbininko” name, prie E 
į! gatvės, ant rendos didelė krau

tuvė. Tinka sandėliui, dirbtu-

TAIS KAIP KUUSr.'bhašinonns teSla’tam tD 
PREKIAUJA {prietaisais nuleidžiam 

EJidelė dalis Liverpool'io žemutinį aukštą.
to 7Anglijoje priklausė 
ų turtuoliui ir politikui 

rdui Derby. Žinoma, pa- 
t^s gyventojai nebuvo to

Se! 
mašina tešl^ suskirsto 
nos kepalais, kurie patenka 
ant dėtai slenkančios lentos. 
Lentą nuolat eina ir žali ke-

ūrdo nuosavybėj jU^UT1-sa’ palaiJ pereina kelis kepyk- 
niesto žeme ii-,,yįsi. namai ’ 1 ’ TT’
joje priklausė įjank-zDabar 
Js tą milžinišką nuosavybę 

rdavė kitiems turtuo-
. piniguočiui llill. ku- 

Derbv sumokėjo apie 
160,000,000 (šimtą milijo- 

ystų) litų. Parduotoj miesto 
\džly priskaitoma į 22^00^1 lentų ir pamažu, per ^5 mi-

los skyrius. Viename-, jų 
duona išrauginama per ke
letą minučių, kitame nutri
nama — vis be rankų, tik 
mašinomis. Slenkančios len
tos pasiekia patį karščiau- 
siąjį skyrut Čia kepalai ap
vožiami ir dedami ant kitų

namu su 80,000 gyventojų.'nutes pro visą krosnį, HEuri 
šitas pi’-kinvs aiškumo dū-įšildoma dujomis. Krosnis 
liai galima lyginti su Kau- tokia didelė, kad jos ilgumas 

siekia 36 metrų. Kitame 
krosnies gale lenda nesibai- 
<rianti eile iškeptų kepalų, 
čia pat mašinomis .kepalai ( 
dedami i dėžes ir automobi-l 
bais ir vežimais iš vežiojami 
po visą Berlvną. Kepvkla iš
kepa .per dieną 36,000 duo
nos kepalų, arba daugiau. 
ne<ru visam Kaunui per die
na reikia. Kęnvkla taip ge
rai irengta, kad sunku . esą 
geriau ir sugalvoti.

nū, kuriam gyventojų tru- 
j.potį daugiau via.

:4--
DIDŽIAUSIA PASAULY 

DUONOS KEPYKLA
Štutgarto fabrikas Vemer 

? iirid Pilader Berlyne nese- 
*nai įrengė didžiausią pasau- 
|;Iy- duonos kepyklą. Visa į 

taisyta labai moderniškai ir 
atliekama mašinomis, žmo- 

tik kai kur reikia pirš
ta prikišti. 'Viršutiniame 
kepyklos aukšte pilami grū
dai, kur jie sumalami. Mil-' 
taj vamzdžiais bėga sekaii- 
čian aukštai), čia jie per tam 
tikra ratą nuolat bvra į' 
.svarstvkles.. kurios pačios 
.miltus atsvėrė ir siunčia to- 
Jiahi Atsvertieji miltai, atė- 
je i atatinkama skvrių. mai- 

F šomi pridėjus vandens. t<F 
& liau minkomi. Išminkvta

K

lieta. Bilietas neilgai 
kus išlošė 200,000 linu 
nelaimingasis 
tai ilgą laiką nežinojo,
tikėtai patyręs apie savo lai
mę, nežinojo ką galvoti ir 

vėlei arba šiaip kokiam bizniui.! darvti. Iš didelio susijaudi- 
Renda prieinama. Klauskite nimo pradėjo verkti, o vė- 
“Darbininko” Administracijoj bau dūkti, kaip iš proto išė- 
366 Broadway, So. Bostin. Te)
S B. 0620.

f J

PRADEKITE GYVENTI DĖL SAVĘS!
ĮSIGYKl^fi SAVO NUOSAVYBE * ? • f L ' 

South Boston’e
retinas su krautuve ir dvi šeimynos po keturivs kambarius. Yra

elektra, gazas ir skalbynės kiekvienai šeimynai. Kaina $6,500.
£. Šešių šeimynų medinis namas, netoli Dorchester Street. 3 šeimynoms po tris 

~ kambarius ir 3 šeimynoms po šešis kambarius. Remiu atneša $345.00 j metus 
' MfiOO. Lengvomis išlygomis.

■ - Trij’< šeimynų medinP stulm ant W. ^ixth Street, prieš pat švento Rožan- 
įį Saus RižHyčią. 3—l—4 kambariai su įtaisymais. 53,700. lengvomis ižly-

Dviejų šeimynų medinė stuba su penkių automobilių garadžium, City Point, 
ant East gixth Street. rretoli L Street. Keturi kambariai ant pirmo^augšto 

T penki ant antro. Maudynės, šilta§ vanduo, elektra, priešakiniai piazai.
• Kaina $8,800.

Puikiausioj vietoj South Bostone ant Marine Road. dviejų šeimynų naujas 
namas. Pirmame aukšte 5 čambariai su saulės kambarin ir priėmimo sale. 
'Antrame aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra piazai. Kibekviena 

F Šeimyna turi savo atskirą šilto vandenio šilumą. Visi naujausios mados įtai
symai. Vieta dėl garadžiu. 1-1.500.
-•y ------------------ -------Rodrndžde—----------------- - --------

Netoli M’ashington Street. 3 šeimynų medinė stuba su visais įtaisymais, prie- 
‘ Sakiniai ir užpakaliniai piazai. trys štymo pečiai." $12.800.

East Bridgewater Farma
ū0 akerių žemės 10 kambarin stuba. yra elektra, vanduo, šiluma. 18 karvių ir 
visokių farmos mašinerijų. $12000.

Pas mus yra dauff namu krautuvių ir farmų ant pardavimo ir 
išmainymo katrų čia negalime suminėti.

ĄPDRAUDŽTAM automohilins. forničius, gyvastį ir namus nuo ugnies ir 
ž laimių. Parduodame anglius ir malkas.

Parduodame Laivakortes i Visas Pasaulio Dalis
A. J. KUPSTIS

i- \ ė / Reikale kreipkitės pas
332 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1662—1373

jęs. Laimingas nelaiminga
sis buvo nugabentas bepro
čių ligoninėn, kur dar ir da
bar gyvena. Elgeta būda
mas jis be abejonės buvo lai
mingesnis, negu dabar. Pi
nigas mat proto neatstoja. 
Protingas žmogus ir be mi
lijonų gali būti laimingas.

Miesto plotas ir gyventojai, gatvių skaičius ir ilgis. Statyba. 
Namų skaičius. Kanalizacijos reikalai.

Šiaulių miestas, ploto ir bolševikų, vėl vokiečių — 
l kiaulių 

Lietuvos teritorijoj miestą perėmė visiškai su
naikintą, griuvėsių plotus, 

atsistojus vidury

iiams.
Miestas stovi ant 2435 hek. 

žemes ploto. Gatvės turi 50,- 
332 metrų ilgumo. Tame 
skaičiuje grįstų—21,152 m., 
negrįstų 2^680 metr., reiškia 
didesnė pusė’ gatvių dar ne-

stotis, gubernija ir visos ke
turios užmiesčio pusės.

Miestas pradėjo atsistaty
ti 1919 m., iš pradžių labai 
nežymiai,vėliau statyba pra
dėjo augti sparčiau.

7 - Iš viso, pradedant 1919 m.
išgirsta. ^K^tvių grindimo 1927 metų pabaigos pa- 
darbai, leidžia miesto ,stafytĄ; tikybinių trobesių— 
valdybos SKinamos tam rei- q; viešo naudojimosi -— 11, 
kalui lėšos, varomi pirmyn. į pramonės trobesiu—65: gyr- 
Pavyzdžiui, 1925 m. gatvių, venamujų namų—817 i.-ne- 
išgrįsta 5,133 kid. metr.,) gyvenamų trobesių — 663;

’ *vi.sus bendrai suėmus bus —

DARBININKU SUVAŽIA-
L. D. S. Naujos Anglij 

Apskričio suvažiaviriias 
vyks vasario 26 d., šv. Pel 
lietuvių parapijos svetain 
je, 492 E. Sčvėnth St:, f 
Boston, Mass. Sesijos prs 
sidės lygiai 1 vai. po pietį '• 
§iš~ suvažiavimas svarbus ir - 
"įSgeidaujaw, kad visos šio 
ą^škričio kuopos juo\usi4o- 
mėtų ir-išrinktų /po keletą 
namų. Visi svarbieji mūsų 
organizacijos reikalai buŽ * 
tinkamai išrišti, jei nuo visų 
kuopų bus nors po vieną ar 
daugiau atstovų. Tad ragi* 
name kųopų valdybas šaukti 
susi rinkimus, išrinkti atsto-7 ' * .'V**1
vus ir jiems įduoti naudingų > 
sumanymų organizacijos la
bui. j.

Nepamirškite' kad suva^_ 
žiavimas įvyks vasario 26 d. 
So. Bostone. t

’ J.DS. .V: A. A. Valdyba

bemijbs dvaras ir priskirtas 
prie miesto. -Aut gautųjų 
skfypirkffičst nAtiji gyven
tojai. y■ < f «
i Dabai’tiniu meĮii, Šiaulių , 
mieste gj’venanuį< trobesių 
skaitoma:. ^118 namų is jir: 
mūrinių 257 n.; medžio 
1828 m, maišytos medžiagos 
—■= 12 n. ir kitokios — 21 
namas.' ’

Miestui atsistatant ir grin
džiant gatves, savaime iskj> 
la kanalizacijos įvedimo 
klausimas. Dabartinė mies
to valdyba tuo klausimu yra 
rimtai susirūūpinusi. Iki 
Šiol jau yra padarytas smul
kus miesto planas ir atlikta 
reikalingi niveliacijos dar- 
bai. šią žiemą manoma pa- 
ruošti ir kanalizacijos pla
nas.

Kad įvedus kanalizaciją, 
reikia didelių pinigų, kurių 
miesto valdvlia neturi. Tuo 
reikalu teks* užtraukti pa
skolą. Nesant galimumo šį 
milžinišką darbą iš karto 
varyti pertvarkant gatves 
jau dabar atliekami mažes
ni kanalizacijos darbai.

Tvarkant miestą ir grin
džiant gatves kilo sumany
mas,t rotuarns. kurie buvo 
taisomi pačių namų savinin
kų ties savo namais, tuos 
darbus _pasi imt i miesto val
dybai.

Miesto valdyba yra suma
niusi dabartinę rinką, kuri 
yra vidury miesto, iškelti iįž 
miesto prie Kuršėnų kelio. 
Sumanymui įvykdyti taipgi 
reikia stambių pinigų sumų. 
Tarų reikalui 1928 m. miesto 
valdybos nepaprastoj sąma
toj yra numatyta 120,?00 li
tų. Jei pavyks gauti pasko
lą, tie pinigai bus sunaudoti 
naujos miesto rinkos kanali-j 
žarijos darbams sutvarkyti,’ 
panaudojant tuo tarpu esan- , 
eiuš 50fr bedarbiu.

Dabartine rinka būtų pa-i 
verčiama kukliu parku, vai- -; 
kams aikštelė ir t. t.

(“Lietuva”) ..

y 
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ARTI SUKVAILĖJIMO DĖL 
STRĖNŲ GĖLIMO

Johnson’e Red Cross Kidney - • 
Plasteriai Teikia Greitą, 

Tikrą Pagelbą, . -

•*' wGreita pagalba yrą .patištinta be-' 
veik nuo pat momento, kuomet jus - 
pannudoslt Johnson’s Ro<l Cross Kid
ney I’Iasterj prie skaudamos vietos. ■"

žildanti. švelninanti, ši senoji gy- 
jluolė pašalins* ašįrius skausmus ir at
šipusius diegimus strėnose. sustiprins 
ir suteiks nusiipusiems muskulams ga- 
limylM' atgaut tvirtumą, ir visus tru
kumus pašalins tarsi magišku badu..

Gyduolės persisunkia ]>er odą ir eina 
tiesiog j silpnas skaudamas, vietas, nu
silpusius muskulus, malšina skausmą, 

i gaivina nusilpusius nervus ir, atstato 
i liuesą veikimą muskulų.

Dėl greitos pagalbos — buk tikras ,
I pareikalaut didelio Johnson’s Red \ 
I Cross Kidney Klasterio su raudona 
I flanele užpakaly. Visi vaistininkai.
juos parduoda.
 ■ — .. ■ ■ ..................—■

TeL So.' Boaton 0823
LIETUVIS DANTISTAS - 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
Oįsio valandos:

nno-0 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo. 6 iki 8 vai. vakare., Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir-ne- 
dėtdieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

1926 m. — 3,036 kv. metr.
1927 m. 3,712 kv. metrų.

Pasaulinio karo audra iš 
visų’miestų gal skaudžiau
siai palietė Šiaulius. 1915 m. 
ištisus kelis mėnesius vokie- 
čiii įvairaus kalibro artile- 
ri.ja kasdieną griovė ir degi- 
no miestą. Po karo, iš gra
žaus miesto, virto apsvilusių 
plvtglių griuvėsiai. Vokie
čiai šeimininkaudami Šiau
liuose, Vokietijon arba fron- 
tan išvežė kuo ne visas su
griautų ir sudegintų namų, 
plytas, o pastatvti nieko ne
pastatė, bet priešingai, kele
tą stoties trobesių išeidami 
tyčiomis sudegino.

Nepriklausoma Lietuva, iš 
įvairių okupuoti! (vokiečių,

- « ------------

visus bendrai suėmus bus — 
1558-1n dvs i ai. ----------

Šios skaitlinės įrodo, kad 
Šiauliai sparčiai atsistatydi
na.

Trobesių statyba žymiai 
priaugo 1922 m., po trijų 
-metų statymo tempas suina-- 
žėjo,. o paskutiniais. metais 
vėl matyti tendencija staty
bai augti!

Statyba smarkiai- išaugo,
kai liko išparceliuotas Gu- nuok” II dalis. Gražus rin-

(

I

I

Jau išėjo iš spaudos “Dai -
np-

t

i Va-

<
5 '1

>-

Pirkite visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti. ,

-ris-

■ r . 11■
PATARNAVIMAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Oratorius ir Balsamuotojas
877 ir 448 Camtaidn 8UeH 

Cambridga, Man. :
Telephone Univenlty 8831«W >

^EWYORK SPAj

SOUTD^teTON’E ;;
Užkandžių vtetąTStfdalaių turi- j i 
me namie datjta, faHtabMs (lėe* J ! 

•’cren). Tė»W visokių saldai-U 
nlų pasirinktaiai dėl visokių >) ' 

ij. NeužmiiUklte savo drauffų. Į

l

i « a

PAIESKAU Kazimiero Glo^ėnn. Pa
eina iš Lietuvos šinnllų apskr., Rau
dėnų parapijos, Pakepštfnų''ftaimo. 
Kas apie jj žino arba jis pats togu 
atsišaukia: Wm. Schaff, 92 Kartom 
A.ve„ 'Springti ei d. JiMU (V.-7)
> • K

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKLIAIS
Kiekvie

fun būti

Kiekvienas Amerikos* lietuvif.

866 West Broadway

i

\Jr> viena rauta negali kilti kultūroje ir
grmvčje be mokytų vyrų ir moterų
oa kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy-
r»i> ir mokvtas moterį* Taip ir pas lietuvius

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savi.
tautos vadus
pirvalo supažindinti savo vaiku* «n lietuvių 
tautos vadais Jei taip nedaroma, tai reikia
uustoti kalbėjus apie lietuviu išlikimą Ame
rikoj z

APIE LrETTVTŲ TAUTOS VEIKĖJUS
Gi* KLEISTAS PUIKUS! VfCTKAlJkR VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
VeiKalas turi 436 puslapių, ii kurią 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Užsisakykite

“DARBININKAS”
South Boston, Mass.

VANAGAIČIO JUOKŲ 
KELIONĖ

(verks ir ašaros Vanagas). 
“ Vasario 3, Montėllo, Mass.

Vasario 5, Brooklyn, N. Y. 
(po piet 4 vai. Transfigura- 
tion salė).

Vasario 8, VViikęs Barre, 
Pa.

Vasario 10, Scranton, Pa.
Vasario 11, PhHadelphia, 

Pa ' - '
Vasario 18-19, Pittsburgh, 

Pa.
Vasario 20, Dayton, Ohio.
Kovo 18, Chicago, UI. 

(Meldažio svet. pabaigtu
vės).

Nesigailėsite išgirdę Va- 
J nagaičio juokus Su juo kar
tu keliaują pianistas M. Yo- 
zavitas, iš kurio reikia ste
bėtis kaip jis moka pianą 
groti. , . ’ė/? J ’

Paskutines Šarkio mušty
nės jau bus ant paramos. 
Kas negalėsite 
nagaitį koncerte; *

Kampai Dorchester St. {• 
ir BroaHway ' ; •

YANAGAlčlODAINOS
' MOKYKLOMS

~ *
---------------

P. J. AKUNE^h 
į lUe^.G^ /
820 E. 8TKTH ST., SO. BOSTON

F G L* L

——k—

kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “Darbin iv kef' 

366 Broadu'ay, So. Boston. 
.. Mass. Mę^s'tHrime visas Va
nagaičio kompozicijas. ---

TeL Brockton 5112

SS
z

^PETRUŠKEVIČIUS
Laismuotas Oratorius

Laikau automobilius dėl vęseli- 
jų, krikštyuij ir Šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nS kiti. * 
Broadvį, S. Boston, 

dTeL 86. Boston 0304-V 
Rec TeL S. B. 0304-R.

LIETUVOS
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privab 
turėti Lietuvos miestą žen
klus. Yra lodomu su jais 

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

Kaina 40 centą 

“DARBININKAS”
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

1 LIETUVIS DENTISTAS

ĮDR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) ,

1414 Broadway,So.Boston
Telephone So. Boston 2300 

B Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
anuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
g iki 9 vakare, šventą dieną pagal 80- 
J sitarlmą.

DANTISTAS
OR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKAS)
705 Main St., Montello, Mass.

< Kampas Broad Street) 
Ofiso valandos: •

Ryte nuo 10 iki 12 vaL 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL

Sekmadieniais pagal sutarties.

EL. 80. Boston “0806—W.
LDETUVYS DANTISTAS

A. I. KAPOČIUS'
A51 Broadway, So. Boston <

namo)
Omo Vamrooa: nuo 9 Ud 1Z ua> ■ 
i 40 IkS «tr Ū» eao fkf 9 Tatare 
8eredom1a ouo 9 Mrt IŽ TaL dlen* 

>mta ouo 9 Iki.6 rak. NeM 
no 9 iki 12 (pasai autini-

TeL Norvrood 1508

E. V. WARABOW
(VTRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS URABORIUS 
IR BALSAMŪOT0JA8 
' z • ‘ r

11T9 Wa8HINGTON STRCTT 
Nonvood, Man.


